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Dien uw plan uiterlijk 28 april in en maak kans op een bijdrage!

Net als in de afgelopen jaren organiseert het Wijkoverleg in de Korrewegwijk 
een Wijkstemdag. Deze vindt plaats op zaterdag 17 juni. Heeft u een plan voor 
de wijk? Loopt u al langer rond met een idee voor uw buurt of straat, heeft u een 
voornemen gehoord bij de buren of met iemand in de supermarkt gesproken 
over een plan? Dien uiterlijk 28 april uw plan in en maak kans op een bijdrage.

WIJKSTEMDAG 2.0 
op 17 juni 2017

Plannen voor de Wijkstemdag 2.0
U kunt een bijdrage aanvragen van 
maximaal € 1.500. Wijkbewoners stem-
men op zaterdag 17 juni op de ingediende 
plannen. Deze stemming bepaalt welke 
plannen een bijdrage krijgen.

Hoe u een plan kunt indienen
Uw plan moet de volgende onderdelen 
bevatten:
1. beschrijving in een aantal zinnen van 
wat het plan inhoudt;
2. beschrijving van hoe het plan bijdraagt
aan de leefbaarheid, gezelligheid, 
schoonheid van de wijk;
3. beschrijving van de faciliteiten en even-
tuele hulp van instanties die u nodig heeft;
4. een begroting van de kosten;
5. vermelding van uw naam, adres, 
telefoonnummer en mailadres.

Dien uw plan uiterlijk op 28 april in. 
U kunt het mailen naar 
g.galema@buurtbeheer.com.
Heeft u geen e-mail, dan kunt u uw plan 
schriftelijk indienen bij L. Veldt, 
Bataviastraat 1A, 9715 KH Groningen, 
telefoon: 050 573 15 52.
Als u bij het opstellen van uw plan 

vragen heeft, kunt u ook op deze 
adressen terecht.

Betrek bij het plan meerdere mensen, 
niet alleen bij de opstelling, maar ook 
bij de stemming en bij de uitvoering. 
Hoe meer mensen, hoe beter!

Indienersavond 3 mei
Wij organiseren een indienersavond op 
woensdagavond 3 mei in het Floreshuis, 
van 19.30 – 21.00 uur. Daar bespreken 
we de ingediende plannen en eventueel 
werken we ze verder uit. Verder besteden 
we aandacht aan de wijze waarop u uw 
plan voor en op de Wijkstemdag van 
17 juni kunt presenteren.

Naar Wijkstemdag 2.0
De afgelopen zes jaren was er in de 
Korrewegwijk een Wijkstemdag. Wijk-
bewoners kregen elk jaar de kans om 
gezamenlijk te werken aan de leefbaarheid 
van de wijk door een plan te bedenken 
en hiervoor geld aan te vragen. Met het 
uitbrengen van hun stem bepaalden de 
wijkbewoners welke plannen zij het liefst 
uitgevoerd wilden hebben. In de eerste vier 
jaren werd de Wijkstemdag georganiseerd 
door het Wijkteam NLA Korrewegwijk en 
waren de geldmiddelen nogal ruim. Sinds 
twee jaar wordt de Wijkstemdag georgani-
seerd door het Wijkoverleg Korrewegwijk 
en zijn de middelen minder ruim. Vandaar 
de naam Wijkstemdag 2.0.

Zoals u misschien gemerkt heeft, is de 
gemeente bezig om haar beleid minder 
centraal geregeld en meer wijkgericht te ma-
ken. Zo zijn er inmiddels wijkwethouders. En 
in verschillende wijken zijn er experimenten 
voor samenwerking tussen gemeente en 
bewoners in gang gezet. Enige ruchtbaarheid 
kreeg de instelling van een coöperatieve
wijkraad in de Oosterparkwijk. In de Korre-
wegwijk (en De Hoogte) kennen we nu de 
Wijkcoöperatie. Volgens de statuten “om 
diverse activiteiten, diensten en producten te 
faciliteren in de wijken Korrewegwijk en De 
Hoogte. Het is een buurtonderneming die 
op ondernemende wijze maatschappelijke 
en buurtgerichte activiteiten organiseert en 
initieert”.
Je zou door alle nieuwe ontwikkelingen bijna 
vergeten dat het Wijkoverleg Korrewegwijk 
tot taak heeft het welzijn van de bewoners 
van de wijk te behartigen en dat de gemeente 
door een convenant (afspraak) gehouden is 
het Wijkoverleg te raadplegen bij de ontwik-
keling van haar plannen voor de wijk.
Wilt u gehoord worden over uw meningen 
over ontwikkelingen in de wijk dan kunt u 
terecht bij de secretaris van het Wijkoverleg 
Loek Veldt, Bataviastraat 1A, tel 573 15 52, 
e-mail lenlveldt@hotmail.com.

door Gert Stremmelaar

WOKnieuws

De winnaars van vorig jaar: Buurtbuffet
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Zo gaat het op een
stembureau
Op 15 maart hebben we weer gestemd voor de Tweede Kamer- 
verkiezingen. In de Korrewegwijk waren vijf stembureaus geopend: 
in het Hamrikheem, de st. Michaelschool, Vrouwencentrum Jasmijn, 
Rebound aan de Kapteijnlaan en in de Kleine Wereld. Maar 
natuurlijk konden mensen op elk willekeurig stembureau in de 
stad of daarbuiten hun stem uitbrengen. Heeft u zich wel eens 
afgevraagd wat de stembureauleden de hele dag doen? 
U leest het hier!

Op elk stembureau zitten 5 of 6 mensen 
van 18 jaar of ouder, waarvan steeds 
minimaal 3 personen aanwezig moeten 
zijn. Iedereen kan zich daarvoor opgeven, 
leeftijd, politieke voorkeur of lid van 
een partij is niet van belang. Een van de 
leden is een ambtenaar van de gemeente, 
die ontheven wordt van andere taken op 
die dag. 
De dag begint voor hen vroeg. Al om 
06.45 uur moeten de leden aanwezig 
zijn om de voorbereidende taken uit te 
voeren voordat het stemmen kan begin-
nen. Ze moeten de stemhokjes inrichten, 
posters ophangen, de materialen uit de 
stembus halen en de stemformulieren 
tellen. Nieuw was dit jaar de i-pad met de 
VerkiezingsApp. In Rotterdam, Utrecht, 
Den Haag en Groningen is een pilot uit-
gevoerd met het scannen van de stem-
passen en het automatisch turven van de 
stemmen na afloop. De telling zou hier-
door sneller moeten verlopen. Omdat 
er nog altijd kan worden gehackt, moest 
ook alles op papier worden ingevuld. En 
het papieren proces verbaal is leidend. 

In de maanden januari en februari hebben 
alle stembureauleden een training gehad 
om zich de regels van de verkiezingen 
eigen te maken. Dit gebeurde online. De 
voorzitters en vice-voorzitters moesten 
ook nog op locatie een training onder-

gaan in het gebruik van de app. 

De stembureaus gaan om 07.30 uur open. 
Meestal is het dan nog niet druk, maar 
tussen 08.00 en 09.00 uur komt vaak de 
eerste golf kiezers langs. Mensen die voor 
hun werk gaan stemmen of nadat ze de 
kinderen naar school hebben gebracht.
Daarna kabbelt het bij de meeste stem-
bureaus door, maar op sommige bureaus 
is het de hele dag door druk. De minst 
bezochte stembureaus trekken zo’n 
300-500 stemmers, maar op het stadhuis 
bijvoorbeeld kan dat oplopen tot 2000. 
Ook tussen 18.00 en 20.00 uur is het vaak 
druk, als mensen thuis gekomen zijn. 
Alle binnengekomen stempassen, 
kiezerspassen en volmachten worden 
gesorteerd en geteld, zodat aan het eind 
bekend is hoeveel stembiljetten er in de 
bus moeten liggen. 

De gemeente Groningen zorgt voor een 
middaglunch, maar voor het avondeten 
moeten de leden zelf zorgen. Iedereen 
krijgt per dag wel een paar uur pauze, 
dus het is mogelijk om even naar huis te 
gaan. Maar soms worden er ook pizza’s 
bezorgd. Vaak zorgt de instelling, waar 
de gemeente een zaal huurt, voor koffie/
thee en fris, maar het gebeurt ook wel dat 
stembureauleden hun eigen consumpties 
moeten betalen.

Om 21.00 uur sluiten de bureaus en kan 
het tellen beginnen. Aan elk stembureau 
worden 2 of 3 tellers toegevoegd, vaak 
studenten van de Hanzehogeschool of 
RUG. Eerst vindt een sneltelling plaats, 
waarbij alleen de stemmen per partij 
worden doorgegeven aan de centrale 
organisatie aan het Harm Buiterplein. 
Daarna worden de stemmen per persoon 
geteld. Dit wordt online doorgegeven, 
maar ook op papier geschreven. Afhan-
kelijk van het aantal stemmen en de 
eventuele fouten duurt dit zo’n twee uur. 
Op drukke stembureaus zijn ze tot na 
middernacht bezig. 

Na ondertekening van het proces verbaal 
mogen de leden en tellers naar huis. De 
voorzitter moet echter wachten totdat de 
stembus met de stempassen en stem-
biljetten worden opgehaald, waarna hij 
naar het Harm Buiterplein mag fietsen 
om het proces verbaal te overhandigen. 
Daarna is het feest. De gemeente zorgt 
voor hapjes en drankjes, een tv met 
verkiezingsuitslagen en de voorzitters 
nemen een aantal bijzonderheden nog 
eens door. De laatste voorzitters gaan pas 
na 02.00 uur naar huis.

Ze doen het niet voor niets. Uiteraard is 
het een leuke dag en vinden de mensen 
het belangrijk om een bijdrage te leveren 
aan de democratie, maar de vergoeding
is ook prettig. In Groningen is deze zeer 
royaal. Leden krijgen 190 euro, voor-
zitters zelfs 230 euro, tellers een paar 
tientjes. In veel gemeenten is dit veel 
minder. Dit moet uiteraard worden 
opgegeven bij de Belastingdienst. Altijd 
weer een prima organisatie, de gemeente 
Groningen.

door Hiddo Zuiderweg

foto’s: Johann van der Geest 



Eerste ‘Buurtbloemetje’ voor Odensehuis

“Buurtbloemetje is een project dat werd 
bedacht voor de Wijkstemdag 2015. 
Mensen die vinden dat een persoon of 
organisatie wel eens in het zonnetje gezet 
mag worden, mogen dat bij ons aan-
geven. En als die suggestie wordt gehono-
reerd, krijgt de genomineerde persoon 
of instantie een bos bloemen. Je kunt 
iemand opgeven om allerlei verschillende 
redenen: omdat hij bijvoorbeeld vaak je
stoepje veegt, of zijn rijbewijs heeft 
gehaald, of heel goed kan jongleren - ik 
noem maar wat. 
Het eerste bloemetje ging naar het 
Odensehuis Groningen, aan de Moluk-
kenstraat 200. De vrijwilligers van het 
Odensehuis doen altijd zó veel voor wijk-
bewoners met dementie. De bos bloemen 
is bedoeld als aardigheidje.

De opstartperiode was wat lang, maar 
tijdens de WijkG100 kwam ik Josephine 
en Carina (van het WIJ-team) tegen. 
Die vonden het zo’n leuk project dat ze 
het zonde zouden vinden als het zou 
blijven liggen. Door hen ben ik weer gaan 
mailen. Toen bleek het toegezegde geld 
van de Wijkstemdag nog steeds beschik-
baar. Bovendien wilden de drie bloemen-
zaken ook nog meedoen. 
Dat zijn ‘Fiore di Acacia’ (Oosterhamrik-
laan 261b), Bloemenhuis ‘Flora’ 
(Floresstraat 5) en bloemenspeciaalzaak 
‘Brakema’ (Korreweg 135).”

Josephine Hoeksema vervolgt:
“Ik ondersteun Annabelle bij dit geweldig 
leuke initiatief. In het verleden heb ik zelf 
wel eens een taartenactie gehad. Dus zei 
ik haar dat ik graag mee wilde doen. Ik 
ben gek op dingen uitdelen. Maar het is 
vooral heel leuk om met mensen in de 
wijk in contact te komen.” 

De derde dame die is aangeschoven, is 
mevrouw Aafke Harmsma. Zij is al jaren 
vrijwilligster bij het Odensehuis, en 
vertelt mij hier wat over:

“Het Odensehuis is voor mensen met 
beginnende Alzheimer en dementie. 
Zij kunnen hier vrijwillig komen van 
11:00 tot 16:00 uur, en zij mogen hun 
partner meenemen. Wij doen spelletjes, 
we zingen of we kletsen gewoon lekker. 
Iedere middag is er wel wat: tekenen of 
werken met klankschalen, enz. Maar er 
worden ook massages gegeven en nagels 
gelakt. En tussen de middag wordt er 
vaak gewandeld. 
Het Odensehuis bestaat al zo’n vier jaar. 
We zijn begonnen aan de Friesestraatweg. 
Ik ben er door toedoen van een ander 
als vrijwilliger bij gekomen.”

Op maandagmiddag 30 januari werd het eerste ‘Buurtbloemetje’ uitgereikt. 
Annabelle Spanjaard, de initiator van dit sympathieke project, vertelt:

Wilt u meer weten over het Odensehuis 
in de Molukkenstraat, ga dan naar 
www.odensehuisgroningen.nl. 

Iemand nomineren?
Inmiddels zijn er op 28 februari nog vijf 
bloemetjes uitgereikt. Wilt u zelf iemand 
nomineren voor het Buurtbloemetje? 
Stuur dan een mailtje naar 
buurtbloemetje@gmail.com. Ook kunt 
u bij de drie bloemisten die meedoen op 
een briefje invullen wie u wilt nomineren 
voor een bos bloemen.
 
door Wil van Eekeren

Foto’s: Wil van Eekeren



Bedrijfin de wijk

Vrijwel iedereen uit onze wijk fietst er 
wel eens langs. Aan de kop van de 
Korreweg, op nummer 1, is sinds oktober
2014 de tweedehands kledingwinkel 
Popke gevestigd, Gronings voor babytje. 
Het is de enige winkel in Noord-Neder-
land, en misschien wel in heel Nederland, 
waar positiekleding – kleding voor 
zwangere vrouwen – tegen een redelijke 
prijs verkrijgbaar is. Een unieke winkel 
dus. Tijd voor een gesprek.

“Naast positiekleding verkoop ik ook 
kleren voor baby’s en kinderen tot een 
jaar of 8 en speelgoed.” Aan het woord 
is Anne-Joke Fokke, die in oktober 2015 
de zaak overnam van twee eigenaressen
die de winkel niet meer konden 
combineren met hun andere baan. 
“Positiekleding is erg duur. Uiteraard 
kunnen mensen op Marktplaats terecht, 
maar fysieke winkels zijn er op dit gebied
niet.” Fokke, zelf moeder van vier 
kinderen, krijgt dan ook klanten uit alle 
wijken van de stad en ver daarbuiten. 
Regelmatig staan er Friezen en zelfs 
Duitsers voor de deur. 

De winkel heeft een leuk concept. 
Mensen die hun kleren en speelgoed 
doneren aan Popke, delen mee in de 
opbrengst, die kan oplopen tot 40%. 
Als mensen uitbetaald willen worden in 
Popke-tegoedbonnen, is die opbrengst 
zelfs 50%. Een keer per kwartaal worden 
bedragen hoger dan 5 euro uitgekeerd. 
Mochten spullen na acht weken nog 
steeds in de winkel liggen, dan worden 
ze afgeprijsd. Als ze binnen afzienbare 
tijd dan nog steeds in de winkel liggen, 
gaan ze naar een goed doel. 

Popke

Tekst en foto door Hiddo Zuiderweg

De winkel is per week 33 uur open, van 
dinsdag t/m zaterdag. Daarnaast besteedt 
Fokke heel wat tijd aan administratie 
voor haar klanten en de belastingen. Een 
complete werkweek dus. 
Er zijn op dit moment ruim 600 mensen 
die af en toe kleding doneren. Positie-
kleding is erg duur en vrouwen groeien 
er snel uit, net als kleding voor zeer jonge 
kinderen. Daarom is haar winkel een gat 
in de markt. Bovendien was er de crisis 
en is er de trend dat mensen steeds meer 
bewust bezig zijn met het milieu. De 
winkel trekt nog wekelijks nieuwe klanten.

Fokke werkte hiervoor in de zorg. Toen ze 
echter haar derde tijdelijke contract kreeg, 
vond ze het tijd voor enige vastigheid. 
Tijdens een vakantie in Frankrijk bracht 
ze haar vriend op de hoogte van haar 
plannen. Die vond het meteen een gewel-
dig idee. Een paar maanden later kon ze 
de zaak overnemen. Je zou denken dat de 
locatie van de winkel niet zo handig is, 
maar daar is Fokke het niet mee eens. “Er 
komt veel verkeer langs, de winkel wordt 
dus door heel veel mensen gezien. Boven-
dien wonen in de Hortus- en Oranjebuurt 
veel gezinnen met jonge kinderen.”

Online is Popke ook actief. Er is een eigen 
website, popke-groningen.nl, er wordt een 
digitale nieuwsbrief uitgegeven en ook via 
Facebook onderhoudt Fokke contact met 
klanten en werft ze nieuwe. Een webshop 
heeft ze nog niet. Ze denkt er wel over na, 
maar het kost tijd en bovendien vindt ze, 
net als alle middenstanders, het persoon-
lijk contact met haar klanten zeer prettig. 

Wijkagent
Hieronder zie je Gerard Heideveld, 
wijkagent van de Korrewegwijk en 
Indische Buurt. Gerard is al 39 jaar 
werkzaam bij de politie en sinds 2002 
wijkagent in verschillende wijken in 
Groningen. In april is hij begonnen als 
wijkagent voor de Korrewegwijk en de 
Indische buurt. Gerard fietst veel door 
de wijk en is daardoor makkelijk te 
benaderen. Als wijkagent heeft hij een 
zeer afwisselende baan en werkt hij veel 
samen met andere organisaties zoals het 
WIJ-team of Meldpunt Zorg en Over-
last. Gerard is zowel dienstverlener als 
hulpverlener en dat vindt hij het mooiste 
aan zijn werk.
De buurtbewoners zijn Gerard’s grootste 
en belangrijkste netwerk. Zij zijn de ogen 
en oren. Gerard: “De politie streeft naar 
veiligheid en leefbaarheid. Schroom niet 
om contact op te nemen. Bel als er wat is.” 

Gerard Heideveld



Bekende gezichten in de supermarkt, een 
buurvrouw die het oud papier bij de weg 
zet, de buurman die zijn hond uitlaat, 
een korte wandeling door het park. 
Buiten kom je buurtgenoten tegen en kan 
je ze omhelzen met een groet.
Naast je gezin zijn er enkele buren, 
vrienden, familie en de leden van je 
club die je regelmatig ziet en met wie je 
contact hebt. Via deze contacten ben je 
verbonden met heel veel andere mensen. 
Maar vergeet niet dat ook een gewone 
groet op straat verbindt!
Er wordt gezegd dat groeten of een 
vluchtig gesprekje op straat met zowel 
vreemden als buurtgenoten ons leven 
verrijkt en ons een gevoel van verbinding
geeft. Je wordt gezien, je geeft even aan-

Vervolg WijkG100 (1) 
Groeten in de Korrewegwijk
Veel mensen groeten elkaar, maar komen nooit tot een gesprek omdat daar geen 
aanleiding voor is. Erg? Welnee! 
Een groet is niet meer dan een kort berichtje: ‘Ha daar ben je, ik zie je, je leeft het 
leven’ of ‘Ik ben er weer en een volgende keer praten we misschien even.’

dacht aan een ander en vervolgens leef je
verder tot een volgende korte ontmoeting.

Aandacht voor de groet
De Week van de Groet is een initiatief 
van de bewoners van de Korrewegwijk 
en vraagt aandacht voor al deze (nieuwe) 
ontmoetingen in ons dagelijkse leven. Ze 
willen deze graag vieren met bijzondere 
aandacht voor de groet op straat. Dit 
doen ze door de groet te promoten met 
flyers, buttons, voorlichting op scholen 
en de poster in deze Korrespondent. En 
natuurlijk door elkaar zoveel mogelijk 
te groeten op straat! Want elk contact 
begint met een groet. 
De Week van de Groet loopt van zater-
dag 25 t/m vrijdag 31 maart. 

Groet mee!
Haal de poster uit deze Korrespondent, 
schrijf of teken er je favoriete groet op, 
hang hem voor je raam en deel zo jouw 
groet met de buurt. Tijdens de Week van 
de Groet loopt een fotograaf door de wijk 
om de meest originele groeten vast te 
leggen. 
Ook kan je zelf jouw eigen originele 
groet insturen naar het mailadres 
weekvandegroet@gmail.com.

Op de afsluitende borrel, op vrijdag 31 
maart om 16.00 uur in het Floreshuis, 
wordt de mooiste groet uitgekozen en 
ontvangt deze een leuke buurtprijs. 
Groet je ook mee?
www.weekvandegroet.nl

Cartoon: Johann van der Geest 

Week van de Groet



Het had weinig gescheeld of dit stuk zou nooit geschreven zijn en de bijbehorende 
foto’s zouden nooit geschoten zijn. Dat komt door een merkwaardige toevalligheid. 
De geestelijke vaders van dit gedeelte van de Korrewegwijk, de architecten H.P.J. 
Schut en H.P. Berlage hadden namelijk heel andere plannen met dit gedeelte van 
de Oosterhamrikkade. Deze twee heren waren oorspronkelijk van plan om van de 
hele straat een bedrijventerrein te maken. Voor het gedeelte tussen de Kapteynlaan 
en de Diephuisstraat werd echter al gauw een uitzondering gemaakt. Besloten werd 
in dit gedeelte woonhuizen en winkels te gaan bouwen. 

Winkelhoekpanden
Oosterhamrikkade 30-32

Over twee van die winkels valt wel het een 
en ander te vertellen. Op de hoek, waar 
de Oosterhamrikkade en de Oppenheim-
straat op elkaar uitkomen, bevonden zich 
vroeger twee tegenover elkaar liggende 
winkelpanden. In een ervan bevindt 
zich nu nog altijd een winkel, bakkerij 
Lijnema, het andere is geen winkelpand 
meer. Voor dit verschil zijn meerdere 
oorzaken.

De verandering in dit kleine stukje 
Korrewegwijk vormt een interessante 
afspiegeling van een aantal ontwikkelingen
die in de afgelopen decennia in de 
maatschappij hebben plaatsgevonden.
In het hoekpand aan de westkant 
(de stadkant) van de kruising met de 
Oppenheimstraat bevond zich een 
sigarenzaak annex buurtbibliotheek. Een 
bonte verzameling van sigarettenpakjes, 
sigarendozen en alle mogelijke logo’s, die 
zo langzamerhand tot het verleden be-
horen (wie zeggen de namen Lexington, 
Golden Fiction, Old Mac en Virginia 
nu nog iets?), sierde beide etalages van 
deze winkel. De zaak liep goed. Sommige 
klanten kochten sigaren, andere sigaretten 
en weer andere leenden er een of 
meerdere boeken. 

De laatste week van januari heeft het flink 
gevroren. Ik ken mensen die daardoor 
zelfs op natuurijs konden schaatsen. De 
vorst is nu uit ons land verdreven en ik 
zie de eerste blaadjes van de krokussen 
alweer boven de grond uit piepen. Ook al 
vriest het niet meer, de vetbollen worden 
nog steeds druk bezocht door kool-
meesjes, musjes en ik zie er af en toe zelfs 
een duif aan hangen. De roodborstjes 
pikken de restjes op die op de grond zijn 
gevallen. De dagen lengen en ergens in de 
verte hoorde ik dat de lente in aantocht 
is.

Een voorzichtige lentegroet van Fleur

Fleurin de wijk

Voor elk wat wils. Zo liepen de zaken 
jarenlang goed. 

Maar, in de jaren zestig begon er zich een
kentering af te tekenen. Wetenschappelijke
onderzoeken toonden aan dat er een 
mogelijk verband tussen roken en long-
kanker zou kunnen bestaan. En in de 
loop van de jaren daarop volgden steeds 
meer aanwijzingen dat er een schadelijk 
verband zou zijn tussen het gebruik van 
nicotine en longkanker. Mensen begon-
nen zich langzamerhand zorgen te maken 
over hun gezondheid en gingen geleidelijk
aan minder roken. Het tij was niet meer 
te keren, de laatste eigenaren van de 
sigarenzaak raakten geleidelijk aan op 
leeftijd en deden noodgedwongen de zaak 
van de hand. Het pand werd enigszins 
verbouwd en geschikt gemaakt voor 
particuliere bewoning. 
In de lente van 1974 betrokken de eerste 
particuliere bewoners het pand dat nu 
woonhuis was geworden. Zo kwam er een 
eind aan een kleine vijftig jaar sigaren-
zaak. 
Heel anders was het verloop van zaken 
aan de overkant van de Oppenheimstraat, 
op de hoek met de Oosterhamrikkade. 

door Eddy Oostergo

Hier bevond zich sinds de voltooiing van 
het hoekpand, begin jaren dertig, een 
bakkerij. In de jaren vijftig vestigde zich 
hier bakker Bel, daarna bakker Horst en 
uiteindelijk begon de hier nu nog zittende 
bakker Lijnema in 1989.  

De verschillen tussen de ontwikkelingen 
van de twee hoekpanden hadden natuurlijk 
niet alleen te maken met de steeds meer in 
een kwaad daglicht komende nicotine. Ze 
vormen een afspiegeling van de situatie
in de hele Korrewegwijk, waar steeds meer 
winkelhoekpanden veranderden in hoek- 
panden met woonhuizen. En natuurlijk 
is er ook sprake van een trend in de 
maatschappij als geheel, de schaalvergro-
ting. Veel mensen kopen hun brood nu 
bij de grootgrutter en niet meer bij de 
bakkerij op de hoek. Gelukkig heeft bakker 
Lijnema hier niet teveel last van. De 
bakkerij loopt goed en er is zelfs een 
broodautomaat voor de uren dat de 
bakkerij gesloten is.
.
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Week van de Groet
Tijdens de Week van de Groet maakt een enthousiaste groep 
bewoners medebewoners enthousiast elkaar te groeten. Want, 
zeggen ze: er kan meer gegroet worden! Tijdens de week zie je
in de wijk overal groetambassadeurs, posters, flyers, buttons, 
Facebookberichten en vriendelijke groeten. Dit allemaal om jou 
uit te nodigen om ook mee te doen. 
Want van groeten word je blij! Groet jij ook mee?
Voor meer info zie het artikel in deze krant en 
www.weekvandegroet.nl.
P.S.  Kom je ook langs op de Groet Borrel op vrijdagmiddag 
31 maart 16.00 uur in het Floreshuis?

LenteKriebels
De jaarlijkse, succesvolle schoonmaakactie in de gemeente 
Groningen. Van 3 t/m 22 april ruimen duizenden Groningers hun 
buurt op. Ook in de Korrewegwijk zijn er weer veel 
aanmeldingen. Vanuit het Floreshuis, vanuit DiB/Het Pand en 
ook in een aantal straten.
Kijk op de website voor de laatste informatie over Lentekriebels. 
gemeente.groningen.nl/minder-afval-dankzij-mij 

BuurtBuffet 
Het BuurtBuffet is er elke 2e vrijdag van de maand. Aanvang 
18.00 uur, locatie Floreshuis. Vrijwilligers uit de wijk koken een 
heerlijke maaltijd voor bewoners van de Korrewegwijk en De 
Hoogte. Een kaartje voor deze driegangenmaaltijd kost € 4. 
Een kindermaaltijd (t/m 5 jaar) kost € 2. Voorverkoop in het 
Floreshuis. Op=Op.

Filmavond in het Floreshuis
Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje 
buurtbewoners een film in het Floreshuis voor medewijk-
bewoners. Welke film het is, blijft een verrassing tot het laatst. 
De entree is € 1 inclusief koffie, cake en hapjes na de film. 
De voorstelling begint om half 8. Aanmelden is niet nodig.
 

Minimalistische Eettafel 
in het Floreshuis is elke laatste donderdag van de maand een 
Minimalistische Eettafel. Het is speciaal voor mensen die 
ervaring hebben met: schuldsanering, WSNP, budgetbeheer, 
voedselbank, faillissement en aanverwante problematiek. 

Het draait om eten met mensen die deze ervaring(en) delen. Naast eten wordt 
ook veel kennis en informatie gedeeld. Bijvoorbeeld over instanties waar je 
terecht kunt, handige adresjes, tijdstippen van inloopspreekuren, maar ook 
waar je betaalbare groente & fruit haalt.
Aan de tafel komen allerlei thema’s aan de orde, zoals: 
• Hoe kun je met weinig geld een gezonde maaltijd op tafel zetten? 
• Hoe ga jij om met je eigen administratie? 
• Hoe herken je nog niet zichtbare schulden? 
Elke deelnemer brengt zelf een gerecht mee. Samen maken de deelnemers 
zo een buffet en delen ze eten met elkaar. ‘s Middags doen ze samen de 
voorbereidingen en vanaf 18.00 uur is de gezamenlijke maaltijd. 
Kom erbij en deel je ervaringen.
Meer informatie en aanmelden bij annekrikke@gmail.com.
Zie ook Facebook: De Minimalistische Eettafel. 
Check vooraf even of het doorgaat op Koningsdag (april) en Hemelvaart (mei).

Vervolg WijkG100 (2)
Korremarkt in de Korreweg
De meeste échte wijken hebben natuurlijk een wijkmarkt. Een 
markt waar bewoners elkaar ontmoeten, groente en fruit van de 
lokale groenteboer kopen en vers brood van de lokale bakker 
halen. Ondanks dat onze wijk ook een échte wijk is, hebben 
wij nog geen wijkmarkt. Een aantal mensen uit onze wijk vindt 
dit jammer en heeft daarom de handen ineen geslagen om een 
markt in de wijk te organiseren. Eerst een keer proberen en 
daarna wekelijks of maandelijks.
De eerste marktdag vindt begin dit voorjaar plaats, voor de 
Sionskerk aan de Korreweg. Deze dag vind je hier marktkramen
waar je allerlei dingen kan kopen. Van groente en fruit tot 
brood, van lekker eten tot koffie en thee. Er is van alles wat! Het 
wordt een feestelijke dag met muziek, die als doel heeft mensen 
enthousiast te maken voor een terugkerende markt. Iedereen 
die langskomt krijgt de vraag of je graag een markt wilt in de 
wijk, hoe vaak en of je het leuk vindt om zelf ook mee te doen. 
Met deze inbreng wordt dan gekeken wat voor karakter de 
markt in het vervolg gaat krijgen.
De markt wordt georganiseerd in samenwerking met de Eyüp 
Sultan Camii Moskee die in de Sionskerk is gevestigd. Deze 
organisatie krijgt een kraam met lekkere hapjes en Turkse thee 
en er zijn Turkse muzikanten die ons kennis laten maken met 
de Turkse cultuur. Ook hebben zij die dag een open dag. Dus 
heb je altijd al een keer in de Moskee willen kijken, dan is dit je 
kans! 
Het is een markt van de wijk dus we proberen zoveel mogelijk 
ondernemers en bewoners uit de wijk te betrekken. Lijkt het je 
leuk om mee te doen, dan horen we dit graag via 
korremarkt@gmail.com.



  

Nieuwsflitsen

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

Geen Leutje Festival dit jaar?!

Zoals het er nu voor staat, is er dit jaar 
op 5 mei geen Leutje Festival op het 
Bernouilleplein. Het is de organisatie 
helaas niet gelukt om het Bevrijdings-
festival voor de wijk rond te krijgen. Dit 
jaar dus géén muziek, kinderactiviteiten, 
lekker eten en gezellige rommelmarkt.
Alleen een klein wonder (een massale 
toeloop van vrijwilligers) kan het tij 
nog keren. 
Kijk voor de laatste informatie op 
www.facebook.com/leutjefestival.

Mijn Gereedschapskist

Dichtbij huis goed gereedschap of een 
aanhangwagen lenen? Het kan! Mijn 
Gereedschapskist is dé (buurt)oplossing 
voor het lenen van gereedschap dat je 
niet vaak nodig hebt of waar je geen plek 
voor hebt. Je kunt b.v. een wijkaanhang-
wagen lenen om gemakkelijk en goed-
koop je grofvuil naar de stort brengen. Er 
is van alles! Ook voor tuinklussen.
Het basislidmaatschap van ‘Mijn Gereed-
schapskist’ kost 25 euro en hiervoor kun 
je 1 keer de aanhanger lenen plus 5 keer 
ander gereedschap.
Met je Stadjerspas kun je 5 keer per jaar 
gratis gebruikmaken van de gereedschap-
pen die in het basispakket zitten. Daar-
naast kun je 1 keer een aanhanger lenen. 
Op werkdagen van 10.00 -12.00 uur is 
‘Mijn Gereedschapskist’ open voor het 
reserveren en ophalen/terugbrengen van 
het geleende gereedschap. De koffie staat 
dan klaar aan de Almastraat 14. 
Reserveren kan ook telefonisch via 
06-449 449 24 of via gereedschapskist@
handigindebuurt.nl. Meer informatie op: 
www.handigindebuurt.nl.

Man in Ligstoel 
krijgt nieuw plekje

Opeens stond het kunstwerk van Han 
Mes de ‘Man in ligstoel’ niet meer op zijn 
plekje in de Bataviastraat. Daar verschenen 
opeens twee fietsenstandaards. Hoe is dat 
zo gekomen…?
Al jaren werd dit kunstwerk gebruikt 
om fietsen aan vast te maken, zelfs een 
herplaatsing in de straat naar een fietsen-
luwe locatie heeft niet geholpen. Daarom 
is de gemeente op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie. Het kunstwerk krijgt een 
nieuwe plaats bij de Floresvijver. 
Ook zo nieuwsgierig hoe het beeld er uit 
ziet (sommigen zien er een junk met een 
uitgeteerd lichaam in…) en waarom dit 
beeld speciaal voor de Bataviastraat ge-
maakt is? Kijk dan eens op www.staatin-
groningen.nl/622/man-in-ligstoel.

Fix’m Kluscafé

Hetzelfde concept, een andere plek. Nu 
te vinden op de 1e etage in lokaal 1.18, 
in het Floreshuis. Elke maandagmiddag 
(behalve in schoolvakanties) van 13.30 
uur tot 15.30 uur staan de vrijwilligers 
van Fix’m Kluscafé voor u klaar. 
Heeft u een kapot apparaat? Stofzuiger, 
waterkoker, rollator, lamp, radio, …
Alles wordt nagekeken en waar mogelijk 
gerepareerd. De reparatie kost niks, wel 
betaalt u voor eventueel aan te schaffen 
onderdelen. Dit gaat uiteraard in goed 
overleg.

Waar is de roze wolk? 
Ondersteuning na de zwangerschap

Je voelt je doodmoe en geniet nergens 
van. Je mist je oude leventje. Je bent wel 
blij met je kind, maar toch kun je niet 
genieten. Je vraagt je af of je wel een 
goede moeder bent. Andere moeders 
lijken nergens problemen mee te hebben. 
Vraag jij je af waar jouw roze wolk is?  
Je kunt terecht in de Huiskamer van 
WIJ Korrewegwijk, elke woensdag van 
10.30 - 11.30 uur. Je vindt er herkenning 
en steun bij andere ouders. Of je gaat 
individueel in gesprek met een 
professional. Neem je kindje gerust mee. 
De koffie en thee staan klaar!
Deze activiteit wordt begeleid door 
de jeugdverpleegkundige of WIJ-
medewerker.

Let op! Vanaf 3 april verschuift deze 
activiteit naar de maandag van 13.30 - 
14.00 uur.
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Deze wijkkrant is een uitgave van het
Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). 
De redactie bestaat uit Rob Heusdens, 
Eddy Oostergo, Gert Stremmelaar en 
Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door 
Carina van de Witte en Agnes Nanninga. Ook 
Ina Elzinga en Wil van Eekeren leverden een 
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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.
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