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Hoge energierekening? 
€ 800 Energietoeslag voor energieprijzen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen 

eenmalig extra geld van het kabinet. Deze 

energietoeslag van €800,00 is voor de 

stijgende energieprijzen. Een groot deel 

van de inwoners heeft inmiddels de toeslag 

automatisch betaald gekregen. Heb je de 

toeslag niet gekregen, maar voldoe je wel aan 

de voorwaarden? Dan kun je deze toeslag zelf 

aanvragen.

Wanneer heb je recht op de toeslag?

Als je maandinkomen niet hoger is dan 120% 

van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Het 

gaat om één maand in de periode 1 januari 

2022 tot 1 juni 2022. 

Meer informatie over de voorwaarden, 

inkomensnorm en het aanvraagformulier: 

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

voor-energieprijzen

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de 

energietoeslag? Ga dan naar het WIJ-team in 

Het Floreshuis zij helpen je verder.

 

 

Tuinteam zoekt vrijwilligers
Bij het GroenHuis hebben wij een tuinteam dat 

mensen in de wijk helpt en ondersteunt bij het 

onderhouden van hun tuin. Denk hierbij aan 

grasmaaien, snoeien, onkruid verwijderen en 

het plaatsen/vervangen van schuttingen. Vind 

jij het lekker om buiten bezig te zijn en ben je 

geboren met groene vingers of vind je buiten 

werken in tuinen gewoon heel leuk, dan is het 

tuinteam bij het GroenHuis wat voor jou! Ben 

je geïnteresseerd? Neem dan contact op met 

het GroenHuis tel. 050 589 08 81 of bel de 

tijdelijke* buurtconciërge Bas 06 – 257 039 90 

(bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag).

* onze vaste buurtconciërge Jart Hoekstra is langere  
tijd uit de running.

 

 

Wijk in beweging: 
zaterdag 17 september
Ook dit jaar organiseren we weer Wijk in 

beweging en wel op zaterdag 17 september 

van 14.00 - 18.00 uur! Organisaties 

openen hun deuren zodat iedereen uit de 

Korreweg en De Hoogte kan kennismaken 

met deze organisaties en ontdekken wat 

er allemaal voor ze te doen is. We nodigen 

dan ook alle aanbieders van sportieve en 

creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, 

participatiebanen, wijkbedrijven en 

ondernemers in de wijk uit om mee te doen. 

Wil jij op deze dag meedoen en jezelf, je 

onderneming of initiatief op een ludieke wijze 

presenteren? Of wil je gewoon meer weten 

over dit initiatief? Meld je dan via info@

mooiewijken.nl. 

We zoeken voor deze dag een aantal

bijzondere, opvallende vervoersmiddelen om 

mensen mee te vervoeren die wat slechter ter 

been zijn. Kun jij hier iets in betekenen? Heel 

fijn! Laat het ons zo snel mogelijk weten!

Meedenken of vragen? Elke woensdag van 

10.00 - 11.00 uur is er een open inloop om 

mee te denken over Wijk in beweging in 

Het Floreshuis. Kom vooral langs. Je kunt 

natuurlijk ook mailen, mailen of appen!  

Agnes Voorintholt - 06 51 90 60 43, Marieke 

Hollemans - 06 55 42 02 53 en Ester Koens - 

06 39 34 39 72, Info@mooiewijken.nl
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Bijen- en plantenexcursie 
In het kader van ‘De Groene Weken’ was er 

onder leiding van Isabelle Dingemans en 

Rosa Claire een bijen- en planetenexcursie 

in Boomgaard De Witte Velden. Wist je 

bijvoorbeeld dat deze bloemen niet alleen goed 

zijn voor de bijen maar ook eetbaar zijn? Met 

de bloemblaadjes fleur bijvoorbeeld je salade 

op (wel eerst goed spoelen met water).

 

 
 

 

Nieuwe WIJ Entree 
in Selwerderwijken Zuid

Om meer zichtbaar en laagdrempelig te zijn 

voor bewoners heeft WIJ Korrewegwijk een 

WIJ Entree aan de Johan de Wittstraat 2 (in de 

CCG-kerk) geopend. Wij zijn dinsdag van 10.00 

tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 

uur geopend.

U herkent ons aan het groene WIJ Groningen 

bord voor de deur. Op de donderdagmiddag 

van 13.00 – 15.00 uur organiseert de CCG-kerk 

tevens een buurtkoffietafel, vaak met wat 

lekkers erbij. Wandel gerust binnen!

Benieuwd wie er bij je in de buurt woont? 

Vragen over een regeling of voorziening? Op 

zoek naar vrijwilligerswerk? Hulp nodig bij 

je financiën? Wanneer je ergens een vraag 

over hebt, stap dan naar onze medewerkers 

in de WIJ-entree. In de Entree werken we 

met ervaren vrijwilligers en professionals 

met een achtergrond in jeugdwerk, 

buurtwerk, ouderenzorg, hulpverlening en 

COLUMN

GEZELLIG!
Wil van Eekeren - Thuis en bezorgd, of thuisbezorgd? 
Het eten, de boodschappen, de bestelling bij de 
webwinkel, pakje hier en pakje daar. Wat doen we nog 
in de winkel? Kijken maar niet kopen, shoppen via de 
app? De bezorgers rijden de bezorgde bewoners hun 
thuisbezorgde eten en artikelen bijna de woning in, 
gezellig! Ik had tijdens corona aardig wat gratis pizza, 
die eigenlijk voor de buren was zo van mijn stoep 
kunnen rapen, levering met gepaste afstand, “ja hoor 
dankjewel”. Maar ik ben aardig, en gezellig...

gezinsondersteuning. Zij weten de weg en 

kunnen jou ondersteunen bij je vraag.
 

 

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

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

Redactie: Agnes Voorintholt, Marit Schippers, 
Herman Beens, Marieke Hollemans, Lieke Hofman 
en Wil van Eekeren. Met bijdragen van o.a.: Magda 
Rozenveld, Lotte Veltman, Bernadette van Leeuwen, 
Josje Hamel en Ronald Nuiver. Strip: René van de Bij. 
Vormgeving: Ilse Spijker.

De volgende Op de Hoogte verschijnt in de week 
van 10 oktober. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 12 september naar
redactiedehoogte@gmail.com. 

Op de Hoogte wordt ook bezorgd bij adressen met 
een NEE NEE-sticker. Wil je dat niet? Stuur een mail 

< NIEUWSFLITSEN >

Door Wil van Eekeren - Maak kennis met Erwin 
en Emiel, beide wijkenergiecoach en werkzaam 
in o.a. de wijken De Hoogte en Korrewegwijk. 
Tijdens een kort bezoek bij je thuis adviseert de 
wijkenergiecoach je over kleine energiemaatregelen 
die ervoor zorgen dat je energie (en dus ook geld) 
bespaart. Een afspraak is snel gemaakt en ook nog 
gratis! 

Voor wie? 
Een afspraak met een wijkenergiecoach is voor 
iedereen in Groningen en kan door zowel bewoners 
met een huurwoning als met een koopwoning 
gemaakt worden. Bewoners met een laag inkomen 
die de stijgende energiekosten moeilijk kunnen betalen 
zijn de bewoners die mogelijk het meest hebben aan 
energiebesparende maatregelen. Helaas vraagt deze 
groep nog weinig gesprekken aan. 

Energiebesparende tips
Met kleine energiebesparende maatregelen bespaar 
je al energie en dus ook geld. Voorbeelden van 
energiebesparende maatregelen zijn: radiatorfolie 

NODIG EEN WIJKENERGIE-
COACH UIT EN BESPAAR 
ENERGIE (EN DUS OOK GELD) 

Maak een afspraak via: https://
grunnegerpower.nl/energiecoaches/ 
of via 050 82 00 492

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

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, 

Repair café: https://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl

Nog tips voor deze rubriek? Mail ze naar 

redactiedehoogte@gmail.com.

HET GROENHUIS OFFICIEEL GEOPEND
Door Bernadette van Leeuwen - Zaterdag 21 mei 
was het dan eindelijk zover en kon de officiële opening 
plaatsvinden. Het weer werkte ook mee, een lekker 
zonnetje en wel veel wind, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het terrein van het GroenHuis was vrolijk 
versierd en de sfeer uitgelaten, men had er zin in. 

Hendrieke heette iedereen welkom en keek terug 
op de afgelopen 2,5 jaar. Die waren niet altijd 
gemakkelijk, want waar te beginnen in een lege 
loods? Gaandeweg kwamen steeds meer mensen een 
kijkje nemen en van het een kwam het ander. Er werd 
geverfd en geklust dat het een lieve lust was. Tot wat 
het in de loop van de tijd geworden is zoals het er nu 
bijstaat. 

Koos was er vanaf het begin bij en aangezien hij in 
een rolstoel zit, ging hij aan de slag om het pand 
toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke 
beperking. Hendrieke is er trots op wat er samen 
voor elkaar is gekregen. Het bonte aanbod van 
kringloopwinkel, uitleen-bakfiets, zwerfvuilteam, Fix 
en klus, samenkomst van buurtbewoners onder het 
genot van koffie of thee. Groot applaus voor iedereen 
die meehielp/helpt. 

Wijkwethouder Carine Bloemhoff opende het officieel 
door het slaan van een spijker in een plank. Ook 
zij had alle lof voor dit project. Het voelde als een 
familiair gebeuren, oftewel één grote familie. Een heel 
bijzonder project. Het feest kon beginnen. Er trad 
een band op, even lekker swingen voor jong en oud. 

De wijk-ijscoboer deelde gratis ijsjes uit. 
De kringloopwinkel was open en je kon 
stekjes ruilen en er waren hele lekkere 
hapjes. Jong en oud konden een vlinder/
bijenhotel maken, het resultaat was erg 
leuk. Gezellig bijpraten, elkaar ontmoeten, 
kortom een zeer geslaagde dag.

achter radiatoren plaatsen, het vrijmaken van de 
radiator van bijvoorbeeld bank, het vervangen of 
plaatsen van tochtstrippen, het plaatsen van een 
radiatorventilator en natuurlijk de thermostaat wat 
lager zetten. Iedereen kan wel iets doen om energie 
te besparen en de energierekening te verlagen.
 
Direct aan de slag
Het is nu het juiste moment om hier mee aan de 
slag te gaan, dan ben je klaar voor de winter. De 
wijkenergiecoach komt bij je thuis en kijkt wat er 
nodig is en geeft dus advies op maat. Ook nemen ze 
producten mee om direct mee aan de slag te gaan! 
Indien nodig krijg je bijvoorbeeld gratis radiatorfolie, 
tochtstrips of LED-lampen.

Zoek de 9 verschillen!

1. vogel in lucht  2. punt boom links  3. vogel op dak  4. bloem in plant rechts  5. bloempot rechts  6. kleur vlinder  7. rechterschoen meisje  8.  staartje hondje  

9.bloem in bosje linksvoor

Workshop 
insectenhotel 
maken tijdens 
de Groene Weken

Sinds 2 juni hebben nog 
meer insecten weer een fijne plek 
gekregen om te wonen, dankzij de workshop 
insectenhotels maken. Op het binnenplein van 
EdanZ gingen buurtbewoners onder leiding van 
Evelien Bernabela hiermee aan de slag. Met 
verschillende materialen maakten ze nieuwe 
huisjes voor bijen, vlinders, spinnen en vliegjes! 

Wil je ook een insectenhotel maken? Op 
bijvoorbeeld www.doemee.ivn.nl vind je 
een handleiding!



aansprak. Laos Landschaps-
architecten heeft de schetsen 
uitgebreid toegelicht. 

Met de input van de inloopavond 
gaat Laos weer aan de slag. Ook 
gaan we met de gemeentelijke 
afdelingen aan tafel om te kijken 
hoe we de schetsen nog concreter 
kunnen maken. Na de zomer 
wordt er dan een definitieve 
schets gemaakt, die ook weer 
gepresenteerd wordt aan de wijk.

De afgelopen tijd zijn er een hele 
hoop ideeën opgehaald voor het 
Spoorgroen in De Hoogte. We hebben 
persoonlijk met mensen gesproken, er 
is een enquête uitgezet, we hebben 
verschillende bijeenkomsten in de wijk 
georganiseerd en zijn op pad geweest 
met kinderen om ook van hen te horen 
wat zij zouden willen in het Spoorgroen.
 
Laos Landschapsarchitecten heeft alle 
ideeën verwerkt in drie schetsen. Welke 
schets vind jij het mooiste? Bekijk ze op 
de website: https://www.mooiewijken.
nl/spoorgroen/

Op 30 mei konden buurtbewoners 
in EdanZ de schetsen bekijken en 
aangeven wat hen het meeste 

 SCHETSEN  SPOORGROEN  

Precious Dafe (35) heeft een droom: 
ze wil een eigen restaurant beginnen. 
Haar specialiteit: de Nigeriaanse 
keuken. Met hulp van WijkWerk-
Zaken is ze aardig op weg om die 
droom te verwezenlijken.

Ruim twintig jaar geleden komt 
Precious als vluchteling uit Nigeria 
in Nederland terecht. Na allerlei om-
zwervingen belandt ze in Groningen. 
“Ik ben een koksopleiding gaan doen 
op de Culinaire Vakschool. Zo kwam 
ik er achter dat mijn passie bij het 
koken ligt.”

Eigen bedrijf
Ze schrijft zich in bij de KvK. ”Ik wilde 
een kookbedrijf starten waar mensen 
eten konden afhalen. Maar door de 
coronacrisis kwam mijn bedrijf niet van 
de grond.”

Nieuwe start
Dan komt ze in contact met Parisa 
Amin van WijkWerkZaken. “Parisa 

helpt me om mijn idee vorm te geven. 
Ze vraagt me wat ik wil, hoe ik dat kan 
bereiken en hoe ik kan groeien.”
Precious heeft niet zo goed leren lezen 
en schrijven. “Dat is lastig voor me. 
Parisa helpt me ook daarbij. Ik wist 
bijvoorbeeld niet hoe je een factuur 
schrijft. Koken is mijn ding, papier-
werk niet.”

Precious Taste
Samen met WijkWerkZaken werkt ze 
verder aan haar eigen bedrijf onder de 
naam ‘Precious Taste’: ”Ik kook veel met 
verse groente en met yam, een soort 
knol. De Nigeriaanse keuken is zo lekker 
en gezond!”

Lees het hele interview op www.
mooiewijken.nl

Meer informatie?
www.wijkwerkzaken.nl
info@wijkwerkzaken.nl
Of bel met  Parisa 06 – 19 94 72 07 
of Jako 06 – 28 12 09 00

Door Herman Beens -  Als gastheer/-
vrouw ben je het gezicht van het 
Hamelhuys. Je ontvangt de nieuwe 
mensen die komen, voert een gesprek 
naar aanleiding van hun komst 
en geeft ze een rondleiding in het 
gebouw. Naast de normale dingen 
in de huishouding zorg je voor een 
fijne en warme sfeer. Goed kunnen 
luisteren naar veel verschillende 
mensen is belangrijk, ze moeten 
hun verhaal kwijt kunnen en het 
Hamelhuys is een plek waar dat 
kan. In het Hamelhuys zijn allerlei 
activiteiten zoals yoga, boetseren 
en bloemschikken. Ook kunnen 
mensen uit de doelgroep terecht bij 
diverse coaches en lichaamsgerichte 
therapeuten. Als gastheer/gastvrouw 
zorg je voor de ondersteuning bij deze 
activiteiten. Ben je meer een doener 

dan zijn er ook genoeg dingen te doen 
zoals het tuinonderhoud, klussen en 
kleine reparaties.
Het Hamelhuys is regelmatig op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben 
jij minimaal 1 dagdeel per week 
beschikbaar en op zoek naar een fijne 
groep en vind je het leuk om samen te 
werken met andere vrijwilligers?  
Mail dan naar: info@hamelhuys.nl 
Hamelhuys biedt ook de mogelijkheid 
om te werken in een participatiebaan.
Hoe fijn is het om vrijwilliger te zijn bij 
een fijne plek in de wijk waar je woont 
en waar je lopend naar toe kan?

Voor meer informatie zie ook de 
website: www.hamelhuys.nl 
Voor een kop koffie en een luisterend 
oor kun je terecht van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

VRIJWILLIGER BIJ HET HAMELHUYS

Sinds kort is bij het Hamelhuys (Johan de Wittstraat 15) een 
bijzondere expositie te bekijken: GeluksVogels. Deze expositie 
laat 31 beeldverhalen zien over (ex-)kankerpatiënten van 
fotograaf René Alberts en auteur Josje Hamel.

Beide makers kregen persoonlijk met de ziekte te maken, dus 
zij waren bij voorbaat al van dichtbij gesprekspartners voor de 
mensen die zij vastlegden voor hun serie.
Als je kanker hebt, is het belangrijk om een plek te hebben 
waar je tot jezelf kunt komen. Hamel en Alberts bezochten 
een aantal mensen op deze voor hun belangrijke plek en 
portretteerden ze in woord en beeld. 

De expositie was in 2020 te zien bij Galerie Noorderlicht in 
Groningen. Nu hangt de expositie permanent in het Hamelhuys, 
waar iedereen tijdens de openingstijden gratis een kijkje kan 
nemen. Tevens is er een boek van de beeldverhalen te koop 
waarmee het goede doel van het Hamelhuys wordt gesteund.

Expositie GeluksVogels in het  Hamelhuys

Het Hamelhuys is een plek waar 
(ex-)kankerpatiënten, hun naasten 
en nabestaanden uit Groningen 
en omstreken terecht kunnen voor 
ontmoeting en steun.

Meer informatie, neem gerust 
contact op via spoorgroen@
mooiewijken.nl

Door Wil van Eekeren - Als ik de 
naam Anno Smith noem, zegt u dat 
misschien niet zo veel. Maar als ik 
‘bloemen, vissen, vogels en eekhoorns’ 
zeg, denkt u wellicht meteen aan de 
keramiektableaus in Selwerderwijk-
Noord. En die tableaus werden 
gemaakt door Anno Smith. 
 
Anno Smith was nakomertje in een 
Gronings kruideniersgezin van acht 
kinderen. Na voltooiing van zijn 
opleiding aan Academie Minerva in 
1937 werkte hij als pottenbakker. Dat 
ging hem heel goed af want al in 1938-
1939 exposeerde hij in Pictura. 
 
Anno Smith trouwde met Bea Jager, die 
op dezelfde dag van hetzelfde jaar en in 
dezelfde stad geboren was als hij.
 
Na een studiereis door Italië besloot 
hij om steenreliëfs en geveldecoraties 
te maken. Dat kwam goed uit want na 
de oorlog moesten er heel veel nieuwe 
woningen worden gebouwd, en deze 
konden wel een mooie versiering 
gebruiken. Dus maakte hij heel veel 
tegeltableaus voor woningcomplexen, 
scholen, winkels, fabrieken en andere 
gebouwen. Anno Smith werd ook wel 
‘De Grote Versierder’ genoemd.

 In heel Noord-Nederland zijn veel 
tableaus en beelden van Smith te zien, 
en ook in De Hoogte, de Korrewegwijk 
en de Indische Buurt kunt u er heel 
wat vinden. Ik noemde al de tableaus 
met de bloemen, vissen, vogels en 
eekhoorns in Selwerderwijk-Noord.
 
In de week van 26 september t/m 2 
oktober gaan we veel aandacht aan 
Anno Smith en zijn werk besteden; die 
week wordt ‘De Grote Versierder-week’. 
Het is de aftrap voor allerlei activiteiten 
voor volwassenen en kinderen. Wat 
voor activiteiten? Daar is momenteel 
een speciale (bewoners)werkgroep 
mee bezig. Een tipje van de sluier: 
speurtochten, workshops en excursies. 
Meer info volgt, we houden u op de 
hoogte. 

Bloemen, 
vissen, 
vogels en 
eekhoorns

‘Koken is 
mijn ding, 

papierwerk 
niet’

Met weinig geld zo veel mogelijk impact

Handig in de buurt
Door Herman Beens - De activiteiten moeten zichzelf 
terugverdienen. Dit doen ze met vrijwilligers. Het 
eigenaarschap ligt bij de leden. Het gereedschap leen 
je dus uit aan elkaar. Verder is er een buurthuiskamer 
en een buurtwerkplaats. Hier kunnen mensen elkaar 
ontmoeten en praten over wat hen bezighoudt en 
welke ideeën ze hebben. Ook doen de vrijwilligers 
voor wijkbewoners tuinonderhoud, afval wegbrengen, 
woningen uitruimen en reparatie. Mensen die ze niet 
kunnen helpen verwijzen ze door naar instanties.

Openingstijden: op werkdagen van 10.00 -12.00 uur 
Informatie: 06 – 449 449 24 of www.handigindebuurt.nl 

Josje Hamel - Veelzijdig auteur. Zij heeft 
schoolboeken, poëzie, columns en blogs op haar 
naam staan en probeert in eenvoudige taal weer 
te geven wat er in haarzelf en in anderen leeft. 
Daarnaast is ze oprichtster van Hamelhuys.

René Alberts - In zijn foto’s tracht hij met liefdevolle 
blik vast te leggen wat hij ziet. Vaak met oog voor 
het kleine. Hij exposeert regelmatig en treedt op als 
dichter. Alberts is werkzaam als specialist fotografie 
op ABK Minerva in Groningen.

Lees het verhaal van Hanneke en Ria in het Hamelhuys

Veel mensen hebben problemen op financieel, psychisch 
of fysiek vlak. Conny’s filosofie is: “Je kunt vallen, 
maar je moet wel zelf opstaan.” En soms heb je daar 
kort of langer wat steun bij nodig. Belangrijk is: Wat 
kun je wel! Lijkt het je wat om als vrijwilliger, 
participatiebaner of als dagbesteding aan de slag 
te gaan of wil je lid worden?

Het burgerinitiatief Handig in de buurt is ontstaan vanuit Mijn Gereedschapskist. Handig 
in de buurt is ook betrokken bij: De Geheime Tuin, fietsenreparatie en houtbewerking aan 
de Kastanjelaan.

Beleidsadviseur Cultuur, Annemarie 
van der Molen, nodigde 
cultuurmensen uit om te onderzoeken 
hoe we beter verbindingen kunnen 
leggen. Sinds een aantal jaren zijn 
verschillende culturele makers en 
instellingen actief in de Groningse 
wijken, veel mooie projecten en 
activiteiten leverde dit op. De 
gemeente Groningen juicht dit enorm 
toe omdat dit bijdraagt aan het 
toegankelijk maken van cultuur voor 
al onze inwoners. We verkennen hoe 
we de onderlinge samenwerking in 
de wijken kunnen versterken. We 
spraken elkaar op 9 juni en we willen 
meer met elkaar delen. Hoe kunnen 
we elkaar nog meer versterken om 
zo nog meer voor de bewoners te 
kunnen betekenen?

Het Floreshuis en Vrijdag in de 
Buurt kunnen en willen graag het 
oorspronkelijke plan uitvoeren: 
Exposeren in Het Floreshuis (huis van 
de wijk) met werk van kunstenaars uit 
de Korrewegwijk en De Hoogte. We 
willen alle kunstenaars die we kennen 
uitnodigen om mee te doen. We 
streven ernaar om vier keer per jaar 
een expositie samen te stellen.
Het groepje dat meehielp met de 
Raamexpo’s van 2021 en 2022 
doen graag weer mee en vanuit 
Het Floreshuis is er ook menskracht 
beschikbaar. Met hulp van Bij Vrijdag 
gaan we de expositie inrichten. 
We laten via de website van Het 
Floreshuis weten wanneer je je 
kunstwerken kan komen brengen.  Elk 
seizoen een nieuwe expositie met een 
bijzondere openingsbijeenkomst op 
vrijdag. De eerste is op vrijdag 
23 september 2022. 
Dan staat de zon precies boven de 
evenaar waardoor dag en nacht 
overal op aarde even lang duren. Dit 
ter inspiratie voor de kunstenaars.

Eerst de zomervakantie, kinderen 
hebben meegedacht en er komt veel 
muziek en dans en getrommel. 

Cultuur in/de wijk
cultuurcoach Magda Rozenveld
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