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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 onder meer
Jan Waanders, Kris Holwerda, Zemaray Hasami,
Hans van der Veen, Herman Beens, Wim Maring,
Frank van Liempd en Parisa Amin leverden een
bijdrage aan deze krant.
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.

Aanpak Oosterhamrikzone
Op de plek waar de Voedselbank zat, is nu het Informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone neergestreken. Dichtbij
het gebied waar het om gaat, dichtbij de mensen die er direct
mee te maken krijgen. Aanpak Oosterhamrikzone bestaat uit
vijf onderdelen, die samen flink wat impact hebben op de
Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. Een fietsvriendelijke
Korreweg is een van die vijf.
Waarom ook weer

De wegen aan de oostkant van de stad
slibben dicht. Je komt daar Groningen
niet meer gemakkelijk in en uit. Het
aantal auto’s en fietsers groeit gestaag.
Dat laatste tot genoegen van gemeente,
provincie en bedrijven in de stad. Zij
stimuleren het gebruik van de fiets.
Op de Korreweg is dat elke dag te zien:
zo’n 15.000 fietsers rijden daar elke dag
over de smalle fietspaden naast de weg.
Bij het maken van plannen werd duidelijk
dat ook de woon- en leefomgeving in dit
gebied wel een impuls kan gebruiken.
Daarom is met Aanpak Oosterhamrikzone een plan gemaakt voor het hele
gebied.

Samenhang

Er komt een nieuwe verbinding voor
auto, bus en fiets tussen de oostelijke
ringweg en de binnenstad. Daardoor
komen er minder auto’s op de Korreweg.
Dat biedt kansen om de fiets daar een
prominente rol te geven. Met een nieuwe
Gerrit Krolbrug kunnen de fietsers
veiliger het water over en kunnen de
schepen sneller door. Of er straks ook

nog auto’s over mogen, is nog de vraag.
Omdat er in de toekomst grotere
schepen door het Van Starkenborghkanaal mogen, zijn ook aanpassingen
nodig aan de busbaanbrug. Hoe, dat
wordt nog onderzocht. En om het
allemaal nóg beter te maken, komen
er slimme verkeersmaatregelen zoals
andere kruispunten, verkeersborden,
adviesroutes en stoplichten.

Bewoners denken mee

WOKnieuws
Op 28 juli 2017 is ons bestuurslid Ina Elzinga
op 63 jarige leeftijd overleden. Ina heeft zich
jaren lang ingezet voor allerlei zaken in de
Korrewegwijk. Sinds 2015 was Ina ook actief
als bestuurslid van het Wijkoverleg. Wij
hebben Ina leren kennen als een gedreven
en betrokken bestuurslid van het WOK. Zo
herinneren we ons allemaal hoe Ina de uitslag
bekend maakte van de Wijkstemdag in 2016
en dan vooral de manier waarop ze dat deed.
Wij denken met dankbaarheid terug aan alles
wat Ina de afgelopen jaren voor het WOK
heeft betekend. Vooral het plezier waarmee
zij dingen deed was aanstekelijk. Het laatste
jaar schreef zij ook voor ‘De Korrespondent’
stukjes over planten in de wijk. Het typeert
haar houding tegenover de Korrewegwijk:
een wijk mooi om in te wonen.
door Gert Stremmelaar

Voor de zomer zijn er informatiebijeenkomsten geweest over alle onderdelen van de aanpak. De informatie
ging twee kanten op. De bewoners
hoorden alles over de plannen en
varianten die zijn bedacht. En de
organisatie van Aanpak Oosterhamrikzone kreeg veel input van de bewoners.
In het najaar krijgt dat een vervolg in
ontwerpsessies.

Lees verder op pagina 2.
Foto: groningenbereikbaar.nl

Vervolg Aanpak Oosterhamrikzone

Fietsers welkom!

Voor de Korreweg is, om te beginnen,
een aantal fietsvriendelijke varianten
gemaakt. De bewoners die meedenken,
kijken daar kritisch en met veel
ervaringskennis naar. Dat is bijzonder
waardevol. Waar kruisen fietsers elkaar?
Waar en hoe sla je af? Waar is ruimte
voor een groenstrook? Hoeveel ruimte
blijft er over voor de auto? Het is een hele
puzzel.

Uitslag
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Gebied mooier maken

De wens voor een snel fietspad naar
Kardinge, nieuwe wandelroutes langs het
water, meer ruimte voor ontspanning,
meer groen: in de aanpak gaat dit
allemaal mee. Als het doorgaat, wordt
de wijk dus ook nog een stuk mooier.

Meer informatie

Op aanpakoosterhamrikzone.nl vind
je nieuws, documenten en andere informatie. Heb je een vraag? Stel hem op de
site! Je krijgt er doorgaans snel antwoord.

Elke woensdag en donderdag kun je
van 09.00 – 17.00 uur terecht in het
Informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade 119. Tweewekelijks is er op
donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur
een spreekuur. Kijk voor de data op de
website. Iedereen met vragen is van harte
welkom.
In het kerstnummer van De Korrespondent lees je meer!

Op zaterdag 17 juni 2017 brachten
154 wijkbewoners hun stem uit bij de
Wijkstemdag. Ze konden kiezen uit tien
initiatieven. Er was € 8000 beschikbaar
voor de uitvoering, dit bedrag werd na het
stemmen verdeeld over zeven projecten.
Dit was de uitslag:

Project
Puntentotaal
Bedrag
Pluktuin		
439		 1.500
Groeninger paden/Groen doen		
356		 1.500
Buurvrouwen aan de slag in Het Pand
		
333		
800
Platvorm voor verbinding		
304		 1.500
Draadkracht kindercafé textiele vormen		
288		 1.000
Buurtbios		
242		
900
Koken met mannen		
218		 1.000
Wijkbakfiets		
181		
250
Activiteiten in het Floreshuis		
164		
750
Tweede Wijkwandelgids Korrewegwijk		
157		 1.500

De eerste zeven projecten verzamelden
voldoende punten om het gevraagde
bedrag binnen te slepen. Het WOK en de
redactie feliciteren de bewoners die deze
projecten hebben ingediend.

De laatste drie initiatieven kregen te
weinig punten. Dat betekent dat de
initiatiefnemers het gevraagde bedrag
niet krijgen.

De initiatiefnemers van het winnende project: Pluktuin
Foto: Johann van der Geest

Hoofd-/eindredacteur m/v gezocht!
De redactie van de Korrespondent is een leuke club enthousiaste
wijkbewoners, schrijvers en regelaars. Onze hoofd-/eindredacteur
vertrekt.
Dus zijn we op zoek naar iemand die
- het concept van de krant in de gaten houdt,
- meedenkt over mogelijke onderwerpen,
- soms een knoop doorhakt als wij er zelf niet uitkomen,
- goed kan schrijven en af en toe zelf een artikel schrijft,
- alle kopij verzamelt en ons achter de broek aan zit als we te laat aanleveren (wat
trouwens bijna nooit gebeurt!)
- eindredactie doet en alles aanlevert bij de vormgever.
Een nieuwe hoofd-/eindredacteur dus. Ben jij dat?
En wil je ongeveer 5 keer per jaar samen met ons als vrijwilliger deze krant maken?
Mail ons dan op redactiekorrewegwijk@gmail.com.

Wijkmarkt
Een groep bewoners is naar aanleiding van de WijkG100 begonnen met het organiseren van een wekelijkse markt in de wijk.
In de eerste editie van de Korrespondent van dit jaar las je hier
al over. Anders dan toen werd gehoopt, is het niet gelukt de
eerste marktdag in het voorjaar te laten plaatsvinden, maar de
ontwikkelingen zijn veelbelovend.
De bewoners zitten serieus om tafel
met de gemeente en marktondernemers.
Samen kijken ze wanneer de eerste
marktdag georganiseerd kan worden. De
gemeente doet actief mee en de markt
wordt een ‘officiële’ markt. Dit betekent
dat de markt net zoals de wijkmarkten
in Paddepoel, Vinkhuizen, Beijum en
andere wijken wekelijks terugkeert en
een volwaardig aanbod krijgt van marktwaren.
Het aantal en soort marktkramen staat
nog niet vast, maar je kunt producten
zoals groente en fruit, broodwaren en
kaas verwachten. Het multiculturele
aspect van de markt krijgt extra nadruk:
je kunt er straks ook niet-Hollandse
groente en fruit kopen.

Om het animo van bewoners voor de
markt te peilen, is er een enquête online
gezet waar je als bewoner jouw voorkeur
en mening over de markt kunt delen. De
enquête vind je op de GoeieBuurt website onder het kopje Korremarkt (www.
goeiebuurt.nl/korremarkt). Laat je stem
horen!
Een leuk extraatje: de markt krijgt waarschijnlijk ook een wijkkraam. Wekelijks
kan een bewoner (met een KvK-nummer) zijn/haar producten of diensten
op de markt aanbieden. Lijkt het je leuk
om dit te doen? Of wil je meehelpen de
markt te organiseren? Stuur dan een mail
naar korremarkt@gmail.com.
door Kris Holwerda

Oosterhamrikkade Noordzijde

Bouwprojecten in de wijk

Oosterhamriklaan
Berlagehof

Er wordt volop gebouwd in de Korrewegwijk en dat zal de komende
jaren nog wel duren.
In de Bandoenstraat staan de appartementen nog in de steigers, maar is het
hoogste punt wel bereikt.
Aan de Berlagehof, de jongste buurt in
onze wijk, is de bouw van een appartementencomplex net begonnen. Dit is het
laatste gebouw dat hier wordt neergezet.
In het voorjaar is de Berlagehof af.
Aan de Oosterhamrikkade Noordzijde
staat een nog groter appartementengebouw in de steigers. Enige tientallen
meters richting centrum is een ander
gebouw net opgeleverd.
Ook klaar zijn de 12 woningen aan de
Oosterhamriklaan. In de zomer kregen

de bewoners hun sleutels.
Er waren geluiden dat Lefier in 2017 zou
beginnen met de bouw van woningen
aan de Timorstraat en Medanstraat. De
moestuintjes daar zijn dit jaar, in afwachting daarvan, dan ook nauwelijks gebruikt.
Maar de plannen zijn uitgesteld. Lefier zal
op zijn vroegst pas in 2018 beginnen. Op
27 september was er een inloopmarkt waar
de plannen voor 34 gasloze huurappartementen en 34 vrije sector appartementen
werden gepresenteerd.
door Hiddo Zuiderweg

Foto’s Oosterhamrik: Johann van der Geest, foto’s Berlagehof: Hiddo Zuiderweg
Berlagehof

Bedrijfin de wijk

Plus 10 jaar
Tien jaar geleden kocht de Assenaar
Robert Gils de PLUS aan de Oosterhamriklaan. In het afgelopen decennium
heeft de bedrijfsleider de wijk en het
koopgedrag van de bewoners zien
veranderen. Tijd voor een gesprek.
“Ik kom helemaal niet uit een detailhandelsgezin. Mijn vader was timmerman en mijn moeder werkte in de
verzorging. Ik werd echter gegrepen
door het vak na een vakantiebaantje in
de zomer.” Daarom ging de nu 40-jarige
Gils via de MAVO en het MBO naar het
HBO om daar een opleiding in de detailhandel te volgen. Hij werkte jarenlang bij
een C1000 in Hoogeveen maar kreeg via
een vriend te horen dat de toenmalige
EDAH te koop stond. Die kans om op
eigen benen te staan greep Gils meteen
aan. Een paar maanden later wijzigde
EDAH de naam in PLUS.
Het gaat goed met het bedrijf. De omzet
is in tien jaar tijd verdubbeld. Maar er
waren ook magere jaren. De crisis sloeg
er goed in en er werd veel gesloopt in
de West-Indische buurt. “Dan zie je
de voordelen van een coöperatie als

Wijkwandeling
Platform voor
Verbinding
Het Platform voor Verbinding is opgericht door Zemaray Hasami. Met het
platform wil hij de culturele kloof tussen
verschillende groepen Nederlanders
verkleinen en mensen uit verschillende

Foto: Hiddo Zuiderweg

de PLUS. Je wordt dan door andere
bedrijven geholpen, anders had ik
het niet gered.” Inmiddels is de PLUS
uitgegroeid tot een supermarkt met
62 medewerkers. Veertien mensen
hebben een fulltime baan, de anderen
zijn parttimers, sommige al tien jaar.
Gils laat ook zijn sociale gezicht zien:
een jongen heeft een begeleide baan en
er lopen diverse mensen rond die een
werk-leerbaan hebben en naast hun
werk bij de PLUS nog enige uren per
week naar school gaan.
De West-Indische buurt is de laatste
jaren erg veranderd. Van oorsprong
is het een volksbuurt met vooral veel
mensen met lage inkomens. Nu wonen
er ook veel tweeverdieners die er een
ander, iets luxer, consumptiepatroon
op nahouden. Het aantal winkeldiefstallen is afgenomen. Een belangrijke
trend van de laatste jaren is dat
mensen veel meer vers kopen. Ongeveer 50% van de boodschappen is nu
vers, vroeger was dat 30%. Natuurlijk
komt dat omdat er in Nederland steeds
meer nadruk op gezond eten komt te

culturen bij elkaar brengen. Daarvoor
organiseert hij verschillende activiteiten,
zoals een Talk and Walk, lessen Nederlands, discussieavonden, activiteiten voor
senioren en activiteiten voor kinderen.
De Talk and Walk op 4 september 2017
was de eerste activiteit. Er deden ruim 60
deelnemers aan mee. Het doel van deze
activiteit was om elkaar beter te leren
kennen door een wandeling en dialoog
en zo verschillen te overbruggen. De Talk

liggen en bovendien willen en kunnen
mensen zichzelf vaker verwennen. “Maar
toch geven ze niet echt grote bedragen
voor luxe producten uit”, volgens
Gils. “In Brabant kun je rustig een fles
kwaliteitswijn voor 60 euro verkopen,
dat lukt in het noorden een stuk minder.
Eigenlijk alleen als zulke producten in de
aanbieding zijn.”
De supermarkt is voor velen ook een
dagelijks uitje. Gils maakt graag een
praatje met zijn vaste klanten. Dat kan
ook makkelijk, want hij is niet te beroerd
om mee te helpen bij het vakkenvullen
of ander zwaar werk. Dat wordt gewaardeerd door zijn klanten, net als het feit
dat producten altijd aanwezig zijn. Het
koffiehoekje is echter verdwenen, er
kwam teveel lawaai vandaan en er werd
teveel rotzooi gemaakt.
Een leuk fenomeen is dat rond de
20e van elke maand de toeslagen over
worden gemaakt. Dat is meteen te zien in
het koopgedrag. Er wordt meer omgezet,
mensen willen zichzelf dan kennelijk
eens verwennen. In vakantietijden loopt
de omzet bij de meeste supermarkten
terug, de PLUS heeft hier minder last
van. Kennelijk zijn er nog heel wat
mensen in de buurt die het zich niet kunnen permitteren om op vakantie te gaan.
Gils werkt minimaal vijf dagen per week,
de woensdag is hij er voor zijn drie
kinderen. Het zijn vaak lange dagen.
Al voor de spits rijdt hij vanuit Assen
naar de stad, om pas na 18.00 uur weer
huiswaarts te keren.
En wat vindt hij van de pepernoten? Ook
bij PLUS liggen ze al sinds september in
de winkel. “Er is gewoon vraag naar. Veel
klanten nemen al in de zomer een zak
om eens even lekker te snoepen en laten
het daarbij. Pas als de Sint in het land
is, gaat de verkoop echt omhoog.” Maar
waarom zouden ze niet altijd te koop
kunnen zijn, het is gewoon lekker!
door Hiddo Zuiderweg

and Walk werd ingeleid met een korte
speech van oprichter Zemaray Hasami.
Daarna begon de wandeling. De Talk and
Walk werd afgesloten met een buffet in
het Floreshuis. De deelnemers waren
enthousiast en de animo voor een
volgende activiteit van het Platform voor
Verbinding was groot.
door Zemaray Hasami

Fleurin de wijk

Succes in samenwerking
Sinds begin 2017 werkt WIJ Korrewegwijk steeds nauwer samen met
wijkcoöperatie De Goeie Buurt en de medewerkers van het Floreshuis.

Met het overlijden van Ina Elzinga hebben
we ook Fleur verloren, de schrijfster van
deze rubriek. Ina was Fleur. Haar overlijden is een verlies voor de wijk en de
natuur rouwt met ons mee.

Deze strategische samenwerking tussen
drie organisaties op wijkniveau richt zich
op het stimuleren van bewonerskracht
en burgerinitiatieven. Ook is er veel
aandacht voor het verbinden van wijkbewoners onderling. De gezamenlijke
projectgroep ‘WELKOM’ bedenkt dit
allemaal.
Het Floreshuis is een splinternieuw,
modern buurthuis. We zien het als de
huiskamer van de wijk. De Goeie Buurt
is een wijkcoöperatie, opgericht door
buurtbewoners. Die voelden zich
oorspronkelijk uitgedaagd om het WIJteam op onderdelen te beconcurreren
via ‘Right to challenge.’ Bij nader inzien
besloten alle partijen de handen ineen te
slaan. Ze beseften dat zij elkaar kunnen
aanvullen én versterken als het gaat om
het opbouwen van een langdurige relatie
met de wijkbewoners.
De samenwerking heeft in de afgelopen
periode via projectgroep ‘WELKOM’
steeds duidelijker vorm gekregen. De
projectgroep bestaat uit medewerkers én
vrijwilligers van de drie organisaties. De
projectleiding is in handen van de programmamedewerker en de coördinator
Entree van WIJ Korrewegwijk.
Het accent ligt in eerste instantie op het
samenwerkingsproces en de kennismaking tussen medewerkers/vrijwilligers
van WIJ-team, Floreshuis en De Goeie
Buurt. Ze hebben een Whatsapp-groep
aangemaakt. Dat maakt het communiceren gemakkelijker. En op 1 juni was er
een bijeenkomst voor alle medewerkers/

vrijwilligers van de drie organisaties. In
gemixte groepen deden zij mee aan een
speurtocht door de buurt, ze beschilderden mokken en tot slot was er een
gezellige borrel. In totaal waren er ongeveer 50 deelnemers, van wie 30 vanuit
WIJ Korrewegwijk.

Een van de belangrijkste doelen van de
samenwerking is het fysiek vormgeven
van een gezamenlijke entree in het
Floreshuis. Dat willen we in de komende
maanden realiseren.
door Frank van Liempd, WIJ Korrewegwijk

Kleurenfoto:
Johann van der Geest

Kapteynbrug
Als je vanuit de binnenstad de Korrewegwijk nadert, passeer je de Kapteynbrug.
Deze brug is genoemd naar de sterrenkundige J.C. Kapteyn.
Hoewel, brug? Eigenlijk is het sinds
begin jaren tachtig van de vorige eeuw
geen brug meer. Daarvoor wel, en dat
was ook noodzakelijk. Westelijk van de
brug bevond zich namelijk de gasfabriek
en die produceerde stadsgas. Voor de
productie van dit gas was steenkool
nodig, aangevoerd per schip. Dat vereiste
een ( bascule ) brug om de schepen doorgang te verlenen.
Begin jaren zestig van de vorige eeuw
werd het eerste Groninger aardgasveld
ontdekt. Dat was het begin van het einde

van de brug. Nu was er geen steenkool
meer nodig en was een beweegbare brug
overbodig.
Tegelijk met de aanleg van de busbaan,
begin jaren tachtig, is de brug grondig
aangepakt. Hij heeft een metamorfose
ondergaan tot vaste oeververbinding en
is aanmerkelijk verbreed. Er zijn nu twee
busbanen, twee fietspaden, een weg met
gescheiden rijbanen voor het autoverkeer
en twee voetpaden.
Betonnen pilaren, waarop zich kegel- en
piramidevormen van kunststof bevinden,

flankeren de brug. Dat roept het idee op
van een toegangspoort tot de Korrewegwijk.
De zwart/wit foto is uit de beginjaren
veertig van de vorige eeuw. Het contrast
met de kleurenfoto van nu is evident.
Toen een bus en een paar fietsers, nu
intensief verkeer.
De plek is in zeventig jaar ingrijpend veranderd. Maar als een rots in de branding
staat op de achtergrond, als door de tijd
onaangeroerd en onverstoorbaar, de
Oosterkerk, een fraai voorbeeld van de
Amsterdamse School in Groningen.
door Eddy Oostergo

Op 28 juli is Ina Elzinga overleden. Ofschoon ze al geruime tijd ziek was, kwam het
einde toch nog onverwachts. Ina was een vertrouwde figuur in de Palembangstraat.
Buren konden altijd een beroep op haar doen. Tijdens haar ziekte kreeg ze dan ook
veel hulp terug.
Ina zette zich in voor de wijk. Ze beet zich vast in een aantal projecten. Ze was
actief in het Wijkoverleg Korrewegwijk. Ik zie haar nog, in een goede periode, de
prijzen van de Wijkstemdag uitreiken namens het Wijkoverleg Korrewegwijk. In
een fleurige jurk en met een vrolijke glimlach. Toevallig stond die foto onlangs nog
in de wijkkrant.

In memoriam
Ina Elzinga:
1954 – 2017

Een vrolijke sfeer hing er altijd om Ina heen. Ze was heel sociaal en hielp graag
mee. Ze hielp zowel individuele personen (je kon met je probleem altijd bij haar
terecht voor een luisterend oor en een goed advies), maar ze hielp ook graag bij
sociale projecten. Ze was betrokken bij het Buurtbuffet, waarbij een aantal flinke
dames samen een maaltijd koken voor de buurtbewoners. Ina beheerde een hele
tijd de financiën daarvan. De afrekening met de bonnetjes klopte altijd.
Ina had wel iets met eten. Vroeger kon je haar geen groter plezier doen, dan haar
uitnodigen voor een bijzondere maaltijd.
Bij de Buurtbios wordt in het Floreshuis elke maand een film vertoond voor de
wijkbewoners, met drankjes en hapjes (en gesprekken) na. Ina verzorgde heel lang
de hapjes, tot ieders tevredenheid. Totdat dat op het laatst niet meer ging.
Ze had ook iets met bloemen en planten. Haar tuintjes waren haar zeer dierbaar.
Met Ina verliest de wijk een bijzondere inwoner en een steunpilaar voor de wijk en
onze wijkgenoten.
Op 3 augustus vond de crematie plaats, onder grote belangstelling.
door Wim Maring

Nieuwsflitsen
Jongeren Project Korrewegwijk
De komende paar maanden gaat Anne Braakman samen met
studenten van de Hanzehogeschool in onze wijk aan de slag.
Ze willen de positie van de jongeren in de wijk verbeteren.
Daarvoor willen ze zo veel mogelijk leren van de mensen die
hier al mee bezig zijn, van buurtbewoners en natuurlijk van de
jongeren zelf. Een van de dingen die ze gaan doen, is workshops
aanbieden. Je kunt denken aan workshops op het gebied van
spoken word of rap, beats maken, beeldende kunst of dans. Heb
je interesse? Aarzel niet om Anne te benaderen als je een goed
idee hebt of gewoon even wil kletsen. Zijn contactgegevens zijn:
a.h.m.braakman@gmail.com en 06-42862029.
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Stadjers & Studenten Buurtlab
In Buurtlab Groningen werken TNO, politie en de gemeente
samen met studenten en Stadjers aan een gezellige en veilige
buurt. Het is een proef die zich richt op de thema’s geluidsoverlast en woninginbraken in de Korrewegwijk en de Schildersbuurt.
Tijdens de proef zoeken de instanties contact met bewoners en
wisselen ze met hen ervaringen en ideeën uit. Dit gebeurt via
sociale media en een speciaal ontwikkelde app, maar ook op
straat en op andere ontmoetingsplekken in de buurt. Tijdens de
proef kunnen bewoners goede voorbeelden en verbeterpunten
aandragen. Wat vind je nu echt relevant in het samenwerken aan
veiligheid en leefbaarheid in je eigen buurt? Waarvoor voelen
mensen zich verantwoordelijk? Wat kun je zelf doen? Zo wordt
onderzocht of digitale samenwerking een positief effect heeft op
het veiligheidsgevoel in de buurt. Dit wordt ook wel ‘community
policing’ genoemd.
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NOV

Buurtlab Groningen duurt tot en met november. Er is een aantal
campagnes en activiteiten waarin de samenwerking tussen studenten, Stadjers, politie en gemeente wordt onderzocht.
De proef in Groningen is onderdeel van het Europese project
INSPEC2T dat zich richt op ‘next generation community policing’. Het project voert in vijf steden in Europa onderzoek uit:
Groningen, Belfast, Lancashire, Valencia en Egnomi.
Interesse? Meld je dan nu aan! Het aantal deelnemers aan de
proef is beperkt en vol = vol!
Aanmelden kan via: tno.nl/buurtlab.

Weet wat er speelt in je wijk
Wil je op de hoogte blijven van wegwerkzaamheden, buurtinitiatieven, inspraakavonden, bouwprojecten, veranderingen in
de gemeentelijke dienstverlening, enzovoort? Abonneer je dan
op de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Woon je in de
Korrewegwijk, dan kun je je – uiteraard gratis – aanmelden
voor de editie ‘Oude Wijken’. Dan ontvang je wekelijks per mail
een aantal korte berichten. Aanmelden gaat heel eenvoudig via
de gemeentesite: www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.
Meer nieuwsflitsen op de volgende pagina.

ELKE
ZONDAG

Talk and Walk
De tweede editie van Talk and Walk (zie het bericht
elders in deze krant) start om 17.00 uur bij het
Floreshuis. De wandeling duurt ongeveer een uur.
Om 18.30 is er een buffet, ook in het Floreshuis. Meewandelen is gratis, mee-eten kost € 4.

Rommelmarkt
Hebbendingtjes, hebbendingetjes! Lekker snuffellen
tussen leuke spulletjes die voor een prikkie weg mogen.
Ouderwets gezellig in de buurt. De toegang is gratis.
Kelder vol, zolder vol en de rest van het huis ook? Geen
zorgen! Voor € 5 huur je een tafel en mag je er een
kleedje van 1 x 1 m met spullen naast leggen. Ook krijg
je muntjes voor koffie en thee. Tijd om op te ruimen dus!
Een plekje reserveren kan tot 22 oktober via parisa@
goeiebuurt.nl. Wees er snel bij, want vol = vol!

Aankondiging bezoek burgemeester
Wijkgesprek over veiligheid
Donderdagavond 30 november vindt in het Floreshuis
een wijkgesprek plaats over de veiligheid in de Korrewegwijk. U bent van harte welkom bij dit wijkgesprek.
Burgemeester Peter den Oudsten wil graag met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen praten
over veiligheid in de wijk: wat gaat goed, wat kan beter
en wat ontbreekt nog. Deze gesprekken over veiligheid
vinden verspreid over de stad plaats.
De burgemeester komt samen met vertegenwoordigers
van de politie en het Openbaar Ministerie. Het doel van
het wijkgesprek is om samen afspraken te maken over
hoe de veiligheid in de Korrewegwijk kan verbeteren.
Noteert u het alvast in uw agenda?
Inloop vanaf 19.30 uur.

Gezellige zondagen in Het Pand
Op zoek naar een stukje gezelligheid en ontmoeting met
anderen? En wil je iets met anderen delen over God?
Iedere zondag is er om 12 uur in het Pand (speeltuin DIB)
een viering met een lekkere lunch.
Je bent van harte welkom!

Nieuwsflitsen
Week van de Student
Van 9 tot 14 oktober vond de Week van
de Student plaats in de Korrewegwijk.
Een week met veel leuke activiteiten waar
studenten en Stadjers elkaar konden
ontmoeten. Het was georganiseerd door
WIJS, Floreshuis, Goeiebuurt en WIJ
Korrewegwijk. Activiteit gemist? Loop
binnen bij het Floreshuis voor informatie
over aankomende evenementen of bekijk
de Facebookpagina.

Riool heeft een nieuwe jas
Een gedeelte van het hoofdriool in de
West Indische Buurt en Korreweg/
Oosterhamriklaan heeft een nieuwe jas
gekregen.
Dit is gedaan met de kousmethode. Met
die methode hoeft de straat niet wekenlang open te liggen om rioolleidingen te
vervangen. Het hoofdriool werd van binnenuit voorzien van een nieuwe leiding.
Via de inspectieput (groot rond deksel in
de straat) is een met kunsthars geïmpregneerde ‘kous’ uitgerold in de bestaande
leiding, die ter plekke uithardt.

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Stichting Empower Yourself
Ben jij goed met computers? Ben jij lang
bezig met gamen? Vragen anderen vaak
advies over de nieuwste smartphone?
Dan kun je meer dan je denkt!
De Stichting Empower Yourself start in
januari 2018 een nieuw project in Groningen. Het is een omscholingsproject
van 14 weken voor werkzoekenden van
17 tot 55. Je kunt hiermee de basis leggen
voor de functie van software-tester. Als
je het project goed doet, krijg je een certificaat en een stage met de mogelijkheid
tot een vaste baan. Deze functie is een
mogelijke springplank naar een functie
waarbij je interesse nog meer tot zijn
recht komt.
Heb je MBO 3- of 4-denkniveau, dan
kun je je opgeven. Er zijn 20 plaatsen
beschikbaar. Je kunt je opgeven via
info@stichtingempoweryourself.com of
06-41450443. Vol = vol!
door Herman Beens

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

Foto’s: Hans van der Veen

PaleisParade
Op zondag 14 september was de
PaleisParade. Dit is het verslag van een
geslaagde dag.
Even voor één uur beginnen de eerste
bezoekers naar binnen te druppelen.
De nieuwsgierigheid is groot. En die
nieuwsgierigheid blijft: enige honderden
mensen vinden van alles binnen Het Paleis (hoek Boterdiep en de Bloemsingel)
en ze vinden ook wat ze niet zochten:
grappige sieraden, spannende korsetten
en kimono’s, keramische huisjes, arm- en
halsbanden van kunststof, een celloconcertje, een optreden van een GeneXpress,
van .O.D.D en van Meindert Talma, een
diaverhaal in een privéwoning die ook

Portretten

nog te bekijken valt en een kinderworkshop waar vogels ontstaan. En natuurlijk
is in de open ateliers het werk van de
kunstenaarbewoners van Het Paleis te
zien. In grote diversiteit.
Het Paleis als kunstzinnige broedplaats
heeft nog steeds een warme plek in de
harten van de Groningers. Dat blijkt wel
uit de grote opkomst, de animositeit en
de gezelligheid. De opzet van PaleisParade#2 om bezoekers niet alleen op het
binnenplein te vermaken, maar om ze
ook in de ateliers te krijgen, is geslaagd en
voor herhaling vatbaar.
door Hans van der Veen

