
‘SPORTEN BEGINT BIJ JEZELF’

Door Herman Beens - Johanna woont 
haar hele leven in de Indische Buurt 
en heeft zes kinderen waarvan er nog 
een thuis is. Door vier keer per week 
te bewegen is ze flink afgevallen. Het 
sporten heeft haar veel opgeleverd zowel 
lichamelijk, geestelijk en zeker ook in 
sociaal opzicht.

Wat niet werkte
Johanna: ‘Vroeger dacht ik de kinderen 
gaan voor en ik kom op de laatste plaats.’ 
Ze is erachter gekomen dat dat niet werkt. 
Ze bracht de kinderen naar school en zat 
dan alleen maar thuis te wachten tot ze ze 
weer van school moest halen. Dan lukt het 
niet om gezond bezig te zijn, bovendien 
had ze het geld niet om gezond te leven. 
Zo kwam ze aan, sprak geen mensen, 
behalve uit het raam hangend. Tegen een 
depressie aanhangend. ‘Alleen naar het 
Molukkenpark en de buitenfitness daar 
was ik niet gemotiveerd voor. Ik dacht ook 
dat ik geen tijd had om te sporten maar ik 
zat de hele dag thuis. Tot ik besefte dat ik 
smoesjes aan het verzinnen was om het 
niet te doen en de knop omging: Je moet 
eerst goed voor jezelf zorgen.’

Het begint bij jezelf
Ik dacht dat 2 á 3 keer sporten per week 
niet zou lukken. Ook financieel was 
een abonnement voor de sportschool 
niet haalbaar. Tot de Zumbalessen 
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van school werden verplaatst naar het 
SportCentrum Noord. ‘Zodoende ben ik 
erin gerold. Bij het SportCentrum Noord 
hebben ze meer mogelijkheden en ik heb 
het langzaam opgebouwd. Nu sport ik 
vier morgens anderhalf uur. Een uur cardio 
op de loopband en daarna een half uur 
krachttraining. De school adviseerde om 
een aanvraag bij de gemeente te doen. 
Het hebben van een Stadjerspas is hierbij 
belangrijk. Ik heb de drempel voor mezelf 
lager gemaakt door mijn sportkleding ’s 
morgens mee te nemen als ik mijn zoontje 
naar school breng, zo kan ik direct door 
naar het sporten’. 

‘Je kunt pas goed zorgen 
voor een ander door eerst 
goed voor jezelf te zorgen.’

Voordelen
Naast dat ze 22 kilo is afgevallen 
ondervindt ze veel voordelen van het 
sporten. Vooral in sociaal opzicht en ze 
kan zich beter concentreren. ‘Je kunt meer 
aan als je niet in zo’n diep gat zit. Ik houd 
meer de rust en focus me meer op wat er 
belangrijk is. Je kunt anderen dan beter 
adviseren. Het onder de mensen zijn en 
praatjes maken is belangrijk voor mijn 
sociale contacten, de complimentjes 
die ik krijg motiveren om door te gaan.’

Isabelle Groenheld van Nederland 
Via de website mooiwatplantendoen.nl was 
een wedstrijd uitgeschreven wie het meest 
aan vergroening doet en daardoor bewoners 
samenbrengt. ‘Onze’ Isabelle Dingemans (de 
Witte Velden - Selwerderwijk-Zuid), die door 
haar zus was opgegeven, viel in de prijzen en 
mag zich dit jaar één van de vijf ‘Groenhelden 
van Nederland’ noemen. De prijs bestond uit 
diverse tuinplanten en leuke snuisterijen. Van 
harte gefeliciteerd!

Welkom in de Wijkwandeling
Door Piet van Gogh - Als je net in een nieuwe 
wijk bent komen wonen, ben je allang blij dat je 
de supermarkt, afvalcontainer en de brievenbus 
kunt vinden. Daar kun je het bij laten, maar de 
wijk wordt zoveel leuker wanneer je ook kennis 
maakt met de verscholen mooie plekjes en de 
interessante wijkinitiatieven. En natuurlijk met 
je medebewoners. Om dat allemaal te ontdekken 
zijn er twee ‘Welkom in de Wijkwandelingen’, 
een door de noordkant van de Korrewegwijk en 
De Hoogte en een door de zuidkant.
Afgelopen 2 september liepen we met zo’n 
zeven personen onder een stralende zon de 
zuidwandeling. Al wandelend maakten we 
onderweg kennis met de initiatiefnemers van 
o.a. Het GroenHuis, Christian Church Groningen 
(CCG) en De Witte Velden. We kwamen o.a. langs 
het Billitonplein, Rhijnvis Feithplein en Deliplein 

om na zo’n twee en een half uur de route te 
beëindigen met een hapje en een drankje bij 
Edanz. Wil je ook eens op een leuke manier 
kennis maken met de wijk? Kijk op 
www.mooiewijken.nl/widw/ en geef je op 
bij Lotte: 06 83 66 96 71. 

Wijkstemdag
Op 22 oktober kun je stemmen op de ideeën 
die zijn ingediend voor De Hoogte. Je kunt 
tussen 13.30 en 16.30 uur je stem uitbrengen bij 
BSV de Hoogte (Borgwal 88). We maken er een 
feestje van met een hapje en een drankje want 
de winnaars worden gelijk bekend gemaakt! 
Lees de bijgevoegde flyer dan ook goed. Het 
zijn alle ingezonden ideeën waaruit jij jouw 
keuze kunt maken. Alle ideeën zijn ook te zien 
op mooiewijken.nl/WSD. Samen maken we de 
wijk mooier!

Studiedag
Op 5 november vindt de allereerste studie-
dag plaats in Het Floreshuis. Dus, pak je 
studieboeken erbij en voel je welkom tussen 
14.00 uur en 18.00 uur! Er zal ook een 
inspirerend programma worden vormgegeven, 
info hierover volgt. Blok 5 november alvast in je 

agenda. Tot dan in Het Floreshuis! 

Straatfeest Kapelleveld
Bewoners aan de Kapelleveld organiseerden 
een gezellige middag om in contact te komen 
met buren die ze nog niet zo goed kenden. Het 
was een groot succes. Bewoonster Marianne 
Corpier: “We hadden op den duur bijna 
allemaal jassen aan want het was best fris 

later op de avond. Er waren veel lekkere hapjes 
gemaakt, we hebben heerlijk gesmuld. Ook was 
er aan de kinderen gedacht met het eten. Het 
begin is altijd even zoeken met wat werkt en 
wat niet werkt qua opstelling van de stoelen en 
tafels. We zijn op een gegeven moment in een 
grote kring gaan zitten, zo hadden we allemaal 
goed contact met elkaar. Er zijn zelfs nog 
ideeën naar voren gekomen om mee te doen 
met de spooktocht van de speeltuinvereniging. 
De kinderen hebben veel gebruik gemaakt van 
het springkussen, dat was een groot succes! 
Super bedankt, voor jullie bijdrage (GoeieBuurt 
heeft het springkussen gesponsord) om dit 
straatfeest tot een succes te maken!”

Wil jij ook iets organiseren voor je straat? En 
wil je hulp? Neem contact op met GoeieBuurt: 
06-198 487 06 / info@goeiebuurt.nl

WelMobiel
Ben je wat moeilijk ter been of heb je weinig 
geld? WelMobiel zorgt dat je toch mee kunt 
doen met leuke activiteiten in de wijk. Zij 
vervoeren je met hun elektrische auto’s voor 
een lage prijs en brengen je van deur tot 
deur. Ze brengen en halen je ook wanneer je 
bijvoorbeeld een afspraak hebt bij de tandarts, 
pedicure, huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut 
of een afspraak hebt met een vriend of 
vriendin. Op www.welmobiel.nl lees je meer 
informatie.

                                                   

Het weer was herfstachtig en daardoor viel de barbecue bij 
het Christelijk Centrum Groningen (CCG) in het water. De 
ontvangst was er niet minder om. Om het WIJ-team wat 
laagdrempeliger te maken houden ze hier op de dinsdagmorgen 
en donderdagmiddag spreekuur. In totaal kon je bij 12 buurt-
gebouwen terecht. Je kon je laten vervoeren door een oldtimer 
stadsbus, de Welmobiel (buurttaxi) of een riksja. Deze laatste 
stond bij Handig in de Buurt, maar er was geen chauffeur. 
Voor de oldtimer bus (50 jaar) was meer belangstelling. 
Bij sommige gebouwen waren meer stands. Bij Edanz was er 

Wil van Eekeren - Wilt u ook 
de Groninger boeren steunen 
door hen uw solidariteit te 
tonen met hun acties tegen 
het stikstofbeleid van de 
regering? En bent u toevallig 
in het bezit van de vlag van de 
stad Groningen? Hang deze dan 
ook eens een keer andersom. 
Onze boeren kunnen best wel 
een extra hart onder de riem 
gebruiken.

COLUMN

SOLIDAIR MET 
DE BOEREN

Wijk in BewegingCOLOFON
Op de Hoogte is een uitgave van WIJ 
Korrewegwijk, gemeente Groningen en 
Wijkvernieuwing Indische Buurt/De Hoogte.

Redactie: Agnes Voorintholt, Marit Schippers, 
Marieke Hollemans, Lieke Hofman, Herman 
Beens, Annemarie van ‘t Veer en Wil van Eekeren.
Met bijdragen van: Magda Rozenveld, Goeiebuurt, 
Marianne Corpier, Joey Tamminga, Piet van Gogh, 
Bewondersplatform De Hoogte, Seniorenservice 
Judith, Huismeesters en Ronald Nuiver.
Strip: René van de Bij
Vormgeving: Ilse Spijker en Anna Bozoki

De volgende Op de Hoogte verschijnt in de week 
van 19 december. Heb je nieuws voor de volgende 
krant? Mail het uiterlijk maandag 21 november 
naar redactiedehoogte@gmail.com. 

Op de Hoogte wordt ook bezorgd bij adressen 
met een NEE NEE-sticker. Wil je dat niet? Stuur 
een mail naar: redactiedehoogte@gmail.com

Door Wil van Eekeren - In augustus is in Selwer-

derwijk-Noord de grote renovatie van start gegaan 

van de flats aan de Van Oldenbarneveltlaan, 

Van Slingelandtstraat en Jacob Catsstraat. De 

bewoners waren van tevoren per brief goed 

geïnformeerd. 

Energielabel-A
Doel van de renovatie is dat alle woningen 

het energielabal-A krijgen. Nu hebben ze nog 

verschillende, lagere energielabels, afhankelijk 

van eerdere renovaties en verbeteringen. Wat 

gaat er tijdens deze renovatie allemaal gebeuren? 

Het dak krijgt een nieuwe bedekking, er worden 

kozijnen van kunststof geplaatst met HR++-glas 

en ventilatieroosters en er wordt mechanische 

ventilatie aangebracht. Ook worden verouderde 

cv-ketels vervangen. Verder krijgen de woningen 

die dat nodig hebben een nieuwe keuken, nieuwe 

douche, nieuw toilet en een nieuwe voordeur. 

De werkzaamheden per woning zullen ongeveer 

14 werkdagen duren.

Rustwoning
Wanneer een woning aan de beurt is kan 

de bewoner gebruik maken van een geheel 

ingerichte rustwoning, zodat bewoner(s) en 

werklieden elkaar niet in de weg lopen en de 

overlast zo veel mogelijk beperkt wordt. 

Ingrijpend
Op het moment van verschijnen van deze 

wijkkrant is mijn woning aan de beurt. Best

ingrijpend natuurlijk, ook vanwege de voor-

bereidingen die ik moet treffen: keuken en kasten 

leeghalen en werkruimte creëren. Maar als ik 

naar de prachtig gerenoveerde woningen in 

Selwerderwijk-Zuid kijk, weet ik zeker dat dit 

niet voor niets zal zijn. 

uitleg over het project spoorgroen en in de hal van Het 
Floreshuis waren maar liefst 19 stands. Jasmijn en Stee 
in Stad die aan het eind van de route lagen gingen 
onaangekondigd om 17.00 uur dicht.

Al met al een drukbezochte editie van Wijk in beweging 
met veel informatie. Overal waren voldoende mensen 
om uitleg te geven. Een uitstekende gelegenheid om te 
netwerken of aan iets mee te doen en te proeven of je 
als vrijwilliger op te geven.

Renovatie Selwerderwijk-
Noord in volle gang

WIJKKRANT OP DE HOOGTE SELWERDERWIJKEN - DE HOOGTE - DE CORTINGHBORG

< NIEUWSFLITSEN >

Handige telefoonnummers
Politiebureau: 0900 – 8844 

Wijkagent De Hoogte: Agnes Groenhagen

Bij spoed: 112 

Meldpunt Overlast en Zorg: 050 - 587 58 85 

Melding schade/vuil: 14050 

Vragen over WMO, jeugd en financiën? 

WIJ Korrewegwijk: 050 - 367 40 06

WelMobiel: 085  - 79 20 377

Storingsnummers 
Drinkwater 050 - 368 86 88 

Gas en stroom 0800 - 9009 

Handige linkjes
Melden en klachten: https://gemeente.

groningen.nl/meldingen-en-klachten

Afvalwijzer 2022 en de afvalwijzer app: 

https://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer

Aanmelden nieuwsbrief gemeente Groningen 

- oude wijken wekelijks actuele informatie: 

https://gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-

en-social-media

Informatie over organisaties en activiteiten in 

de wijk: https://www.mooiewijken.nl/

Wijkbedrijf Het GroenHuis voor o.a. lenen 

elektrische wijkbakfiets, tuingereedschap, 

reparatiecafé: https://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl

Nog tips voor deze rubriek? Mail ze naar 

redactiedehoogte@gmail.com.

WIJ Entree
Wilt u langskomen om iets met ons te 
bespreken dan kunt u op maandag-, dinsdag-,
woensdag-, en donderdagochtend zonder
afspraak tussen 9.15 en 12.15 uur binnen-
wandelen in Het Floreshuis. Ook kunt u op 
dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur en 
op donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 
zonder afspraak terecht bij ons WIJ-team in de 
CCG-kerk aan de Johan de Wittstraat 2.

Telefoonnummer: 050 367 4006
Email: wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl

Zo
ek

 d
e 

9 
ve

rs
ch

ill
en

!
1. spin in boom2. etiket fles links 3. kousen meisje 4. wandelaar met hondje 5. papiertje onder vuilniszak 6. kraag meisje paarse trui 7. mouw jongen 
8. ramen huis 9. wolk onder vogels 

SportCentrum Noord, Van der Hoopstraat 6
06 21 22 66 63 / info@sportcentrumnoord.nl

De toekomst
Johanna hoopt dat ze zo door kan gaan 
omdat het sporten en daardoor met 
andere mensen bezig zijn haar zoveel heeft 
opgeleverd. Aan anderen die in eenzelfde 
geïsoleerde en financiële situatie zitten zou ze 
willen meegeven: ‘Zet de stap om te beginnen 
met bewegen en probeer uit wat bij je past.’

Door: Herman Beens - Op zaterdag 17 september openden tussen 14.00 en 
18.00 uur wijkorganisaties in de Korrewegwijk en De Hoogte hun deuren voor 
alle wijkbewoners. Via een stempelroute op een plattegrond kon je een rondje 
door de wijk maken langs de deelnemende organisaties.

foto: vlagonline.nl



Door Herman Beens - De vrijwilligers bij het reparatiecafé 
Fix’M zijn alweer 6 jaar bezig en zijn begonnen toen 
Het Floreshuis nog in de van Oldenbarneveltlaan zat. 
Via het nieuwe Floreshuis zitten ze inmiddels ook al 
een paar jaar in Het GroenHuis. Op dit moment nog 
steeds gerund door Wilma, Klaas-Jan en Roelof. Uniek 
aan Fix’M is dat het openstaat voor iedereen, ook voor 
mensen van buiten de stad Groningen.

Het bijzondere aan Fix’M is dat ze de eerste waren die 
op alle maandagen van de maand open waren. De 
drukte wisselt enorm maar na de officiële opening van 
Het GroenHuis op 21 mei dit jaar werd het fors drukker. 
Roelof doet op dit moment alle reparaties. Wilma doet 
heel precies de administratie waarbij elke reparatie een 
nummer krijgt, ook in het boek en de klant krijgt hem 
ook mee. Vervolgens wordt bijgehouden wanneer iets 
klaar is en wanneer wie gebeld is. Roelof is vroeger 
begonnen als loodgieter en na veel omzwervingen 
zoals kermistenten opzetten 25 jaar taxichauffeur, 
weer begonnen in de installatietechniek. Onder andere 
CV’s plaatsen en inregelen.

Hoe groot het apparaat is maakt niet uit, voorwaarde 
is dat mensen het zelf brengen en halen. De meeste 
reparaties betreft Senseo’s. Verder lampen, stofzuigers, 
statieven voor camera’s, waterkokers, weegschalen en 
zelfs koffiemolens. Het meest opvallende apparaat was 
een eierbroedkastje. Ze kunnen zich goed herinneren 

dat iemand een kruimeldief van 55 jaar oud ter reparatie 
aanbood. Vanwege de adaptor was die niet te repareren. 
Meneer was erg blij toen Klaas-Jan op het internet voor 
€10,- een vervanger op de kop kon tikken. Wat opvalt 
is dat de meeste mensen geen bonnetjes bewaren. Wat 
Wilma jammer vindt is dat wanneer een reparatie klaar is, 
mensen hun voicemail niet lijken af te luisteren en mensen 
pas na lang bellen het gerepareerde komen ophalen.

Vroeger waren er meer reparateurs. Die zijn die om 
diverse redenen gestopt. Ben je technisch handig 
en lijkt het repareren van spullen je wat of wil je dit 
misschien leren? Meld je dan bij het GroenHuis! 
We leggen je uit hoe we te werk gaan en na een 
paar keer weet je of het wat voor je is.
www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl, Madoerastraat 18.

Reparatiecafé Fix’M is geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

reparatiecafé

Na ca. 2 jaar, kunnen we elkaar nu weer 

ontmoeten! De bewonersorganisatie 

van De Hoogte, Bewonersplatform De 

Hoogte, gaat vanaf nu weer actief aan 

de slag in de wijk met het behartigen 

van de belangen van bewoners naar de 

gemeente en andere organisaties. 

Hoe we dat doen?
Het bestuur van ons platform heeft 

nauw contact met de gemeente en 

andere organisaties. Daardoor zijn 

wij vroegtijdig op de hoogte van ont-

wikkelingen in onze wijk en kunnen 

jullie daarbij betrekken.

Ook zijn we actief bij projecten in de 

wijk die van betekenis zijn. Bijvoorbeeld  

projecten over het schoonhouden van 

de buurt en projecten waarbij bewoners 

elkaar ontmoeten. 

Wijkapp Hoplr
Contacten onderling kan via de wijkapp 
Hoplr - de code hiervoor kun je aan-

vragen via 06 449 449 24.

Als bewoners zijn jullie de oren en ogen 

in de wijk en willen we jullie graag 

betrekken bij jullie eigen wijk. Laat 

ons daarom weten wat je belangrijk 

vindt in de wijk. Eventuele brieven 

kunnen in de brievenbus aan de 

Almastraat 14. ‘s Ochtends langskomen 

voor een kop koffie mag uiteraard ook.

Bestuur en medewerkers Bewonersplatform 
De Hoogte -  Almastraat 14, 06 449 449 24

Bewonersplatform

Op het terrein van het GroenHuis staat 
de langverwachte uitbreiding in vorm 
van een kas. De kas biedt 
extra ruimte. Meer kweekruimte om 
zaadjes te planten en samen nog 
groener te groeien. Denk hierbij aan 
stekjes, workshops, gezelligheid en 
meer. Wij horen ook graag welke 
groene activiteiten hier nog meer in 
kunnen. Op donderdag 27 oktober is  

Heb jij hem al gespot? 

 Open kas van het GroenHuis

Voel jij je wel eens alleen? Of heb je gewoon meer behoefte 
aan sociaal contact? Of wil je gewoon gezellig meedoen? Dat 
kan bij jou in de buurt! Zo organiseren wij inloopmiddagen in 
de Geheime Tuin. Wij bieden je twee contactmomenten aan:

Op woensdag 2 november en 7 december van 17.30 - 19.30 
uur kookt onze Tim. Hij is souschef van beroep en maakt de
lekkerste dingen samen met jou klaar. 
Natuurlijk is er wel een kleine bijdrage aan 
verbonden. Dit wisselt per keer. Neem dus 
tijdens dit uurtje 5 euro mee, dan zit je altijd 
goed. Het bedrag is tussen 2,50 tot 4 euro. 
Onze kok bepaalt de hoogte. Naast het 
koken kun je ook gezellig in de tuin zitten 
of als het koud is binnen.

Op de 19 oktober, 16 november en 14 december van 18.30 
– 20.30 uur vindt er een HSP-avond plaatst. HSP staat voor 
Hoog Sensitief Persoon. Ben jij of ken jij iemand die HSP heeft 
en je wilt hier meer over weten, kom dan gerust langs. Na 
een korte voorlichting is er ruimte om je verhaal te delen. De 
toegang is gratis. Wel staat er een pot klaar waarin je geld 
kunt doneren voor consumpties.  

De Geheime Tuin, Almastraat 12

Wijkbewoners in de schoolbanken
Afgelopen september vond de eerste 
schooldag van het WijkGilde Oude 
Wijken plaats. Dit werkleertraject 
is bedoeld voor volwassenen die 
nog geen diploma of betaald werk 
hebben en wonen in De Hoogte, 
Korrewegwijk of Oosterparkwijk. 
Via het WijkGilde kunnen zij in hun 
eigen buurt, op een laagdrempelige 
manier werkervaring opdoen en een 
diploma halen. Docenten van het 
Noorderpoort komen lesgeven op 

een locatie in de wijk en de deel-
nemers worden zoveel mogelijk 
geplaatst op een werkplek in deze
wijken. Onder andere bij het Oden-
sehuis, SportCentrum Noord, het 
GroenHuis, het Oude Politiebureau 
en wijkcentrum bij Van Houten 
wordt werkervaring opgedaan. 

Veur Mekander Stad
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Cultuur in/de wijk
cultuurcoach Magda Rozenveld

Speeddate in 
het Floreshuis 
Afgelopen donderdagmiddag 8 september was het een 
drukke middag in Het Floreshuis! Op de planning stond er 
een speeddate voor vriendschap voor senioren. En de animo 
voor deze middag was groot. Hoe fijn is het om een maatje te 
vinden om samen te mee te sporten of een kopje koffie mee te 
drinken? In groepjes vroegen ze elkaar het hemd van het lijf en 
werd er gretig gebruik gemaakt van alle gesprekskaarten die 
op tafel lagen. Op die manier hadden ze leuke en interessante 
gesprekken en leerden ze elkaar in korte tijd kennen!

Het is niet te missen als u door de wijk loopt, 
er wordt flink gewerkt! Woningen staan in de 
steigers, overal staan containers en er lopen 
werklieden in de straat. De Huismeesters 
gaat de uitdaging aan om van uw wijk
 een nog mooiere woonomgeving te maken.

Aannemers Heijmans en Lenferink werken 
in opdracht van De Huismeesters aan 
woningverbetering en groot onderhoud in 
verschillende straten. Het doel is woningen 
energiezuiniger te maken. Dit zorgt voor een 
comfortabele woning en lagere energiekosten 
voor de huurders. We vinden het belangrijk 
dat alle huurders prettig wonen en dat 
iedereen zich thuis voelt.

De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot eind 2023. De 
werkzaamheden kunnen zorgen 
voor overlast van geluid, drukte in 
de straten en wegafzettingen. Dit 
geldt voor onze huurders, maar ook 
voor buurtbewoners. Wij doen onze 
uiterste best om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Er wordt flink gewerkt!

NIJLGANS
Ronald Nuiver -  In onze wijk komen 
verschillende paartjes nijlganzen 
tot broeden. Hoog in een boom 
wordt het nest gebouwd waar 
moeder drie weken op de eieren 
zit. De jonge nijlganskuikens 
kunnen zich alleen maar uit de 
boom laten vallen, want
vliegen kunnen ze nog niet dat 
moeten ze nog leren. En het 
zwemmen dan? Zo te zien krijgen 
ze daar les in (zie foto).
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De samenwerking in onze wijk was duidelijk 
zichtbaar tijdens het eindfeest van het 
zomerprogramma voor de kinderen op 27 
augustus. Achter basisschool het Karrepad 
werd in het Molukkenplantsoen een podium 
gebouwd. Kinderen traden op met dans en 
muziek en lieten gepimpte kleding zien die 
ze ter plekke hadden gemaakt. Circus Santelli 
zorgde dat kinderen circusacts konden leren. 
Studio Draadkracht maakte met de kinderen 
dromenvangers en via Draadkracht was er ook 
een nieuwe grabbelrok gemaakt. Een rok met 
mooie zakken waar kinderen cadeautjes uit 
konden grabbelen. Kortom het was een knus en 
fijn feestje. Conciërge Harry van het Karrepad 
is een kanjer, en het werd ook mede mogelijk 
gemaakt door de vele vrijwilligers. Bedankt! 

Kunst uit de wijk
Een expo-groepje gaat dit najaar een expositie 
samenstellen van kunstenaars uit onze wijk. 
We vroegen alle raam-expositiekunstenaars 
en wijkbewoners of ze werk willen laten zien. 
Vrijdag 23 september was de opening. Onze 
wijkdichter Willemijn van der Walle opende de 
tentoonstelling en de wijkband zorgde voor 
muziek. Wees welkom in Het Floreshuis. De 
tentoonstelling is nog tot 21 oktober te zien. 
We willen graag 4 keer per jaar, in elk seizoen, 
een tentoonstelling organiseren.

!!! MEIDEN GEZOCHT !!!
We zoeken meiden uit onze wijk van 12 
tot 20 jaar die het aandurven om in de 
herfstvakantie (begint 15 okt) hun eigen 
verhaal en beeldend portret te maken. 
Wil je meedoen? Laat het me weten!

Magda Rozenveld, 06 515 629 16 / 

magda.rozenveld@bijvrijdag.nl

Ook heeft De Huismeesters besloten een 
aantal sociale huurwoningen te verkopen. 
Dit geldt voor sommige woningen aan 
de Jacob Catsstraat, Bedumerstraat en 
Asingastraat. Door verkoop ontstaan 
verschillende soorten woningen in de 
wijk. Zo is er ook in de toekomst voor alle 
buurtbewoners een plek en worden het 
meer gemengde buurten.

Je vindt wijkbedrijf het GroenHuis aan 
de Madoerastraat 18. Vragen? Bel/app 
Hendrieke Ritsema: 06 11 68 90 00.

de kas open voor iedereen die even 
wil kijken en hierover wil meepraten. 
Er zal muziek zijn, de mogelijkheid 
om je eigen insectenhotel te maken, 
stekjes te ruilen en ideeën te delen. 

Voor meer informatie of instromen: 
Roos Doevendans: 06 25 58 09 60

Door: Herman Beens - Het verwijderen of opruimen 
van afval is heel zinvol, het verdwijnt niet vanzelf en 
uiteindelijk belandt veel afval in zee. En daar is het nog 
moeilijker te verwijderen. Soms zie je overdag iemand 
in de wijk lopen met een plastic zak. Tegenwoordig 
wordt het opruimen van afval ook door het GroenHuis 
georganiseerd. Inmiddels heeft het team naast een 
grijper ook een afvalzak op een handig karretje. Zo 
trekken ze twee aan twee door de wijk op maandag- 
en vrijdagmorgen van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. 
Na afloop is er een heerlijke lunch, gesponsord door de 
Albert Heijn aan het Floresplein. Lijkt dit je ook wat? 
Meld je aan bij buurtconciërge Bas: 06 257 039 90.

Tip # 12
Het opruimen van 
afval (remove)

KLIMAATTIP

Wij geven in Op de Hoogte regelmatig een tip waarmee je geld 
kunt besparen en vaak houd je daarmee ook rekening met het 
milieu of klimaat. Dit is voorlopig de laatste in de 
serie klimaattips

De organisatie was in handen van Judith van Senioren Service 
Judith en Lotte van de GoeieBuurt, met ondersteuning van Het 
Floreshuis en WIJ Korrewegwijk. Velen bleven nog voor een 
hapje en een drankje en het was nog lang gezellig. De zaadjes 
voor nieuwe vriendschapen zijn geplant. 

Had je er graag bij willen zijn? Maar kon je die dag niet of had 
het nieuws jou niet bereikt? Niet getreurd, in de 1e week van 
oktober is er een speeddate voor vriendschap voor senioren in 
Selwerd.

Voor meer informatie neem contact op met Judith 
van Senioren Service Judith: 06 52 71 13 12 of 
seniorenservicejudith@gmail.com.

Kom je ook naar onze mooie nieuwe kas?


