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Door Wil van Eekeren - Wat onmid-
dellijk opvalt wanneer je wethouder 
oude wijken Carine Bloemhoff (1983) 
spreekt is haar enorme betrokkenheid 
bij De Hoogte en de Indische Buurt. 
Je hoeft haar dan ook eigenlijk 
nauwelijks vragen te stellen.

Carine: “Ik vind dat er enorm veel 
energie zit in de wijk. Kijk bijvoorbeeld 
naar Connie Eldering, Angelique van 
Alteren en veel andere wijkbewoners 
die zich actief inzetten. Verder 
gebeurt er heel veel: de speeltuin 
en de playground zijn vernieuwd en 
we hebben natuurlijk Sportcentrum 
Noord. 
Met het beschikbare geld kunnen 
we de wijk nóg weer mooier maken. 
Zo is het WIJ-team gestart met een 
speciaal buurtteam voor De Hoogte 
en er komen laptops beschikbaar voor 
iedereen binnen de BSV, om maar 
wat te noemen.”

Wil: “Gaat dat beschikbare geld ook 
naar het Spoorgroen?”
Carine: “Ook vanuit de bewoners 
zelf is de wens voor meer groen in 
de wijk. Niet alleen het Spoorgroen 
maar ook de Bedumerweg, die nu 
nog een harde scheidslijn tussen De 
Hoogte en de Indische Buurt vormt. 
Met die grasstroken daar kun je veel 
meer doen. Maar ik denk ook aan de 
boomhut van Lucas: dat idee, dat 
tijdens een wijkstemdag won, wordt 
nu ook gerealiseerd.”

GROENHUIS EEN VERBORGEN PARELTJE IN DE WIJK!
Heb jij het knusse kringloopwinkeltje 
in de wijk al gevonden? Verstopt 
achter het huizenblok van de 
Madoerastraat staat het GroenHuis 
met daarin een kringloopwinkel. 
Midden in de wijk! Er is van alles te 
vinden voor schappelijke prijzen. 
Voor echte koopjesjagers dus een 
must. Veel wijkbewoners komen 
dan ook langs. Niet alleen voor 
de spullen, vaak ook voor de 
gezelligheid. We maken graag een 
babbeltje en vinden het gezellig als 
je komt snuisteren in en rondom 
de winkel. Straks in de lente staat 
de groenstrook aan de zijkant van 
het gebouw er ook weer prachtig 
bij. En als je dan toch langskomt, 

LenteKriebels is van 4 t/m 30 april
LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie 
in de gemeente Groningen. Deze actie voor 
schonere woon- en leefomgevingen is al jaren 
een groot succes. Vorm een groep met buren, 
leerlingen, studenten, medesporters, familie, 
vrienden, collega’s. Bedenk een leuke naam 
voor de groep en geef de actiedag(-en) en tijd 
(-en) in de actieperiode aan. 
Het aanmeld- en subsidieformulier staat 
tot 6 maart 2022 online. Doe mee!! https://
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-
dankzij-mij 

NLdoet in De Hoogte en Korrewegwijk
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart organiseert 
het Oranje Fonds weer de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet.
Heb je zin om de handen uit de mouwen 
te steken voor je buurt, wijk of stad? Grijp 
dan nu je kans. In onze buurten doet 
ook een aantal organisaties mee. Bv. Het 
GroenHuis: samen zwerfvuil grijpen met 
het team van buurtconciërge Jart Hoekstra 
op de vrijdagochtend. BSV De Hoogte: 
samen de speeltoestellen schoonmaken 
en onderhoudswerk uitvoeren op de 
vrijdagochtend en middag. Ook leuk; bij beide 

klussen wordt je een lunch aangeboden. Meld 
je aan voor een activiteit of klus bij jou in de 
buurt via https://www.nldoet.nl/zoeken.

De Vaccinatie Twijfeltelefoon
Twijfel je om medische redenen of je een 
coronavaccinatie moet nemen? Of heb je 
andere vragen over de coronavaccinaties? 
De Vaccinatie Twijfeltelefoon informeert jou 
graag, zodat jij een goede keuze kan maken. 
De Twijfeltelefoon is iedere werkdag van 
08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoon-
nummer 088 - 75 55 777. Gebruikelijke 
belkosten. De Vaccinatie Twijfeltelefoon is een 
onafhankelijke advieslijn. Ervaren medisch 
studenten staan je te woord en kunnen je 
informeren over de laatste stand van zaken 
omtrent de coronavaccins. Er is altijd een 
medisch specialist of huisarts aanwezig voor 
eventuele complexe vragen. Kijk voor meer 
informatie ook op: www.twijfeltelefoon.nl 

Buurtcafé Herder
Als buurtcafé zit je niet te wachten op 
een lockdown. Je wilt gastvrij zijn en 
buurtbewoners kunnen ontmoeten op de 
donderdagmiddag tijdens de koffietafel met 
een lekker bakje vers gezette koffie of tijdens 
het lunchcafé op de eerste vrijdag van de 
maand. We waren net lekker op dreef, maar 
helaas gooide de lockdown roet in het eten. 
Toch hebben we het in iets positiefs om 

En dan zijn er natuurlijk de wande-
lingen die Carine wekelijks met 
wijkbewoners maakt.
Carine: “Ik merk dan vooral de enorme 
betrokkenheid van bewoners. Men 
komt ook wel met zorgpunten, maar 
ik krijg ook goede input. Bewoners zijn 
trots op hun wijk en hebben heel vaak 
goede ideeën. Daar moeten wij als 
gemeente goed bij aansluiten.”

Wil jij ook een wandeling door de wijk 
met wethouder Carine Bloemhoff maken, 
meld je dan via email aan bij Frank 
Brander: frank.brander@groningen.nl.
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De volgende Op de Hoogte verschijnt in de week van 25 
april. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 28 maart 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

‘BEWONERS ZIJN TROTS
  OP HUN WIJK’

Zoek de 9 verschillen!

1. linker schoorsteen 2. wolk linksonder 3. ogen vogel tak links 4. links blaadje gras 5. fotocamera 6. rits meisje 7. blaadje rechts gras 8. rechts pluimpje gras 9. kleur specht

NIEUWSFLITSEN

CARINE BLOEMOFF

neem dan vooral ook een kijkje bij de 
stekjesruilkast. Hier kun je je plant of 
stekje ruilen tegen een andere. Er zijn 
weinig mensen die met lege handen 
weer naar huis gaan!

Lijkt het je leuk om eens te komen 
winkelen? We zijn te vinden aan 
de Madoerastraat 20 en open van 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 
uur. We staan ook open voor inbreng!
Ook zijn wij nog op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om in 
de kringloop te werken. 

Heb je interesse? Neem dan vooral 
contact op met Hendrieke Ritsema:
06 116 890 00 / h.ritsema@werkpro.nl

Hulp bij Digitaal 
in de Wijk
Digitaal in de Wijk, onderdeel van DIG050, is 
sinds april 2021 gestart met open computer-
inloop in De Hoogte (Cortinghhuis) en de 
Korrewegwijk (Het Floreshuis). Met Digitaal 
in de Wijk maakt DIG050 de digitale wereld 
toegankelijk voor mensen die het gebruik van 
computers, smartphone en internet moeilijk 
vinden. Het idee is uitgewerkt samen met 
WIJ-Korrewegwijk en beide buurthuizen.

Buurtbewoners kunnen zonder afspraak 
langskomen met al hun vragen. Er zijn tussen 
13.00 uur en 16.00 uur vrijwilligers aanwezig 
om gratis ondersteuning te geven. Heb je 
vragen over je laptop, tablet of smartphone? 
Neem deze dan mee. Ook vragen over het 
regelen van online zaken zoals het aanvragen 
van DigiD of het coronatoegangsbewijs (QR-
code) zijn welkom. Op woensdag zijn we in 
Het Floreshuis en op de donderdag bij BSV 
De Hoogte. 

Reactie van bezoeker: “Ik heb via de 
witgoedregeling een laptop in mijn bezit gekregen. 
Maar ja, wat moest ik daar nou mee? Ik vernam 
dat in De Hoogte bij de Borgwal het project 
Digitaal in de Wijk was opgestart. Ik wilde graag 
meer digitale vaardigheden ontwikkelen zoals 
internetbankieren, een DigiD-account aanmaken 
en andere online zaken kunnen regelen. Maar 
ook dingen zoals foto’s van mijn telefoon op mijn 
laptop zetten en met YouTube een playlist maken 
en beluisteren. Ik ben toen langsgegaan en gelijk 
met een van de medewerkers aan de slag gegaan. 
Dat beviel mij zo goed, dat ik nu bijna wekelijks 
langs kom en steeds weer iets nieuws leer.
Ik zou een ieder aanraden die vragen heeft met 
betrekking tot de digitale wereld eens langs te 
komen. Er zijn kundige medewerkers die u één 
op één begeleiden. Zij leggen de dingen op een 
duidelijk te begrijpen manier uit.”
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THE VOICE
De droom, op je tienerkamer, kijkend naar de sterren, de inschrijving.
De kans, de stoelen, het commentaar, de roem, de glorie
De afpersing, de macht, het misbruik
Een ervaring rijker en een illusie armer
Muziek is een kunst, geen product
 

kunnen zetten. Het café was namelijk wel 
aan een opknapbeurt toe. We hebben het 
grondig aan kunnen pakken. We hebben 
hard gewerkt en het is ontzettend mooi 
en gezellig geworden, al is het nog niet 
helemaal af. We hopen dat veel mensen 
het resultaat komen bewonderen onder 
het genot van een kopje koffie, een lekker 
lunch of tijdens een spelletje met een 
buurtgenoot die je misschien nog nooit 
eerder hebt ontmoet. Op Instagram zijn 
wij te vinden onder de naam 
@buurtcafeherder. Hopelijk tot gauw 
in Buurtcafé Herder aan de Johan de 
Wittstraat 2 in het CCG gebouw!

‘Mijn Gereedschapskist’
Handig in de Buurt is gestart als ‘Mijn 
Gereedschapskist’ in De Hoogte. We lenen 
allerlei gereedschappen uit aan bewoners, 
waaronder aanhangers. Inmiddels helpen 
wij als vrijwilligersorganisatie bewoners 
die om financiële, fysieke of psychische 
redenen niet volledig zelfstandig mee 
kunnen doen in de samenleving.
We geven nu ook een invulling aan de 
functie van buurtconciërge in De Hoogte. 
Een onderdeel hiervan is het ophalen 
en afvoeren van grofvuil, zodat we een 
mooie opgeruimde wijk hebben en er 
minder grofvuil bijgeplaatst wordt bij de 
ondergrondse containers. 
Om je grofvuil af te voeren, kun je op 
maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur 
langskomen om een afspraak te maken 
of stuur een appje naar 06-449 449 24. 
Almastraat 14, www.handigindebuurt.nl  

Wijkenergiecoach 
Steeds meer mensen 
gaan aan de slag met 
het verduurzamen van hun woning. De grote 
vraag is: hoe maak je je huis duurzaam? Vanuit 
het GroenHuis willen we bewoners helpen om 
deze vraag te beantwoorden: energiecoaches 
adviseren thuis, aan de keukentafel, over 
mogelijkheden voor energiebesparing en 
geldbesparing. Tijdens dit bezoek bij jou 
thuis adviseert de energiecoach over kleine 
energiemaatregelen. Je kunt als bewoner 
vragen stellen over bijvoorbeeld isolatie, de 
energierekening en verwarming. Wanneer
je graag een afspraak wilt met de wijkenergie-
coach, neem dan contact op met Karin 
Brinkhuizen 06 403 836 30 of Hendrieke 
Ritsema 06 116 890 00.

Onze WereldKrant
Ook dit jaar gaan kinderen weer ‘Onze 
WereldKrant’ maken. De krant gemaakt door 
en voor kinderen uit de Korrewegwijk en De 
Hoogte. Na de voorjaarsvakantie starten we met 
de eerste van dit jaar. De redactie bestaat op 
dit moment uit een groep enthousiaste meiden. 
Jongens en meiden die wonen in Mooie Wijken, 
in groep 6, 7 of 8 zitten en graag mee willen 
doen met de redactie, een vraag hebben of iets 
willen aanleveren voor de krant kunnen contact 
opnemen via: info@mooiewijken.nl.

 
Cultuur- en sportfonds
Minima uit Groningen kunnen € 400,- budget 
aanvragen voor muziekles, instrumentenhuur, 
theaterles of een cursus beeldende kunst. 
Aanvragen kan door een mail te sturen naar 
cultuurcoach Magda Rozenveld: 
magda.rozenveld@bijvrijdag.nl. Ook kan 
€300,- budget aangevraagd worden voor sport-
activiteiten (geen sportmateriaal). Daarvoor kun 
je bellen of appen met Chantal Molanus: 
06 271 907 68. Meer info: www.mooiewijken.nl

door Daniel Plooster



Bij de Entree van WIJ Korrewegwijk kun je terecht voor ontmoeting
en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je het lastig vindt om met financiën om te 
gaan, als je vragen hebt over opvoeden of wanneer je je zorgen maakt over 
je broer of buurvrouw. En óók als je een goed idee hebt voor jouw buurt en je 
hierbij wat hulp nodig hebt.

Financiële problemen
Delen van de Indische Buurten en De Hoogte behoren tot de armste buurten 
van de stad. Het valt vaak niet mee om rond te komen van een uitkering of laag 
inkomen, zeker niet als hiervan meerdere personen moeten leven. Of als je niet 
lekker in je vel zit. 

Er komen regelmatig bewoners bij WIJ langs die tot over hun oren in de schulden 
zitten. Niet zelden met een tas of map vol met ongeopende post. Rekeningen, 
aanmaningen of brieven van schuldeisers. We maken schrijnende situaties mee 
van mensen die hun huur of gas/elektra niet meer (kunnen) betalen. Of dat er geen 
geld is voor eten of kleding voor de kinderen. Om dit leed enigszins te verzachten 
zijn er heel veel regelingen, fondsen en organisaties in het leven geroepen. Denk 
aan De Voedselbank, Stadjerspas, Kledingbank Maxima, Orde in de Paperassen, 
Schuldhulpverlening, Stichting Leergeld, Sportfonds, noem maar op. Het WIJ-team 
kan je helpen om hierin wegwijs te worden. 

Vrije inloop
Op maandagochtend van 9:00 - 12:30 uur, kun je gewoon binnenlopen in Het 
Floreshuis. Er zijn dan medewerkers aanwezig om je verder te helpen. Meld even 

We zijn makkelijk bereikbaar, loop

gewoon even binnen bij de Buurt-

koffietafel. Iedere donderdag van 

13.30 - 16.00 uur aan de Johan de 

Wittstraat 2 (in het café van de CCG kerk). 

Je bent hier welkom voor een gratis 

kopje koffie of thee, vaak met wat lekkers 

geserveerd. Als onze banner buiten staat 

zijn we open!

Door Wil van Eekeren - Is je fiets kapot, 
dan kun je heel goed terecht bij Daniel Bok 
en zijn collega’s Mohammed en Varag van 
Fietsreparatiebedrijf EdanZ. Op maandag 
t/m donderdag, van 9:00 tot 13:00 uur 
repareren zij je fiets. De prijs wordt heel 
laag gehouden: zo betaal je voor reparatie 
van een lekke band maar zeven à acht 
euro, inclusief nieuwe binnenband. En heb 
je een Stadjerspas, dan krijg je nog eens 
20% korting. 

Daniel Bok (37) doet dit werk bij EdanZ al 
ruim vier jaar:
Daniel: “Via vrienden solliciteerde ik 
naar dit werk, dat ook bedoeld was als 
werkgelegenheidsproject voor mensen die 
al wat langer thuis zaten en werkervaring 
wilden opbouwen. Toen ik hier aan het 
werk kwam repareerde ik eerst computers, 

daarna ging ik over op fietsen.”
Voordat hij bij EdanZ kwam had Daniel 
al van alles gedaan: “Computers is meer 
hobby, maar ik heb ook schoonmaakwerk 
gedaan. Verder werkte ik onder andere 
bij het Leger des Heils en Lentis, echt een 
beetje allround - niet iets specifieks. Maar 
ik wil me met een opleiding toch wel wat 
meer specialiseren in fietsreparatie.”

Gelukkig weten de wijkbewoners 
Fietsreparatiebedrijf EdanZ goed te 
vinden, al kwam het tijdens de lockdowns 
natuurlijk wel een poosje stil te liggen. 
Daniel, Mohammed en Varag zijn niet 
alleen goede vaklui, maar ze zijn ook zeer 
gemotiveerd. Dus niemand hoeft hier lang 
met een kapotte fiets te zitten. 

EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6

Fietsreparatiebedrijf EdanZ: 
Vakwerk voor weinig geld

Cultuur 
in/de wijk
cultuurcoach 
Magda Rozenveld

Van 1 februari 2022 tot eind februari kun 

je door de wijk wandelen en je verwonder 

en over het creatieve werk van wijk-

bewoners. Vrijdag in de Buurt en Het 
Floreshuis starten weer met een nieuwe 

versie van de Raamexpositie. Kinderen/

jongeren nodigden we uit om mee te 

doen. 

De kinderen kregen in januari een 

workshop van wijkbewoner/kunstenaar 

Evelien Bernabela aangeboden. We 

wilden de verborgen talenten van 

kinderen aanboren. 

Leerkrachten van basisschool ‘Het 

Karrepad’ maakten samen met de jongste 

kinderen ook kunstwerken. We zijn 

allemaal benieuwd naar het resultaat. 

Het Karrepad staat als locatie op de 

Raamexpo-wandelkaart en ook speeltuin 

DIB en Het Pand. Bij EdanZ staan 

kunstwerken gemaakt door kinderen uit 

De Hoogte en vergeet niet te kijken naar 

de bijzondere tuin daar.

Bij het Karrepadplein staat nog een groot 

kunstwerk: een smalle, 145 meter lange

 houten overkapping die een 

bij de gastdames/-heren van de info-balie dat je komt voor het WIJ-team. Het 
is mogelijk dat je dan even moet wachten in de centrale ruimte. Voor de overige 
werkdagen is het nodig om een afspraak te maken. Er is ook vrije inloop in De 
Hoogte voor bewoners van Selwerderwijk-Zuid. Op de donderdagmiddag van 
13:30 - 16:00 uur in de CCG-kerk, aan de Johan de Wittstraat.

Op afspraak
Heb je vooral vragen op het gebied van financiën (toeslagen, belastingen en/of 
ernstige schulden) dan is het handiger om rechtstreeks een afspraak te maken 
met onze financiële medewerkers. WIJ heeft zelfs een financieel specialist in 
dienst: Ewout Prescher. Hij is sociaal-juridisch dienstverlener en draait mee met de 
verschillende spreekuren.

GeldWIJs
Op maandagmiddag van 13:00 - 17:00 uur heeft GeldWIJs spreekuur in Het 
Floreshuis. Je kunt hier, als inwoner van de wijk, kosteloos terecht voor neutraal en 
onafhankelijk advies over al je geldvragen. GeldWIJs wijst je de weg, geeft advies, 
denkt mee en zet samen met jou alle zaken op een rij.

Financieel en Juridisch spreekuur 
Op donderdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur ondersteunen medewerkers van  
WIJ en studenten van WIJS je graag met financiële en ook juridische vragen. 
Je kunt er terecht voor - het aanvragen van toeslagen
- het inzichtelijk maken van je financiële situatie (inkomsten – uitgaven – schulden)
- het invullen van belastingaangifte 
- het opstellen van een bezwaarschrift.

Voor het maken van een afspraak bel 050 367 40 06 
of mail wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl

OPEN PODIUM

Van consumeren naar refuse
Naast bewust minder spullen kopen, ook wel populair ‘consuminderen’ genoemd kun je 
ook weigeren bepaalde spullen te kopen: refuse. Wil je je plasticgebruik verminderen dan 
kun je spullen kopen die van ander materiaal gemaakt zijn, zoals metaal, hout of papier. 
Boterhamzakjes of andere plastic zakken kun je tegenwoordig bijvoorbeeld ook van 
afbreekbaar plastic kopen. Ook wel ‘bio-plastic’ genoemd. Wel is het vaak nog duurder. Let 
op hoe je product is verpakt en kies de meest milieuvriendelijke oplossing.  Meer informatie 
hierover is te vinden op de website: www.milieucentraal.nl.

Ook kun je letten op of het apparaat wat je koopt te repareren valt. Veel goedkope spullen zijn 
gauw kapot en uiteindelijk ben je dan duurder uit. Daarnaast kun je kijken in hoeverre in een 
product hergebruikte materialen zitten. In de winkel kun je ook voor losse producten kiezen en 
zelf je verpakking meenemen. Producten die je online koopt bevatten vaak veel verpakkingen. 

KLIMAATTIP
Ronald Nuiver - 

Vogeltrek tellen                              
Afgelopen jaar heb ik diverse keren in de vroege ochtenduren 
trekvogels geteld vanaf de Walfridusbrug. Deze spoorbrug ligt net ten 
noorden van onze wijk. Ruim 200.000 vogels trokken hier langs. De Kolgans 
en Brandgans werden het meest geteld, maar ook koperwiek, spreeuw en 
vink kwamen in grote aantallen over. Er werden maar liefst 124 verschillende 
soorten waargenomen! Alle waarnemingen werden geplaatst op trektellen.
nl (walfridusbrug) Wil je een keertje meetellen, laat het mij dan weten 
via ronald@goeiebuurt.nl

Ook deze pimpelmees vloog in oktober richting het zuiden. 
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verbindingsroute vormt tussen de 

verschillende gebouwen van de school. Op 

49 plaatsen wordt het hout onderbroken 

door een gekleurde glasplaat waarop een 

deel van de wereldkaart te herkennen is. 

Als er zonlicht op het glas valt, worden 

de landen in allerlei kleuren op de grond 

geprojecteerd. Kinderen komen zo op een 

speelse manier in aanraking met kunst. Ze 

kunnen de speling van het licht ervaren 

en als ze omhoog kijken zien ze kleurige 

landen – of alleen maar kleurvlekken 

– waar de zon, wolken, regen of vogels 

doorheen ‘spelen’.  We nemen nog meer 

‘kunstwerken in de openbare ruimte’ mee. 

Zie de QR-code op de wandelkaart. 

---------------------------------------------
De wandelkaart kun je halen bij:
Schoenmakerij Jan Venema: 
Korreweg 122
Bakkerij Lijnema: Oosterhamrikkade 32 
Het Floreshuis: Floresplein 19
Toko Ram: Idastraat 2 
EdanZ: Van Oldenbarneveltlaan 6 
Snackbar de Koning: Bedumerweg 15
---------------------------------------------

Tot gauw weer in de wijk!

Magda.rozenveld@bijvrijdag.nl

Zoek je een zinvolle vrijetijdsbesteding? En hou je 
van organiseren, muziek, poëzie en theater?

Het Floreshuis zoekt mensen uit de wijk die willen 
helpen met de organisatie van het Open Podium voor 
artiesten uit de wijk. Je mag artiesten programmeren 
en/of presenteren en bijdragen aan de promotie. Je 
doet dit samen met een team van vrijwilligers en 
medewerkers van Het Floreshuis en de cultuurcoach 
van Vrijdag in de Buurt. Meer weten? Keertje 
kennismaken, neem contact op met Gijs Jansen: 
g.jansen@floreshuis.nl. 

Talkshows
Het Floreshuis organiseert in samenwerking met 
GoeieBuurt inspiratieavonden. Intieme avonden 
die belangrijke thema’s in ieders leven op een 
laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Het 
delen van kennis en persoonlijke ervaringen gaan 
hand in hand. In het najaar vond de eerste avond 
plaats met als thema de ‘liefde’. In 2022 staan 
thema’s zoals veerkracht, verlies en oordelen op het 
programma. Voor dit initiatief zoekt Het Floreshuis 
mensen die met hun persoonlijke ontwikkeling bezig 
zijn en graag organiseren. Meer weten? Keertje 
kennismaken? Neem contact op met Gijs Jansen, 
g.jansen@floreshuis.nl.

Op woensdag 16 februari mag jij je 
vlag planten in het Spoorgroen (de 
groenstrook langs het spoor, tussen het 
Noorderstation en de ring) onder het 
genot van een kopje soep. 

Wat vind jij een mooie plek en moet 
behouden worden? Wat vind jij een 
vreselijke plek en wat zou daar juist 
voor in de plaats moeten komen? Welke 
ideeën heb jij voor het Spoorgroen?
Pak een vlag en plant hem op de 
plek(ken) die jij belangrijk vindt.
Deze input (en alle eerdere opgehaal-
de input) verwerkt Laos Landschaps-
architecten in een schets hoe het 
nieuwe Spoorgroen eruit zou kunnen 
zien. Doe je mee?

Wanneer: woe 16 februari 2022
Tijd: 15.15 – 17.00 uur
Start: Parkeerplaats EdanZ

Om 15.15 uur is er een korte 
presentatie over het Spoorgroen en 
krijg je impressies te zien hoe het zou 
kunnen worden. Daarna gaan we het 
Spoorgroen in. 

Kun je niet bij de presentatie zijn, je kunt 
tijdens de wandeling op een aantal 
momenten nog aanhaken. Kun je er 
niet bij zijn, maar heb je wel ideeën 
over het Spoorgroen? Mail die dan naar 
spoorgroen@mooiewijken.nl

Wij zijn op verschillende plekken druk bezig met het vernieuwen en 
verduurzamen van onze woningen. Maar u kunt als bewoner ook zelf iets 
doen. Want energie is duur. En daar kunnen we niets aan doen. Maar wat 
wel kan, is met een paar kleine aanpassingen zo’n €300 per jaar besparen! 
Check de websitewww.zosimpelalswat.nl. De Zosimpelalswat-tips zijn 
eenvoudig, kosten vaak niets of weinig. Het is vooral een kwestie van doen.

PLANT JE VLAG IN HET SPOORGROEN!

WIJKKRANT OP DE HOOGTE SELWERDERWIJKEN - DE HOOGTE - DE CORTINGHBORG

WIJ & GELD

Herman Beens geeft regelmatig een tip waarmee je rekening houdt met het milieu of het klimaat. 

Van links naar rechts: Fijona Hazelhoff, 

Ronnie Molog, Marit Schippers, Guus 

Schuch en Hanneke Tromp. 

Hallo buurtbewoners, 
Wij zijn het Buurtteam Selwerderwijken Zuid. 

Bewoners kunnen bij ons terecht met vragen, 

voor ondersteuning en ideeën voor de buurt. 

Maar ook om alleen een praatje te maken.

Benieuwd wie er bij je in de buurt woont? 

Vragen over een regeling of voorziening? Op 

zoek naar vrijwilligerswerk? Hulp nodig bij je 

financiën?

Voor meer info bel, 

mail of app Marit Schippers, 

buurtopbouwwerker via 

06 50 42 95 15 of mail naar 

marit.schippers@
wij.groningen.nl


