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Pluktuin De Witte Velden
Gemeenschappelijke pluktuin in de Johan 
de Wittstraat, voor en door bewoners. Voor 
iedereen die vers wat wil plukken, genieten 
en/of meehelpen. 
FB: @pluktuindewittevelden
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het Hamelhuys
Inloophuis voor (ex-)kankerpatienten en hun 
naasten. Diverse activiteiten, koffie/thee, 
lunch en afhaalmaaltijd.
Vrije inloop van di t/m vr van 10:00-17:00. 
W: hamelhuys.nl FB: @Hamelhuys.page 
Insta: hamelhuys
Johan de Wittstraat 15
T: 050-3646418 / 06-34339384
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Edanz
Centrum voor ontmoeting, bewustwording 
en ontwikkeling. Activiteiten en workshops 
op het gebied van dans, yoga, muziek en 
meditatie. Mogelijkheden voor de huur 
van diverse (werk)ruimtes. Samen in de 
moestuin aan de slag? Op donderdag wordt 
er van 13:00-17:00 samengewerkt in de tuin. 
W: edanz.nl 
FB: @edanzgroningen
Van Oldenbarneveltlaan 6 
T: 050-8539262

Buurt - en Speeltuinvereni-
ging De Hoogte/ Cortinghhuis
Diverse activiteiten voor jong en oud; 
spelcontainer, sjoelen, biljarten, klaverjassen, 
tafeltennis, darten en voetbal op groot 
scherm. Koffieochtend van 9:00-10:00. W: 
speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/bsv-
de-hoogte FB: @BSVdeHoogte
Insta: speeltuinengroningen 
Borgwal 88 
T: 050-5730103

DE geheime tuin
Biologische moestuin, speeltuintje, 
tweedehands spullen voor het hele gezin. 
Afhaalpunt van De Streekboer (www.
destreekboer.nl) op do 17:00-19:00. 
FB: Project De Geheime Tuin
Almastraat 12

Mijn gereedschapskist 
Uitleen van gereedschap d.m.v. 
lidmaatschap, gratis met Stadjerspas. 
Inbreng gereedschap, hulp bij klusjes/
grofvuil wegbrengen, reparatie van fietsen 
en repair café. Hulp en ondersteuning bij 
het opstarten van een bewonersinitiatief, bij 
het invullen van papieren en verwijzen naar 
de juiste organisaties. Open ma t/m vr van 
10:00-12:00. W: handigindebuurt.nl 
FB: Handig in de Buurt
Almastraat 14 
T: 0644944924

Stee in stad
Bijzonder overnachten in de 
Korrewegwijk. Drie bovenwoningen in 
de wijk zijn omgetoverd tot hotel met 
twaalf verschillende kamers. Stee in Stad 
is een werkervaringsproject waar mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en 
vrijwilligers samenwerken. 
W: steeinstad.nl FB: @steeinstad
Insta: steeinstadgroningen
Floresstraat 75 (receptie)
T: 050-5779896

8

9

Fitness  Molukkenplantsoen
Openbare speel- en sportplek ter hoogte 
van de Coranthijnestraat. Verschillende 
beweegtoestellen en ruimte voor o.a. 
fitness, hardlopen en bootcamp. 
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Kledingbank Maxima stad
Modezaak zonder kassa voor cliënten van 
de Voedselbank. 
W: groningenstad.kledingbankmaxima.nl
FB: @kledingbankmaxima 
Oosterhamriklaan 91
T: 06 38188625

Het Floreshuis
Het huis van de wijk. Bewoners 
kunnen hier terecht voor lunch en 
diner, koffie/thee en een uitgebreid 
activiteitenprogramma. Tevens zaalhuur, 
studieruimtes, flexplekken en de 
huiskamer van WIJ-Korrewegwijk. 
W: floreshuis.nl 
FB: @wijkcentrum.floreshuis 
Floresplein 19D
T: 050-5710112

Het groenhuis
Wijkwerkplek Groen én Doen, 
kringloopwinkel, reparatiecafé Fix ‘M, 
buurtconciërge Jart. Afhaalpunt van De 
Streekboer op do tussen 16:00-17:30 
W: werkpro.nl/werkbedrijf/het-groenhuis 
FB: @hetGroenHuis050
Madoerastraat 20 
T: 050-5890881

Multicultureel vrouwen-
centrum Jasmijn
Activiteiten, cursussen, workshops 
en voorlichting voor vrouwen met 
verschillende achtergronden en culturen.
W: jasmijn.info 
FB: Jasmijn Multicultureel 
Vrouwencentrum  
Floresstraat 2-1 
T: 050-5733319

Het pand/speeltuin D.I.B.
Het Pand 
Centrum voor geloof. Missionair 
centrum van de Martinikerk. Samen met 
speeltuinvereniging D.I.B. organiseren 
ze diverse activiteiten voor kinderen, 
jongeren en ouders. W: pandvoordewijk.nl 
FB: @pandvoordewijk
Insta: hetpand050
Madoerastraat 16 
T: 050-5775886

Speeltuin D.I.B.
Speeltuin, sportveld en beweeg/
fitnesstoestellen. Kinderclub, biljartclub, 
naaiclub, kaarten en sjoelen en 
kinderkookclub i.s.m. Het Pand. 
W: speeltuindib.nl
FB: @SpeeltuinDIB
Madoerastraat 16
T: 050-8510701
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de opstap/ Odensehuis
Logeerhuis de Opstap
Een kleinschalig en gezellig 
logeerhuis voor herstel (bijv. na een 
ziekenhuisopname) en respijt voor 
mantelzorgers. Vijf gasten kunnen hier 
kortdurend verblijven in een huiselijke en 
informele sfeer. E: info@deopstap.nl 
W: deopstap050.nl 
FB: @deopstap050 
Molukkenstraat 202 
T: 050-2042500

Het Hamrikheem
Beschermd wonen voor ouderen met een 
psychiatrische achtergrond. Gevarieerd 
activiteitenprogramma en dagbesteding 
voor bewoners en mensen met een 
indicatie. Het bijbehorende wijkterras is 
toegankelijk voor alle buurtbewoners 
voor een hapje, drankje of warme maaltijd 
op doordeweekse dagen van 9:30-
11:00 en 13:30-15:00. Verhuur ruimtes 
voor bijeenkomsten (incl catering) is 
ook mogelijk. W: lentis.nl/locaties/
ouderenpsychiatrie-hamrikheem-
groningen  FB: Activiteiten Hamrikheem
Soendastraat 180 
T: 050-5958300

studio draadkracht
Textielwerkplaats voor beginners, 
gevorderden, hobbyisten, ondernemers, 
docenten en cursisten. Diverse 
inloopcafés zoals het naai-, haak-, brei- 
en het verstelcafé en cursussen. W: 
studiodraadkracht.nl FB: Studio Draadkracht 
- Groningse Textielwerkplaats Insta: 
studiodraadkracht Oosterhamriklaan 181
T: 050-7506251 (tijdens openingstijden)

Quiet Groningen
Quiet Community is een duurzaam 
project voor ‘armoedeverzachting’. Een 
marktplaats zonder geld. Members 
krijgen gratis producten, diensten en 
verwennerijen. Elke dinsdag inloop van 
10:00-11:30. W: quiet.nl/groningen 
FB: @quietgroningen
Oosterhamriklaan 101-115 
T:  050-2112969 (di en do)
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NATUURMUSEUM
Bioloog en natuurgids Klaas Nanninga 
leidt je enthousiast rond. Museumbezoek 
mogelijk op verzoek, overdag en ‘s avonds. 
Zondag gesloten. Entree: Volwassen €6,50. 
Kinderen tot 12 jaar €3,00.  
W: klaasnanninga.nl, Korreweg 70 
T: 050-5770903

Odensehuis Groningen
Ontmoetingsplek voor mensen met lichte 
dementie en hun naasten. Activiteiten 
als schilderen, muziek, spelletjes, bakken, 
gezamenlijke lunch, wandelen en bewegen 
in de buitenlucht. 
W: odensehuisgroningen.nl 
FB: @OdensehuisGroningen 
Molukkenstraat 200
T: 050-2303252
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Christelijk Centrum Groningen
Johan de Wittstraat 2 
Eyüp Sultan Camii Moskee
Korreweg 198 
Baptistengemeente ‘De Cirkel’ 
Korreweg 47 

Speeltuinen

Legenda

Korremarkt
Floresplein 1-5 
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GOEIE

Wie, wat, waar in De Hoogte en Korrewegwijk

GOEIEBUURT
“Voor en door de wijk”
GoeieBuurt is een bewonerscoöperatie voor de Korrewegwijk en De 
Hoogte. In de coöperatie werken bewoners samen om de wijk een 
stukje beter, leuker en mooier te maken. We verbinden bewoners met 
elkaar en met organisaties.

WIJKWEBSITES 
• www.mooiewijken.nl
• www.goeiebuurt.nl
• www.professorenbuurtoost.nl
• www.korrewegwijk.nl

BEWONERSPLATFORM
Bewonersplatform De Hoogte zet zich 
in voor de belangen van de bewoners 
van De Hoogte. Ze stellen zich 
dienstbaar op naar de bewoners en 
vertegenwoordigen hen waar nodig naar 
de gemeente, woningbouwcorporaties 
en andere organisaties. E: secretariaat@
bewonersplatformdehoogte.nl; 
contactpersoon Conny Elderling.  
T: 06 44944924
Almastraat 14 (ma-vr 10:00-12:00)

WIJKKRANTEN
Heb je nieuws, wil je graag iets kwijt of 
organiseer je een evenement? Mail het 
naar de redactie, dan kijken we of het 
geplaatst kan worden.  
• De Korrespondent 

M: redactiekorrewegwijk@gmail.com
• Op de Hoogte 

M: redactiedehoogte@gmail.com
   

BUURTINFO Buurtapps
Nextdoor en Hoplr zijn actieve apps in de 
wijk.
• Nextdoor
De app Nextdoor brengt buren in contact
met elkaar en met alles in de buurt: 
Lokale bedrijven, diensten, nieuwsupdates, 
aanbevelingen en te koop aangeboden 
spullen van mensen verderop in de straat.
• Hoplr
Hoplr is het private sociale netwerk voor je
buurt. Sta in contact met de mensen in je 
straat of wijk en leer je buren kennen. (Hoplr 
is vooralsnog alleen actief in De Hoogte, nog 
niet in de Korrewegwijk)

   

UITGELICHT
Buurtconciërge Jart Hoekstra
De Buurtconciërge is onderdeel van het GroenHuis (kaart 
nr 12). Samen met bewoners wil Jart de wijk mooier en beter 
maken. Zo heeft hij inmiddels een klus-, tuin-, grofvuil- en 
zwerfvuilteam opgericht met de hulp van enthousiaste 
vrijwilligers. En ze hebben nog versterking nodig! Ook kan 
je bij Jart terecht voor de elektrische bakfiets om spullen te 
vervoeren en (technische) hulp in en om het huis en de tuin.
FB: Buurtconciërge Korrewegwijk De Hoogte 
E: j.hoekstra@werkpro.nl T: 0611239007

KORREMARKT
Elke woensdagmiddag van 12:00 - 17:30 op de parkeerplaats 
naast de moskee (Sionskerk). Met o.a. groente en fruit, 
zuivel en kaas van De Kloosterhoeve, vis van Bert Zwier 
en de Buurtkraam. De Buurtkraam is er voor en door 
bewoners. Buurtbewoners staan hier elke week met hun 
eigen producten, bijvoorbeeld jams en chutneys, honing, 
lp’s, sieraden, tweedehands boeken. Ook in de Buurtkraam 
staan? Mail dan naar: korremarkt@gmail.com. Kijk voor de 
wekelijkse update op:  FB: @Korremarkt 
W: goeiebuurt.nl/korremarkt

WIJ-Korrewegwijk
WIJ Korrewegwijk is een plek voor ontmoeting en activiteiten. 
Je bent altijd welkom in het Floreshuis voor een kop koffie 
of een praatje met je buurtgenoten. Zit je met een vraag, 
stap dan naar de medewerkers in de WIJ-entree. WIJ heeft 
vrijwilligers en ervaren professionals met een achtergrond 
in jeugdwerk, buurtwerk, ouderenzorg, hulpverlening 
en gezinsondersteuning. Zij weten de weg en kunnen 
meezoeken naar een oplossing als je eens ergens mee zit.
W: wij.groningen.nl/wij-teams/wij-korrewegwijk 
FB: @WIJkorrewegwijk Floresplein 19
T: 050-3674006

KUNST-  & Cultuurcoach Magda Rozenveld
Magda is cultuurcoach en nodigt wijkbewoners uit om 
nieuwe dingen te proberen op het gebied van muziek, 
theater, beeldende kunst, dans, poëzie en alle andere 
vormen van cultuur. Bewoners die ideeën, wensen of plannen 
hebben kunnen contact met Magda opnemen E: magda.
rozenveld@bijvrijdag.nl. Voor meer informatie: W: bijvrijdag.
nl/korrewegwijk. FB: VRIJDAG in de Buurt - De Hoogte/
Korrewegwijk

WIJS
Bij WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) 
krijgen studenten de mogelijkheid om hun talent in te 
zetten voor de eigen buurt of wijk. Studenten helpen 
bewoners met bijvoorbeeld lastige brieven, contact met 
instanties of juridische/financiële vragen en organiseren 
daarnaast activiteiten in de wijk. Op dinsdagochtend en 
donderdagochtend staan ze voor je klaar in het Floreshuis 
(kaart nr 10). W: wijsgroningen.nl FB: @WIJSgroningen  
Insta: wijskorrewegwijk

WIJk-Energiecoaches
Wijk-energiecoaches zijn buren die een training hebben gevolgd over hoe je in huis energie 
kan besparen. Ze komen gratis bij je langs en geven advies hoe je met weinig of geen kosten op 
eenvoudige wijze je energierekening naar beneden kan brengen. Wil je dat een energiecoach 
een keer bij jou thuis langs komt? Stuur dan een mailtje naar E: info@goeiebuurt.nl of bel naar 
T: 06 198 48 706.
 Zelf energiecoach worden? Dat kan ook! Stuur ons een bericht, volg de training en help je 
buren een handje verder. 

Stichting Rechtskracht
Gratis juridisch advies op het gebied van o.a. bestuursrecht, huurrecht, overeenkomsten en 
strafrecht. Iedere maandagavond juridisch spreekuur van 19:00 tot 20:00 in het Cortinghhuis 
(kaart nr 6) en op woensdagochtend van 11:00 tot 12:00 in Wijkbedrijf Selwerd. Stelt u liever uw 
vraag per mail? E: rechtskrachtgroningen@gmail.com W: stichtingrechtskracht.nl 
FB: @stichtingrechtskracht, Borgwal 88

  Wijk?
• Het Hamelhuys 

W: hamelhuys.nl/vacatures
• Kledingbank Maxima Stad  

W: groningenstad.kledingbank- 
maxima.nl/ik-wil-vrijwilliger-worden

• Stee in Stad 
W: steeinstad.nl/werken-bij

• Logeerhuis de Opstap 
W: deopstap050.nl/vacatures

• Speeltuin D.I.B. 
W: speeltuindib.nl

Meehelpen in  de
• Studio Draadkracht  

W: studiodraadkracht.nl/vacatures 
• Pluktuin De Witte Velden  

FB: @pluktuindewittevelden 
• Vrouwencentrum Jasmijn  

W: jasmijn.info/vacatures
• EdanZ 

W: edanz.nl/vrijwilligers
• Kleidingbank De Zeecontainer  

T: 06-10864755 (Natascha Snoek)

GoeieBuurt Café
Wat zie je zoal in de buurt? Heb je ideeën voor in de wijk? 
Kan er wat beter in de straat? Wil je wat delen met je buren 
of heb je ergens hulp bij nodig? Kom dan eens langs bij het 
GoeieBuurt Café, dan kijken we samen wat we kunnen doen.  
Het GoeieBuurt Café wordt elke 26e van de maand 
georganiseerd. Als het in het weekend valt is het de dag 
ervoor of de dag erna. Elke maand is er een andere locatie 
en andere tijd. Voor meer informatie: E: info@goeiebuurt.nl 
of bel T: 06-19848706.

Buurt& BIJ Vitaminds
Een plek waar duurzaamheid centraal staat: Zelf maken, 
creëren, herstellen en hergebruiken.
Internationale lunch: Elke doordeweekse dag om 13:00. 
Kosten: €3,- (afhalen: €3,50). Fietswerkplaats Vitafietsen: 
Goedkoop je fiets laten repareren, ook verkoop 2e hands 
fietsen. Computer herstelcentrum: voor vragen/problemen 
met software en hardware.  Naaiatelier: Reparatie van 
kleding en zelfgemaakte mondkapjes door migranten van 
de dagbesteding. Taalcafé: Iedere wo en do van 11:00-12:00 
kun je hier je Nederlandse taal bijspijkeren. Wandelgroep: 
maandag 11.30-12.30 FB: @BUURTENBIJVITAMINDS 
Van Oldenbarneveltlaan 6
T: 050-2112944

De blije business
De Blije Business is een groep ondernemers die initiatieven 
ontplooit op het gebied van ondernemerschap in de 
Korrewegwijk en De Hoogte. Het doel is het stimuleren en 
faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de 
kracht van ondernemers voor de wijken.
FB: @blijebusiness W: www.blijebusiness.nl Hieronder een selectie uit de wijk waar doorlopend vrijwilligers en/of krachten gezocht worden:

Wist je dat....
...er naast Maxima nog een kledingbank 
is vlak in de buurt? De Zeecontainer 
is een kledingbank waar mensen met 
een minimuminkomen uit de gemeente 
Groningen zich kunnen aanmelden. 
Mensen kunnen hier 1 keer per week 
terecht voor gratis kleding, speelgoed 
en verzorgingsproducten. Kleding 
doneren? De Zeecontainer neemt het 
graag in ontvangst! Ook worden er 
diverse activiteiten georganiseerd zoals 
Sinterklaas- en Kerstprojecten. 
W: dezeecontainer.nl, FB: @nsnoek
Ulgersmaweg 141-3 
T: 06-10864755

• Buurtconciërge Jart  
Hulp gezocht voor  klus- en tuinteam: E: j.hoekstra@werkpro.nl T: 0611239007

W: goeiebuurt.nl FB: @goeiebuurt Insta: goeiebuurt T: 0619848706 Floresplein 19
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De Cirkel
Bij de koffieochtend van de Baptistengemeente Groningen is iedereen welkom voor een praatje, 
gezelligheid en het ontmoeten van andere mensen. Elke eerste en derde donderdag van de 
maand is er van 09:30 tot 11:30u koffieochtend. Locatie:  De Cirkel aan de Korreweg, gebruik de 
zij-ingang aan de Singelweg 14b. 
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