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QUIET 
door Bernadette van Leeuwen 
 

Ter herinnering: Quiet maakt 
lawaai voor stille armoede. Heb je 
geen werk en nauwelijks geld dan 
is het vaak moeilijk om je plek te 
vinden in de maatschappij. Quiet 
ondersteunt je daarbij; hoe je weg 
te vinden en waar je de juiste hulp 
kunt krijgen.

In de lockdown zijn er veel één op één ge-
sprekken gevoerd bij Quiet om erachter te 

komen wat de behoeftes en interesse zijn 
van de members (leden). Een speerpunt 
van Quiet is om je gevoel van eigenwaar-
de te ontdekken en in te gaan zetten.
Vóór corona werden er veel verwenmo-
menten uitgedeeld, zoals een etentje, naar 
de kapper of theater, een schoonheids-

behandeling enzovoort. Maatschappelijk 
betrokken ondernemers werden gevraagd 
dat te sponsoren. Nu in december gaan 
ze weer cadeautjes uitdelen, mooi in 
deze dure maand. Quiet wil zich ook 
gaan richten op gezondheid, bewegen 
en goede voeding. Dat kan nu omdat het 
team uitgebreid wordt en er nog meer 
aandacht komt voor het versterken van 
de members. Ook is er een stagiaire 
gekomen.
 
Er zijn de afgelopen tijd meerdere dona-
ties gedaan, zoals €41.000 van de Charity 
Run verbonden aan Menzis Vier mijl. 

Bekende Nederlanders 
deden hieraan mee. Vijf-
tien members deden hier 
ook aan mee, ze werden 
vooraf getraind door een 
vrijwilliger. Het was een 
hele prestatie, goed voor 
je gevoel van eigen-
waarde. Deze members 
waren uitgenodigd voor 
een high tea, maar door 
de strengere coronare-
gels is het uitgesteld.
Iedere dinsdag ochtend 
van 10.00-11.30 uur is 
er een inloop, waar de 
members elkaar kunnen 
ontmoeten onder het 
genot van een kop-
je koffie. Nu er meer 
medewerkers bij komen, 
komt de vrijdagmorgen 
er misschien ook bij.
 
Corona of geen corona 
ze blijven bij Quiet altijd 
onderzoeken wat ze voor 
hun members kunnen 
betekenen!

Quiet Groningen
Oosterhamriklaan 101-115 telefoon: 
050-2112969 Als je inspreekt, bellen ze je 
terug.
Mail: groningen@quiet.nl
Site: quiet.nl/groningen
In de nummers 3 en 5 van 2020 staan de 
eerdere artikelen over Quiet.

Groningen

Klussen bij het 
Kluslokaal en 
de Box
Het Kluslokaal is ingericht voor al jouw 
(kleinere) klussen. Niet iedereen heeft een 
schuur, garage of een atelier om zijn ideeën 
te realiseren. Daarom bieden wij een 
ruimte met klein gereedschap, waarbinnen 
jij aan de slag kan. Het lokaal staat tot je 
beschikking van maandag t/m vrijdag van 
9.00 -17.00 uur. Telefonisch reserveer je 
een plekje via 050 - 589 08 81.

Tijdens de Box kun je elke woensdagmid-
dag van 15.00-17.00 uur terecht voor de 
grotere klussen. Deskundige begeleiding 
is aanwezig. Je kunt er tips uitwisselen en 
gebruik maken van ons gereedschap. Er is 
ruimte voor een gezellige babbel, terwijl je 
zelfstandig óf gezamenlijk de handen uit 
de mouwen steekt. Van tevoren opgeven is 
niet verplicht, dus kom vooral langs!

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 
14 februari. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 17 januari 
naar redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.
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WOKnieuws
Wil jij iets organiseren in onze wijk? 
Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. 
Je project of idee moet:
- bijdragen aan een schonere, veiligere of 
 duurzamere buurt
- of zorgen voor meer saamhorigheid 
- en voor alle buurtbewoners toegankelijk zijn.

Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren 
bij Loek Veldt, Bataviastraat 1a of via mail: 
wok@korrewegwijk of lenlveldt@hotmail.com. 
Bij hem kun je ook een subsidieformulier op-
vragen. Daar staan de voorwaarden in.

Vernieuwde riolering Korrewegwijk.
De dubbele riolering die nu is/wordt aangelegd 
heeft een dubbele uitvoering.
Eén riolering is voor het ‘afval’ wat in huis 
wordt geproduceerd en de 2e riolering is voor 
het afvoer van het ‘hemelwater’. Door de co-
ronacrisis heeft het wel wat vertraging opgelo-
pen maar u kunt dus in De Korrespondent of 
op onze website www.korrewegwijk.nl meer 
hierover lezen.

Korrespondent en de Nee Nee-sticker
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen 
van de Korrespondent bij Nee Nee-stickers. 
De Korrespondent is geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk, er staat geen reclame in. 
Deze wijkkrant is een uitgave van de bewo-
nersorganisatie WOK en komt vijf keer per 
jaar uit. Hiermee informeren we wijkbewo-
ners over belangrijke zaken in de wijk, om 
de saamhorigheid en veiligheid te verhogen. 
Je leest informatie over bijvoorbeeld betaald 
parkeren, de milieustraat waar je je grofvuil 
kwijt kunt en ontwikkelingen rond de nieuwe 
Gerrit Krolbrug. Als je de Korrespondent niet 
wilt ontvangen, kun je je adres doorgeven op 
wok@korrewegwijk.nl en geven we dat door 
aan de bezorgers.

Gerrit Krolbrug
Het Gerrit Krolbrug comité bestaat uit 
3 bewonersorganisaties: Beijum, Hunze - Van 
Starkenborgh en WOK. Zij maken zich sterk 
voor een lage en veilige brug. Zie het verslag in 
de Korrespondent en www.korrewegwijk.nl.

www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl
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door Loek Veldt

Een lage Gerrit Krolbrug: comité 
gaat voor de laatste kans    
door Loek Veldt (WOK)
Het Gerrit Krolbrug Comité (GKC) en de 
duizenden stad-Groningers en Omme-
landers die het vertegenwoordigt, kregen 
woensdag 13 oktober 2021 een bittere pil 
te slikken: de gemeenteraad van Gronin-
gen ging akkoord met een nieuwe Gerrit 
Krolbrug met een doorvaarthoogte van 
4,5 meter. Met die hoogte wordt de brug 
een onnodige hobbel voor de duizenden 
fietsers, wandelaars en rolstoelers die 
dagelijks van de verbinding over het Van 
Starkenborghkanaal gebruik maken, zo 
heeft het comité jarenlang betoogd. 
Het GKC leek lang gehoor te vinden voor 
zijn pleidooi voor een voor alle verkeer 
toegankelijke brug met een maximum 
doorvaarthoogte van 3 meter. De Tweede 
Kamer en de Groningse gemeenteraad 

schaarden zich eerder in motie achter 
het pleidooi voor een ‘lage’ brug. En niet 
minder dan 5500 stadjers steunden in 
slechts enkele dagen tijd het GKC-stand-
punt met een handtekening. Uiteindelijke 
beloonde de gemeenteraad de inzet voor 
een voor alle verkeer veilige, comfortabe-
le en toegankelijke brug niet. De strijd is 
wat het GKC daarmee nog niet ten einde. 
Het ziet nog kansen als het ontwerp van 
de nieuwe brug en de directe omgeving 
wordt vastgelegd in een nieuw bestem-
mingsplan dat juridisch kan worden 
aangevochten.  
Het comité overweegt dat plan voor te 
leggen aan de rechter.

Lees het volledige artikel op 
www.korrewegwijk.nl

Rioleringswerkzaamheden in de 
Korrewegwijk    

door Loek Veldt (WOK) 
Infra-aannemer Broekema werkt in alle 
straten als een treintje. 
Stukje bij beetje breken 
ze de straat op, vervangen 
de riolering en richten ze 
de straat weer opnieuw 
in. Daarna gaan ze verder 
het volgende stukje straat. 
Het definitieve straatwerk 
doen ze wel over langere 
lengte in één keer. Zo blijft 
de overlast tot een minimum beperkt en 
is het werkbaar voor de aannemer. Voor 

meer informatie, zie website van Broeke-
ma https://www.broekemawegenbouw.
nl/professorenbuurt/
Er staan prachtige foto’s van de werk-

zaamheden op deze web-
site, gemaakt door Koos 
Bakker.

Meer informatie en de laat-
ste stand van zaken over de 
werkzaamheden in de 
Oppenheimstraat, Telle-
genstraat, Heymanslaan, 
Oosterhamrikkade en 

West-Indische Kade lees je op 
www.korrewegwijk.nl.

Egels krijgen eigen huis van 
De Huismeesters
De Huismeesters plaatsten nieuwe schut-
tingen in de tuinen aan de Sumatralaan. 
Een deel van de groene oase daar ver-
dween. Buurtbewoonster Debbie Donker 
vroeg ten compensatie om een aantal 
egelhuizen te plaatsen. Zij werkten daar 
graag aan mee. Het GroenHuis ontwierp 
en maakte 5 prachtige egelhuizen.
Het volledige verhaal van Debbie lees 
je op Mooiewijken.nl. Of ga gelijk naar 
egelwerkgroep.com en de egelbescher-
ming.nl wanneer je meer wilt weten over 
de verzorging van egels in je tuin. Foto: Debbie en haar buurvrouw Amanda
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Pascal Roemers (42) is afgelopen zo-
mer begonnen als nieuwe project-
manager van de  wijkvernieuwing 
in de Indische Buurt en De Hoogte. 
Hij wil de wijk verduurzamen, aan-
dacht voor sociale problematiek en 
bewoners betrekken bij de plannen.

door Lotte Veltman

Wijkvernieuwing 2.0
Wijkvernieuwing betekent tegenwoordig 
veel meer dan stenen. “Vroeger stond 
wijkvernieuwing voor sloop en nieuw-
bouw. Dat is nog steeds zo, maar we 
kijken nu ook naar de sociale kant van de 
wijk: armoede, kinderen met een achter-
stand en mensen met psychische proble-
men of schulden. We willen niet alleen 
goede woningen, maar ook dat mensen 
met plezier kunnen leven in hun wijk.”
Vrijwilligers van ’U In De Buurt’ gaan 
van deur tot deur. “We willen de mensen 
leren kennen en weten wat er leeft.”

Spin het web
Als een spin in het web zit Pascal om tafel 
met woningcorporaties, wijkbedrijven, 

het WIJ- team, scholen, buurthuizen en 
de gemeente. “Komend jaar maken we 
plannen voor de Floresstraat. Er komen 
verkeersmaatregelen, meer groen, een-
heid in de bestrating en een terras naast 
Het Floreshuis. Dat gaan we tegelijk met 
de vernieuwing van de riolering in 2023 
aanpakken. De straat gaat dan toch op 
de kop, dan kun je het beter in een keer 
goed doen.”

Klare taal
Pascal houdt van duidelijkheid. “Ik zeg 
alleen dingen toe, die ik ook waar kan 
maken. En als iets niet kan, dan is het 
nee en moet je ook direct kunnen uitleg-
gen waarom. Je moet mensen niet aan 
het lijntje houden.”
Hij hoopt dat we elkaar in het nieuwe 
jaar weer vaker kunnen zien. ”Juist door 

“Ik zeg alleen dingen toe, 
die ik ook waar kan maken”

ontmoetingen kunnen we van elkaar leren 
en elkaar daardoor helpen.’”

Toekomstdroom
“Het zou prachtig zijn als kinderen die 
hier nu opgroeien over tien jaar kunnen 
zeggen: dankzij de dingen die hier gebeu-
ren in de wijk heb ik een goede opleiding 
kunnen krijgen, heb ik een bijbaantje en 
meer vrienden, heb ik kunnen sporten en 
een leuke jeugd gehad.”

De wijkvernieuwing wordt betaald vanuit 
de Regiodeal. Pascal Roemers is in dienst 
van de gemeente Groningen.
Contact? pascal.roemers@groningen.nl

Lees het hele interview op 
www.korrewegwijk.nl

Denk dan mee over een naam voor de 
nieuwbouw aan de Antillenstraat in 
Groningen. We zijn op zoek naar een in-
spirerende en prikkelende naam, passend 
bij de vormgeving en uitstraling van het 
gebouw in de omgeving.
De bouw is inmiddels alweer een tijd aan 
de gang. Lefier realiseert op de hoek An-
tillenstraat/Korreweg 136 energiezuinige 
twee- en driekamer huurappartementen. 
De verwachting is dat de nieuwe appar-
tementen begin 2023 klaar zijn. Dan 
staat in de Korrewegwijk een opvallend 
gebouw dat van ver zichtbaar is bij bin-
nenkomst van de stad vanuit de Noord-
oostzijde. En zo’n kenmerkend gebouw 
verdient een passende naam.

Bedenk een passende naam
We geven de Groningers graag de ruimte 
om zelf een naam te bedenken en no-
digen u daarom graag uit om met een 
passende naam te komen!

Kans maken op   
een diner voor   
twee personen? 

Prijs
Uiteraard belonen we degene die de win-
nende naam verzint. Op de eerste plaats 
de eeuwige roem dat de naam op het 
gebouw komt te staan. Daarnaast wordt 
de bedenker van de meest originele en 
passende naam beloond met een diner 
voor twee personen in Groningen. 

Weet u een passende naam 
voor het nieuwe gebouw?

Mail uw suggestie(s) vóór 20 januari 2022 
naar communicatie@lefier.nl, met als 
onderwerp “naam nieuwbouw Antillen-
straat”. Vermeld daarbij uw naam, adres 
en telefoonnummer en geef een korte 
toelichting op de naam.
We zijn benieuwd welke naam er vanaf 
2023 op het prachtige pand prijkt!



door Eddy Oostergo   
Ten westen van onze wijk ligt een wat ge-
heimzinnig gebied. Veel appartementen, 
wat restaurants en het Studentenhotel. 
Het gebied tussen het Boterdiep en de 
Singelweg. Als je door dit gebied loopt 
vallen een paar zaken op. Er staan een 
paar bakstenen gebouwtjes, wat doen die 
hier? Als je doorloopt en je kijkt naar de 

Wij geven in De korrespondent regel-
matig een tip waarmee je rekening 
houdt met het milieu of het klimaat

door Herman Beens

K
lim

aattip

Tip # 7
Van meer naar minder 
consumeren
In de volgende tips gaat het vooral om 
gedrag. Wat kun je zelf doen en vooral 
laten. Het belangrijkste is consuminderen 
door het veranderen van je gedrag. Dat 
vergt tijd en doorzettingsvermogen. Mis-
schien kun je je aansluiten bij een groep 
of er zelf een beginnen.

Voor consumenten zijn er de 5R’s, als 
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Het Gemeentelijk Gasbedrijf Groningen
naambordjes moet iets anders je ook wel 
opvallen. Er zit een naam bij die je hier, 
als je niet weet wat zich hier nu eigenlijk 
heeft afgespeeld, eigenlijk totaal niet zou 
verwachten: de ‘Kolendrift’. Wat moeten 
ze hier nou met kolen? Wat is hier aan 
de hand?
Hier zat het Groninger gasbedrijf, een 
totaal andere wereld. Veel bedrijvigheid, 

veel techniek, veel staal. En dat had alles 
te maken met de steenkool, die toen werd 
aangevoerd door het toen net aangeleg-
de Oosterhamrikkanaal. Die steenkool 
werd gebruikt als grondstof voor lichtgas, 
oftewel stadsgas. Wat deed men met die 
steenkool? Die steenkool werd verhit en 
door droge destillatie (verhitting zonder 
toetreden van zuurstof) werd cokesoven-
gas oftewel stadsgas geproduceerd. 
Maar, in de jaren zestig werd in de 
provincie Groningen aardgas gevonden 
en er werd overgeschakeld op dit nieuwe 
gas. Uiteindelijk toch het einde van de 
gasfabriek. 
De wereld van toen en nu zijn eigenlijk 
niet meer met elkaar te vergelijken. Er 
stond hier een grote cilinder met daarop 
het woord ‘Gas’. Maar, alles verandert!
Als ik nu naar deze plek kijk zie ik iets 
heel moois, een fraai verlichte fabrieks-
pijp met daarop kleurrijke, geheimzinni-
ge patronen.

vuistregel: reduce, refuse, repair, recycle 
en remove. Naast minder consumeren 
(reduce), kun je bijvoorbeeld iets kopen 
wat gemaakt is van andere materialen 
dan plastic (refuse). Iets wat kapot is kun 
je (laten) repareren (repair). Scheid je 
afval zoveel mogelijk, of breng iets naar 
de kringloop (recycle) of sluit je aan bij 
mensen die afval opruimen (remove). 
Dit kun je doen bij het GroenHuis: 
www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl. 

Voor grootte en ‘langdurige’ klappers 
om de CO₂ afdruk te verminderen, ga 
naar de website van milieu centraal: 
www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aar-
de/?&tag=Klimaatklappers/
De volgende keer hierover meer. 

Schilderclub ‘De 
Vrolijke Kwastjes’
Elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur 
komen een kleine tien mensen bij elkaar 
in Het Floreshuis om daar te werken aan 

In de vorige klimaattips ging het vooral 
om energiebesparing in huis. In verband 
met de gestegen gasprijzen actueler dan 
ooit. Op de website kun je een compilatie 
nalezen: www.korrewegwijk.nl

hun schilderijen. De meesten zijn vrouw 
en iedereen is al een beetje op leeftijd. 
De oudste is 92 jaar! Hilda Scholten be-
geleidt hen geeft tips om hun schilderij-
en te verbeteren. De club is ontstaan uit 
een cursus ‘Hindelopen schilderen’ (een 
stijl met veel bloemen en landschappen). 
Hilda was een van de deelnemers. Nadat 
de vorige organisator er mee stopte, 
vroeg ze Hilda om de schilderactiviteiten 
voort te zetten. Ze is zelf geen profes-
sioneel schilder, maar had inmiddels 
genoeg ervaring om anderen te kunnen 
helpen. Nu doet ze dat al bijna 10 jaar.
De meeste schilders maken gebruik 
van acryl, maar er is ook iemand die 
met olieverf werkt. Hij schildert grote 
landschappen, anderen maken stillevens, 
portretten of iets anders. Vaak worden 

foto’s nageschilderd. Iedereen zorgt voor 
zijn eigen schilderspullen, die bij diverse 
winkels in de stad aangeschaft kunnen 
worden. De bijdrage voor de donderdag-
middag is €2,00 per keer. 
Door corona kon de club ruim een jaar 
niet bij elkaar komen, deze periode kostte 
de Vrolijke Kwastjes ook 2 leden. Sinds 
het eind van de zomer zijn ze echter we-
kelijks weer bijeen.
Je hoeft geen groot schildertalent te zijn, 
om lid te worden van de Vrolijke Kwast-
jes. Iedereen die tekenen of schilderen 
leuk vindt, is welkom. Men leert van 
elkaar en Hilda is een enthousiaste 
begeleider.

door Hiddo Zuiderweg



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 amateur-
kunst voor Groningen. 

Vanuit Vrijdag in de Buurt en Het Flo-
reshuis starten we weer met een nieuwe 
versie van de Raamexpositie. Dit jaar 
nodigen we kinderen en jongeren uit om 
mee te doen. In de zomermaanden lieten 
zij al zien hoe ze de drijvende vlotten 
beschilderden en meehielpen met de 
Badkat. We willen de verborgen talenten 
van kinderen aanboren. Het Karrepad, 
speeltuinverenigingen en Het Pand heb-
ben veel ramen waar we kunststukken van 
kinderen en jongeren kunnen laten zien. 
Vorig jaar deed Femke al mee samen met 
haar oma. Alle kunstvormen die passen in 
de vensterbank zijn welkom.   We nemen 
de ‘kunstwerken in de openbare ruimte’ 
mee in de raamexpo kunstroute. 

We organiseren begin januari, dus in de 
kerstvakantie, creatieve workshops voor 
kinderen/jongeren. Misschien ben jij 
of ken jij een kunstenaar uit de wijk die 

dit leuk vindt om te doen? Laat het me 
weten. We betalen je inzet conform het 
uurtarief van Vrijdag. De ‘kinderdromen 
durven doen’- week sluit hier heel mooi 
bij aan. 

Onze wijkdichter Charlotte Beerda heeft 
Spoken-Word workshops gegeven in 
`Het Floreshuis voor 16 + wijkbewoners. 
De groep die heeft meegedaan maakt dit 
jaar de tekst voor de kerstkaart. Dus voor 
iedereen een leuke verrassing door de 
brievenbus. 

Tot gauw weer in de wijk.
Magda.rozenveld@bijvrijdag.nl
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WIJ & WONEN
Bij de Entree van WIJ Korrewegwijk in 
Het Floreshuis kun je terecht met veel 
vragen op het gebied van financiën, 
voorzieningen en regelingen.  

Overspannen woningmarkt
Het zal je niet zijn ontgaan dat de 
(landelijke) woningmarkt de afgelopen 
tijd behoorlijk overspannen is geraakt. 
De prijzen van koopwoningen rijzen de 
pan uit en er is weinig doorstroming in 
sociale huurwoningen. 
De afgelopen weken komen er veel men-
sen langs met de vraag of WIJ kan helpen 
bij het vinden van een andere woning. 
De kinderen worden groter en het huis 
is eigenlijk te klein, een echtscheiding, 
het huis is vochtig en de energieprijzen 
stijgen maar door, gedoe met de buren 
of je mag in Nederland blijven want 
je asielaanvraag is goedgekeurd en nu 
nog een huis. Er zijn talloze redenen te 
bedenken om aan te kloppen bij het WIJ 
team. Bewoners worden vaak ook door-
gestuurd door huisartsen, hulpverleners 
en woningcorporaties om bij WIJ langs 
te gaan voor hulp en ondersteuning. 

Wat kun je zelf doen?
Zoek je een woning in Groningen dan is 
de eerste stap: inschrijven op Woning-
Net. www.woningnetgroningen.nl 
WIJ verhuurt zelf geen woningen maar 
kan wel ondersteuning bieden als je er 
zelf niet uit komt b.v. bij het inschrijven.

Is er sprake van (achterstallig) on-
derhoud, vocht en schimmel of hoge 
energiekosten doordat je huis slecht 
geïsoleerd is, neem dan contact op met je 
woningcorporatie of andere verhuurder. 
Kijk ook eens op de informatieve website 
www.woonbond.nl 

Ben je dringend op zoek naar woon-
ruimte in Groningen vanwege een acute 
noodsituatie? Woonurgentie Groningen 
behandelt aanvragen van woningzoe-
kenden die in aanmerking willen komen 
voor een voorrangspositie. 
www.woonurgentiegroningen.nl 
Telefonisch spreekuur: (050) 30 52 090 
(maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
11.00 uur) WIJ kan zelf geen woonurgen-
tie toekennen.

Wat kan WIJ op het gebied van 
wonen voor je betekenen? 
Wij kunnen je helpen bij het aanmelden 
of inschrijven op de website(s). Ook als 
je nog vragen hebt bij het reageren op het 
woningaanbod kunnen wij ondersteunen.

Heb je niet de beschikking over een 
computer, ben je digitaal niet zo vaardig 
of spreek je de Nederlandse taal nog niet 
zo goed… WIJ kan je verder helpen!

Wanneer je door omstandigheden niet 
direct een andere woning kunt krijgen 
en het dreigt thuis uit de hand te lopen, 
wacht dan niet te lang om bij WIJ aan te 
kloppen! WIJ heeft ook maatschappelijk 
werkers en financiële experts in dienst. Ga jij de wijk in als 

energiecoach?
Er is weer een leuke nieuwe vacature van-
uit het GroenHuis in samenwerking met 
Grunneger Power. Wil jij je eigen wijk 
vooruithelpen binnen het thema energie? 
Vind jij het leuk mensen te ontmoeten en 
te helpen? Energiecoaches adviseren over 
energiebesparingen die door bewoners 
zelf uitgevoerd kunnen worden. Denk 
hierbij aan het gebruik van tochtstrips en 
deurdrangers. Je maakt zelf je afspraken 
en gaat vaak in duo’s op pad om mensen 
aan huis te adviseren. Wij bieden een 
basistraining, zodat je met deze kennis 
op pad kunt. Je werkt vanuit een team, 
dat zich inzet voor de wijk op het gebied 
van duurzaamheid. Solliciteren of meer 
weten? Neem dan contact op 
met Hendrieke Ritsema, 
h.ritsema@werkpro.nl of 06 116 890 00.

Cartoon: René van der Bij

Contact met WIJ Korrewegwijk
Op de maandagochtend van 9.15 – 12.45 
uur kun je gewoon binnenlopen in Het 
Floreshuis, voor de overige werkdagen is 
het nodig om een afspraak te maken. Bel 
naar 050 367 40 06 of mail naar 
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl 



Flora  Faunain de wijk&

De treurwilg
    
Deze treurwilg staat 
aan de kant van de 
Floresvijver. Hij 
kan 40-50 jaar oud 
worden.
Toen ik er voor het 
eerst onderdoor 
liep was het somber 
weer en er hing een 
magische sfeer. Net 
alsof er kabouters 
tevoorschijn konden 

De boomkruiper

Zie je hem zitten op de tak? 
De boomkruiper is een vogel die inderdaad zijn domein 
heeft in en tegen de bomen. Insecten haalt hij met zijn 
dunne, kromme snavel onder de schors weg en zijn nest 
maakt hij meestal in holtes in de boom. Een paar jaar 
terug ontdekte ik echter een nest achter het straatnaam-
bord aan de West-Indische kade. 
De boomkruiper klimt altijd van beneden naar boven in 
de boom. De boomklever kan het trouwens ook anders-
om. In het Molukkenpark is vaak wel eentje te vinden. 
Maar je moet wel goed zoeken!

door Ronald Nuiver

Bedrijfin de wijk

Tandarts Krans, 
een klein kijkje in de praktijk

de nieuwe eigenaar de huur niet op tijd betaal-
de, werd het tijd om de plannen te realiseren. 
De verbouwing is nog niet helemaal af, maar 
voorlopig zijn er een paar patiëntenkamers 
bijgekomen. Ze worden nog niet altijd even effi-
ciënt gebruikt, maar er is dus ruimte voor meer 
patiënten en personeel. Een kwestie van tijd.
Door in een team te werken, kunnen er per 
saldo meer mensen geholpen worden. De 
mondzorgkundigen en assistenten doen het ba-
siswerk, zoals vullingen, tandsteen verwijderen. 
Krans controleert en doet de finishing touch en 
de moeilijkere dingen als kronen plaatsen en 
kunstgebitten. Het is bovendien ook noodzake-
lijk. Nog steeds heeft Nederland last van het feit 
dat de tandartsopleidingen door de overheid in 
het verleden een tijdje zijn stopgezet. Daardoor 
is er een tekort aan tandartsen. Mede daar-
om zijn de opleidingen tot mondzorgkundige 
(HBO) en tandartsassistente (MBO) inhoude-
lijk uitgebreid. 
Opvallend is dat er, net als op veel andere ge-
bieden in de zorg, veel vrouwen deel uit maken 
van zijn team. Kennelijk vinden zij het leuker 
dan mannen om kunststukjes op de vierkante 
millimeter te verrichten. Krans vindt mooie 
aan zijn beroep vooral het prettige gevoel dat 
mensen geholpen worden. 
Hij heeft ook nog een tip aan de lezers: kijk nog 
even goed naar je zorgverzekering. Soms is het 
handig om nog even je tandheelkundige hulp 
te gebruiken, wellicht is het beter om voor 2022 
tandheelkundige verzekering af te sluiten. Het 
kan soms enorm schelen.

Door Hiddo Zuiderweg
Als je via de Korreweg naar de binnenstad fietst, kan je het niet ontgaan. Al 
18 jaar heeft tandarts Krans een praktijk aan het begin van de straat. Samen 
met drie assistenten, twee mondzorgkundigen, enkele administratief mede-
werkers en wat assistenten vormt hij een team om onze gebitten te verzorgen. 
In de coronatijd is de praktijk uitgebreid en gerenoveerd. In een prachtig witte 
wachtkamer met contrasterende paarse banken kun je wachten tot je aan de 
beurt bent.
De coronatijd was niet de aanleiding om de praktijk uit te breiden. Krans liep 
al sinds 2016 met het idee rond. Hij had het gedeelte van het pand waar de Na-
zar supermarkt in zat, al gekocht. Toen deze overging in een avondwinkel en 

Foto: Bernadette van Leeuwen
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komen! Voor het oude volk de Germanen verbeeldden de neerhangen-
de takken tranen die het water in stroomde.  Via koeien ontdekte men, 
omdat deze op takjes kauwden, de pijnstillende werking. De voorloper 
van aspirine. Deze treurwilg vind ik prachtig en hoop dat hij er nog 
een tijdje staat.

door Bernadette van Leeuwen



Eten in de wijk
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Het is een zonovergoten herfstdag als ik 
bij Henke Kampstra binnenstap in haar 
huis aan de Korreweg. Haar inrichting 
verraadt al waar zij zich mee bezig houdt. 
Veel beelden, keramiek en schilderij-
en staan en hangen er. Hoe begon het: 
in 1990 deed ze een drieweekse cursus 
aquarel schilderen in Toscane (Italië) en 
er volgden er meer. 11 Jaar later kreeg het 
beeldhouwen haar in de greep. Ze leerde 
werken met allerlei soorten stenen. Ook 
leerde ze welke soorten gereedschap ze 
voor welke steensoort ze moest gebrui-
ken. Wat weg te hakken om zo de vorm te 
krijgen die je hebben wil. Dit is een hele 
worsteling.

Kunst in de wijkenaar

RESTAURANT 
FORTUNA 
   
Bij binnenkomst blijkt het een kleine zaak 
te zijn, met twee tafeltjes voor vier personen.
De keuken neemt de meeste ruimte in 
beslag. Boven is ook nog een ruimte, maar 
die is nog niet af. We kiezen het tafeltje bij 
het raam en hebben zicht op de Korreweg. 
Zien en gezien worden is het. De menukaart 
is een waar je de gerechten (meses geheten) 
aan kunt kruizen, lekker overzichtelijk. Eerst 
een drankje, Co ’n fris en Ko een Retsina, 
dat is een harswijn die in het thuisland heel 
bekend is en die Ko nog kent van de keren 
dat ze het eiland Kreta bezocht.

Er is volop keus wat het kiezen lastiger 
maakt, vooral als je de namen niet kent. Na 
het invullen worden alle hapjes (te veel om 
op te noemen) op twee dienbladen geser-
veerd en die zien er aantrekkelijk uit! De 
vleesgerechten zijn heel mals en goed van 
smaak.
Ko vindt een aantal hapjes te zout, dit 
komt omdat ze niet gewend is zout te eten. 
Ondanks dat laat ze het zich goed smaken. 
Met name Co heeft te veel besteld, het is ook 
allemaal zo lekker.

Ko is, zoals al eerder genoemd gek, op een 
toetje en wat is er toepasselijker dan Baklava!
Mierzoet, maar o zo lekker. Turkije en Grie-
kenland zijn er niet over uit, welk land het 
eerst was met deze ontdekking. Co neemt 
een kop koffie als afsluiter.

De bediening, net als de kok (van Bulgaarse 
afkomst) is superaardig en bereidt om
zonodig nog meer meses op tafel te zetten. 
Maar wij hebben meer dan genoeg.

Voldaan naar huis dus!

fortunagroningen.nl      
Korreweg 6
050 314 19 49

Marmer is haar favoriete steensoort, 
maar ook de meest harde, een hele uit-
daging. Ze werkt ook met albast, spek-
steen en ze schildert. Haar smaak voor 
klassieke schoonheid komt in haar werk 
tot uiting. In 2018 is ze gestart met een 
tweejarige opleiding tot beeldend kun-
stenaar in Koudum in Friesland. In 2013 
deed ze een jaar de klassieke academie; 
voorbereidingen in klei. Maar dat bleek 
niets voor haar, wel was ze een ervaring 
rijker.

Dit alles na haar werkzame leven als 
gezinsvoogd. Henke ging in een groep in 
Siegerswoude beeldhouwen en schilde-
ren. Samen is gezelliger en je kunt elkaar 
inspireren. Thuis werkt ze het liefst in de 
tuin onder de overkapping, zie foto. In 
haar tuin staat veel werk van haar, mooi 
in de natuur.

Henke deed mee aan meerdere expo-
sities, in 2006 had ze een solotentoon-
stelling in Wijnjewoude. Heel succesvol. 
Ze is te bescheiden om dit vaker te gaan 
doen. Wel heeft ze meegedaan met de 
raamexposities in februari/maart 2021 in 
de wijk. Dus misschien kennen sommige 
van jullie haar werk.

Ik vond het heel leuk om een kijkje te 
hebben gekregen in Henkes werk en 
leven en blijf haar volgen.

door Bernadette van Leeuwen

De Kracht van 
De Korremarkt
In november is het alweer vijf jaar ge-
leden. In het splinternieuwe Floreshuis 
werd de G100 gehouden. Een bijeen-
komst waarbij honderd bewoners van 
de Korrewegwijk in brainstormgroepjes 
ideeën bedachten over hoe we de wijk 
socialer, groener en veiliger zou kunnen 
worden. Een van de ideeën was een eigen 
wijkmarkt!
Een aantal bewoners ging aan de slag 
en na anderhalf jaar was het zover: De 
Korremarkt was geboren. En de Korre-
markt is er nog steeds. De markt staat 
voor gezelligheid, mensen verbinden 
en de kracht van bewonersparticipatie, 
want jouw buurtgenoten hebben dit voor 
elkaar gekregen!
Wél maken we, ons als initiatiefne-
mers, soms zorgen over de aanloop. Er 
mogen zeker nog meer wijkbewoners 
boodschappen komen doen op de vaste 
woensdagmiddag, want de marktkramen 
hebben wel klanten nodig om hun visjes, 

kibbeling, groente, fruit, kaas, verse kar-
nemelk en eieren te verkopen! 

Uniek aan ‘onze wijkmarkt’ is de Buurt-
kraam. Elke bewoner kan deze kraam 
een woensdagmiddagje bemannen om 
zijn of haar product te verkopen; honing, 
tweedehandsspulletjes, kinderkleding, 
sieraden of smakelijke hapjes…wat je 
maar wilt.

JA, ik wil in de Buurtkraam staan!
Om je aan te melden of informatie op 
te vragen kun je een mailtje sturen naar 
korremarkt@gmail.com.
Op de Facebookpagina is iedere dinsdag 
het laatste nieuws te lezen: @Korremarkt
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Blijf jij graag op de hoogte van 
alles wat er in jouw wijk gebeurt? 
Kijk op www.korrewegwijk.nl 
voor meer!
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De Groene Korrewegwijk

Het team ‘De Groene Korrewegwijk’ is 
actief met het groener en mooier maken 
van onze wijk. We zijn o.a. bezig met 
boomspiegelbeplanting, geveltuintjes 
en het plaatsen van naambordjes bij de 
bomen in het Molukkenplantsoen. Ook 
heeft het thema energie onze aandacht! 
Zo werken we samen met de wijk-ener-
giecoaches, gemeente Groningen en 
worden we ondersteund door Grunneger 
Power. Ook onderzoeken we bijvoorbeeld 
de mogelijkheid voor zonnepanelen op 
de vele platte daken in de wijk. 
Heb je ook goede ideeën om onze wijk te 
vergroenen? Vind je verduurzaming, hit-
testress of de energietransitie interessant, 
meld je dan bij ons aan: 
info@degroenekorrewegwijk.nl.

Salsa Françoise in Het Floreshuis

Iedere week op woensdag en donderdag 
kun je salsalessen volgen. Van 19.00 - 
21.00 uur op verschillende niveaus. De 
lessen zijn al begonnen dit seizoen, maar 
misschien kun je nog ergens instro-
men. Als je van dansen houdt is het een 
echte aanrader, ik heb het zelf vele jaren 
gedaan.

Contactpersoon: Ronald Schuch 
06-13343470 of r.schuch@zonnet.nl
Bij hem kan je alle info krijgen.

Lever je oude fiets in!

Heb je een oude fiets waar je van af wilt? 
Lever die dan in bij Daniel en Moham-
med. Zij knappen je fiets weer op zodat 
iemand anders ze voor een zacht prijsje 
kan kopen. Inleveren en kopen kan van 
maandag t/m donderdag van 9.00 - 13.00 
uur bij EdanZ.

Corona en communicatie

Je kent vast wel iemand die de Neder-
lands taal (nog) niet goed beheerst. Uit 
onderzoek is gebleken dat vaak deze 
mensen slecht bereikt worden met infor-
matie over corona.  
Het landelijke expertisecentrum Pharos 
dat zich bezighoudt met zorg en gezond-
heid heeft een handige website. Hierop 
staat informatie in begrijpelijke taal. 
In b.v. Nederlands Arabisch, Chinees, 
Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, 
Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks. 
https://www.pharos.nl/coronavirus/
begrijpelijke-informatie-over-het-nieu-
we-coronavirus/

Heb je geen computer of smartphone, 
loop dan eens binnen in Het Floreshuis of 
Cortinghhuis. Daar staan computers die je 
gratis kunt gebruiken. Ook WIJ Korreweg-
wijk kan je verder helpen. 

Buurt Taxi Selwerd rijdt ook in de 
Korrewegwijk 

Sinds 1 november rijdt Buurt Taxi 
Selwerd óók in de Korrewegwijk. Juist 
omdat mensen langer thuis (moeten) blij-
ven wonen en vaak niet meer heel goed 
ter been zijn is een buurttaxi een toegan-
kelijke manier om toch nog de deur uit 
te komen. Even naar Het Floreshuis, een 
kopje koffie bij EdanZ, een boodschapje 
op de Korremarkt of bij de supermarkt; 
allerlei (sociale) activiteiten kunnen met 
de taxiservice weer tot hun dagelijkse 
leven behoren.
De taxi rijdt elke dag tussen 9:00 - 17:00 
uur. Kosten binnen de Korrewegwijk: 
€1,50 
Naar omliggende wijken €2,00 per rit. 
De taxi is bedoeld voor bewoners van De 
Korrewegwijk en De Hoogte. Probeer het 
eens! Reserveer de taxi en maak er een 
leuk uitstapje van: 06 - 1934 9573

Afvalkalender 
2022

Benieuwd wanneer oud papier of textiel 
in jouw straat wordt ingezameld, of wan-
neer de chemokar in jouw buurt komt? 
Kijk eens op https://gemeente.groningen.
nl/afval/afvalwijzer 
Hier kun je ook de gratis app Afvalwijzer 
Groningen downloaden. 
https://gemeente.groningen.nl/afvalapp 

Overlast van zwerf- of 
weesfietsen in je straat? 

Ga naar SlimMelden en geef de exacte 
locatie aan.
https://groningen.slimmelden.nl/ 

Syrische gerechten van Yamen

Heb jij al eens kennis gemaakt met de 
Syrische gerechten van Yamen? Dan is 
dit je kans! Naast zijn heerlijke mezzes, 
kapseh kip, makloubeh en baklava heeft 
hij een heerlijk kerstdiner samengesteld. 
Bestellen kan tussen 10:00 en 14:00 uur 
en alleen op zaterdag bezorgt hij. Meer 
info op  www.yamencuyisine.nl en bestel-
len: yamen@cuisine.nl of 06 - 333 52 949.

Reportage Korrewegwijk voor 
en door jongeren!

Spot TV gaat de wijken van Groningen in. 
Met een programma dat de verschillende 
wijken op een flitsende manier in beeld 
brengt. We laten zien wie er wonen, wat 
er allemaal te doen is voor jongeren en 
hoe de sfeer is. Jongeren vertellen zelf het 
verhaal en bepalen de vorm en inhoud.  
Lijkt het jou leuk een bijdrage te leveren 
aan dit nieuwe programma of heb je tips 
over leuke activiteiten, plekken, perso-
nen of projecten in de wijk? Laat het ons 
weten via redactie@spot-tv.nl

Hallo, wij zijn Abdel en Thea, een gouden 
duo die grofvuil en kringloopritjes maken. 
Wil je ook dat wij eens bij jou langsko-
men? Wij werken voor tien en hebben lol 
voor elf! Neem contact op met Jart. 
J.hoekstra@werkpro.nl / 06 112 39 007

Nieuwsflitsen


