AGENDA Korrewegwijk en De Hoogte
Oktober 2019
Er is weer van alles te doen komende maand.

Dinsdag 1 oktober

Lunch en diner verzorgd door L’Éetudié
Tijd: Hele dag door. Elke maandag t/m vrijdag.
Waar: Floreshuis
Vanaf vorige maand verzorgen leerlingen van het l'Eetudié (Alfa College) samen met
vrijwilligers de lunch en het diner in het Floreshuis.
Er is een uitgebreide, nieuwe menukaart met oude vertrouwde (lage) prijzen.
De gehele dag door kan er eten besteld worden. Betaling is met PIN.

Dinsdag 1 oktober

Internationale Wereldlunch
Tijd: 13.00 - 13.30 uur. Elke maandag t/m donderdag.
Waar: Vitaminds / Edanz, van Oldenbarneveltlaan 6
Mensen die uit andere landen naar Nederland komen, nemen een rijke cultuur met zich mee.
Ook op lunch-gebied. Verschillende dagen, verschillende keukens. Op maandag: Eritrees,
dinsdag: Somalisch/ Ethiopisch. Op woensdag Hollands en donderdag Marokkaans.
Kosten: € 2. Je kunt gewoon aanschuiven.

Dinsdag 1 oktober

WIJ Spreekuren
De WIJ Entree is elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur geopend.
Medewerkers van WIJ Korrewegwijk zitten ook vandaag klaar om u te ondersteunen.
Elke maandag is er een speciale spreekuur in ruimte 0.05.
13.30 – 16.00 uur: Financieel Spreekuur o.a. voor aanvragen DigiD en zorgtoeslagen en
Voedselbank, aanvragen en verlengingen.
Waar: Floreshuis, melden bij Entree Korrewegwijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Klik hier voor actuele tijden van inloop en spreekuren

Dinsdag 1 oktober

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Student en Stadjer verbinden, dat is de gedachte achter WIJS. Er was al een winkel in
Paddepoel, vanaf nu ook in het Floreshuis. Elke dinsdag en donderdag.
Juridisch steunpunt en ondernemerssteunpunt
Tijd: 9.30 tot 13.00 uur
Waar: ruimte 0.05 in het Floreshuis
Voor bewoners die hulp nodig hebben met het checken van contracten, het opstellen van
een bezwaarschrift, etc. Ook ondernemers kunnen worden ondersteund bij het maken van
begrotingen en plannen. Een team van enthousiaste studenten staat klaar.

Dinsdag 1 oktober

Creatieve Ouder-Kind Ochtend
Tijd: 10.00 – 11.30 uur. Elke dinsdag in de even week (niet in de vakantie)
Waar: Het Pand, Speeltuin DiB, Madoerastraat 16.
Wil je ook graag even aanschuiven? Bakje koffie of thee. Een glas ranja voor je kind.
Met andere ouders bijpraten terwijl de kinderen een zandkasteel bouwen of iets moois
verven. Vandaag: treinen spelen met Jan.
Op 15 oktober Olifantje maken en op 29 oktober Lampion maken
De creatieve activiteit wordt georganiseerd met medewerking van de WIJ Huiskamer.

Dinsdag 1 oktober

Ouderenmiddag
Tijd: Vanaf 12.00 uur
Waar: Vitaminds / EdanZ, van Oldenbarneveltlaan 6
Iedere dinsdagmiddag kun je vanaf 12.00 uur gezellig aanschuiven bij EdanZ voor een
goed gesprek. Elke week komt een ander onderwerp aan bod: iets actueels of iets van
vroeger. Vervolgens kan er mee geluncht worden met de internationale lunch. Daarna wordt
de gezelligheid voortgezet met een potje klaverjassen. Lijkt het je wat? Kom eens langs.

Dinsdag 1 oktober

Bslim sport voor Indische Buurt en De Hoogte
Elke dinsdag
Bslim Koorensport voor groep 3 t/m 5
Tijd: 14.15 – 15.15 uur
Waar: Gymzaal aan de Molukkenstraat
Bslim Sportinstuif voor groep 1 t/m 4
Tijd: 15.15 – 16.15 uur
Waar: De Schakel Oosterhoogebrug
Sport & Spel 4-16 jaar
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Waar: Playground De Hoogte
Fitnesstraining 12-17 jaar
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Waar: Fitnesspark Molukkenplantsoen

Dinsdag 1 oktober

Studeren in het Floreshuis
Tijd: elke dinsdag van 16.00 – 22.00 uur en elke donderdag van 16.00 – 19.30 uur.
Waar: Floreshuis
Voor iedereen die (in stilte) wil studeren is ruimte 1.17 beschikbaar gesteld. Neem zelf je
laptop mee. Melden aan de infobalie voor deelname en (gratis) Wifi-wachtwoord.

Dinsdag 1 oktober

Studio Draadkracht Haak- en Breicafé
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur vrije inloop. Elke dinsdagavond.
Waar: Studio Draadkracht, Oosterhamriklaan 181
Gezellig met anderen haken of breien aan onze stamtafel onder genot van koffie en thee. Je
kunt bij elkaar inspiratie opdoen over bijvoorbeeld nieuwe technieken en materialen.
Zie ook www.studiodraadkracht.nl/haakenbreicafe Kosten € 2,50 per keer.

Woensdag 2 oktober

WIJ FIT Zumba met Razia
Tijd: 10.30 – 11.30 uur. Elke woensdagochtend.
Waar: Basisschool De Kleine Wereld, Celebesstraat 35
Sporten en werken aan je conditie, speciaal voor vrouwen van Indische buurt en De Hoogte.
Eerste les gratis. Strippenkaart voor 5 keer sporten € 2,50.

Woensdag 2 oktober

Spreekuur Lefier
Tijd: 14:00 - 15:00 uur. Elke woensdag.
Waar: Floreshuis
Roos Oosten heeft wekelijks spreekuur voor huurders van Lefier.

Woensdag 2 oktober

Bslim sport voor Indische Buurt en De Hoogte
Elke woensdag
Sport & Spel voor 4 - 18 jaar
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Waar: Playground De Hoogte
#BASE Voetbal Athletes in Action voor 11-18 jaar in samenwerking met Het Pand
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Waar: Voetbalkooi Kleine Wereld (Celebesstraat)

Woensdag 2 oktober

Gratis Huiswerkbegeleiding
Tijd: 15.30 – 17.30 uur. Elke maandag, woensdag en donderdag (niet in de vakantie)
Waar: Het Pand, Madoerastraat 16.
Heb je huiswerk en thuis geen plek waar je rustig kunt werken? Heb je hulp nodig bij een
project of spreekbeurt? Er is ondersteuning van studenten en er zijn computers aanwezig.

Woensdag 2 oktober

Tienerinloop 9 t/m 14 jaar
Tijd: 16.00 – 19.00 uur. Elke woensdag (behalve in vakanties)
Waar: Cortinghhuis, Borgwal 88
Samen koken, chillen, huiswerk maken en muziek luisteren? Toegang gratis.
Het jeugdteam van WIJ Korrewegwijk en BSV De Hoogte zijn aanwezig.

Donderdag 3 oktober

Koffie-ochtend om Anderen te Ontmoeten
Tijd: 9.30 – 11.30 uur.
Waar: De Cirkel, achterzaal via de zij-ingang. Singelweg 14b
Elke eerste en derde donderdag van de maand.
Iedereen is van harte welkom voor een gratis kopje koffie of thee.

Donderdag 3 oktober

WIJ Reis, op bezoek bij organisaties in de wijk
Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Waar: verzamelen bij het Floreshuis
Vandaag gaan we ‘op reis’ door De Hoogte en Korrewegwijk. We nemen een kijkje op de
koffieochtend van De Cirkel, gaan vervolgens naar het Hamelhuys (inloophuis voor
kankerpatiënten en hun naasten), naar het CCG (Christian Church Groningen) aan de Johan
de Wittstraat. Tot slot bezoeken we de Gereedschapskist & De Geheime Tuin.
Ook meedoen? Meld je aan bij josephine.hoeksema@wij.korrewegwijk.nl
Er kunnen 25 mensen mee. Deelname is gratis.

Donderdag 3 oktober

Workshop etagère maken…
Tijd: 9.30 – 11.30 uur.
Waar: Floreshuis, in de WIJ Huiskamer
Voor alle ouders uit de wijken Indische buurt en De Hoogte.
Samen met gastvrouw Monique gaan we van oude kopjes en schotels een etagère maken.

Donderdag 3 oktober

Tuinmiddag bij EdanZ
Tijd: 13.00 – 17.00 uur.
Waar: EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6 (de oude school)
Heb je groene vingers? Elke donderdagmiddag wordt samengewerkt in de tuin.
Lijkt het je leuk om mee te werken? Meld je aan via tuin@edanz.nl en zie de tuin onder je
eigen handen groeien! Gewoon langskomen mag natuurlijk ook!

Donderdag 3 oktober

Bslim sport voor Indische Buurt en De Hoogte
Elke donderdag
Bslim Koorensport voor groep 6 t/m 8
Tijd: 14.15 – 15.15 uur
Waar: Gymzaal aan de Molukkenstraat
Bslim Sportinstuif voor groep 5 t/m 8
Tijd: 15.15 – 16.15 uur
Waar: De Schakel Oosterhoogebrug

Vrijdag 4 oktober

Samen Zwerfvuil ruimen met de buurtconciërge
Elke maandag en vrijdag.
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Vanaf half 10 staat voor zwerfvuil-rapers de koffie klaar en na afloop is er een broodje.
Waar: GroenHuis, Madoerastraat 20.
Beheerder Ronald regelt de verzorging van de inwendige mens. Buurtconciërge Johan
neemt je om 10.00 uur mee op stap door de wijk. Grijpertjes en vuilniszakken mee!
Help je ook gezellig mee om de buurt een stukje schoner te maken?!
Mensen in een scootmobiel worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij onze
“rijdende brigade”.

Vrijdag 4 oktober

Blije Business Ondernemerslunch
Tijd: 12.00 – 13.00 uur. Elke eerste vrijdag van de maand
Waar: Floreshuis, Floresplein 19.
• Ondernemers leren kennen die bij je om de hoek wonen?
• Sparren met iemand uit een heel andere branche?
• Of juist vakgenoten ontmoeten?
Je eet samen met andere ondernemers al voor € 2,50 een heerlijke gezonde lunch.
Zie ook https://www.blijebusiness.nl/

Vrijdag 4 oktober

Vitaminds Voorleesclub (3-11 jaar)
Tijd: 14.00 uur. Elke vrijdagmiddag.
Waar: Vitaminds, Van Oldenbarneveltlaan 6 (de oude school)
Spelenderwijs oefenen met de Nederlandse taal aan de hand van leuke verhalen en
gezellige spelletjes.

Vrijdag 4 oktober

Bslim sport voor Indische Buurt en De Hoogte
Elke vrijdag (
in samenwerking met Het Pand
Sport & Spel Athletes in Action voor 6 – 11 jaar
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Waar: Sporthal/ Koele Kooi op de Kleine Wereld (Celebesstraat)

Vrijdag 4 oktober

Roti-avond van Resto Runa
Tijd: 18.00 - 20.00 uur.
Waar: Floreshuis
Elke vrijdag roti eten in het restaurant of om mee te nemen.
Deelname: 1 dag van te voren opgeven bij het Floreshuis. Vegetarisch of vlees.
Kosten: alle maaltijden € 6,50

Zaterdag 5 oktober

Studio Draadkracht Verstelcafé
Tijd: 10.00 – 15.00 uur. Elke zaterdag.
Waar: Studio Draadkracht, Oosterhamriklaan 181
Tijdens het verstelcafé leren we je kleding en ander textiel te repareren.
Zie: www.studiodraadkracht.nl/verstelcafe
De kosten zijn € 2,50 per twee reparaties. De koffie en/of thee zijn gratis.

Zaterdag 5 oktober

Kledingruilbeurs
Tijd: 11.00 - 17.00 uur.
Waar: Floreshuis
Van 27 september t/m 5 oktober vindt de eerste editie van het Sustainable Moments Festival
(SuMoFest) plaats op verschillende plekken in de stad. Waardevolle lezingen, leuke events
en toffe workshops over bijvoorbeeld mode en lifestyle. Ook het Floreshuis is onderdeel, met
medewerking van Mamamini (kledingrekken, hangers en speelhoek)
Klik hier voor hele programma SuMoFest
Heb jij pareltjes van kledingstukken in je kast hangen, maar draag je deze nooit meer? En
vind je het zonde om ze weg te gooien? Dit is je kans! Neem jouw gedragen (maar schone!)
kleding mee naar de kledingruildag. Maak iemand anders blij met jouw kleding en vul op een
duurzame manier jouw kledingkast met 'nieuwe' items. Of je nou één of tien dingen
meeneemt: je kan met een volle tas naar huis. Neem vooral ook schoenen, hoeden en
andere accessoires mee waarvan je denkt een ander blij mee te kunnen maken. Voor
kinderen is er een speelhoek. Entree is € 1,- Dat is inclusief één drankje.

Maandag 7 oktober

Inloop Buurthuiskamer De Hoogte
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Elke werkdag.
Waar: Almastraat 14 (bij Handig in de Buurt)
Woon je in de buurt en wil je iemand spreken van het Bewonersplatform De Hoogte? Wil je
meer weten van hun succesvolle buurtapp Hoplr of wil je een lekker bakje koffie of thee?
Loop gewoon eens binnen!

Maandag 7 oktober

Samen Lezen in een leesgroep
Tijd: 11.30 tot 13.00 uur. Elke maandag.
Waar: Van Oldenbarneveltlaan 6 (de oude school)
Het initiatief Samen Lezen brengt mensen samen rond literatuur. Bij het lezen ligt het accent
niet op de analyse van het verhaal maar op wat u en uw medelezers als persoon herkennen
in het verhaal. Dit staat centraal. Deelname aan Samen Lezen vraagt geen voorbereiding, is
gratis en u hoeft zich niet aan te melden.

Maandag 7 oktober

WIJ FIT Indoor Bootcamp
Tijd: 9.30 – 10.30 uur. Elke maandagochtend (behalve in de schoolvakantie).
Waar: Sportcentrum Noord, van der Hoopstraat 6 (Bedrijventerrein De Hoogte)
Sporten en werken aan je conditie, speciaal voor vrouwen van Indische buurt en De Hoogte.
Eerste les gratis. Strippenkaart voor 5 keer sporten € 2,50.

Maandag 7 oktober

Fix’m Kluscafé

Tijd: 13.30 tot 15.30 uur. Elke maandagmiddag.
Waar: Met ingang van vandaag in het GroenHuis, Madoerastraat 20.
De klusvrijwilligers staan voor u klaar. Heeft u een kapot apparaat? Stofzuiger, waterkoker,
lamp, rollator, radio, naaimachine, … 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.

Maandag 7 oktober

Juridisch Spreekuur
Tijd: 19.00 – 20.00 uur. Elke maandag.
Waar: Cortinghhuis. Borgwal 88
Bewoners Sjoerd Otter en een aantal studenten van de Faculteit Rechten zitten voor u klaar
met het spreekuur.

Donderdag 10 oktober

Workshop over ‘Euro’s enzo…’
Tijd: 9.30 – 11.00 uur.
Waar: Floreshuis, in de WIJ Huiskamer
Voor alle ouders uit de wijken Indische buurt en De Hoogte.
Weet jij wat 10 minuten douchen kost….
Jorien en Bianca van de GKB komen vertellen over kosten, handige regelingen, enz.

Vrijdag 11 oktober

Cursus Regelingen en Voorzieningen
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Waar: MJD Leonard Springerlaan 3 (in Groningen Zuid).
Op Link050 staan cursussen en bijeenkomsten die aangeboden worden via Ontwikkellink.
Dit is het gratis cursusaanbod voor iedereen die vrijwilligerswerk doet, een participatiebaan
heeft of op een andere manier vrijwillig actief is in de gemeente Groningen.
https://www.link050.nl/ontwikkellink/

Maandag 14 oktober

Draagdoekconsulent
Tijd: 10.00 – 11.00 uur.
Waar: Floreshuis, in de WIJ Huiskamer
Heb je al een doek, maar raak je er mee in de knoop? Wil je graag je baby, dreumes of
peuter dragen en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Dan is er voor jou het
Draagdoekspreekuur in de WIJ Huiskamer.
Door Wendy Haisma of Roos Pals van www.ikdraag.nl

Maandag 14 oktober

WIJ Reis, op bezoek bij organisaties in de wijk
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Waar: verzamelen bij het Floreshuis
Vandaag gaan we ‘op reis’ door de Korrewegwijk. We bezoeken Kledingbank Maxima en
Studio Draadkracht. Al wandelend lopen we via de Buitenfitness aan het Molukkenplantsoen
naar de Hamrikheem.
Ook meedoen? Meld je aan bij josephine.hoeksema@wij.korrewegwijk.nl
Er kunnen 25 mensen mee. Deelname is gratis.

Maandag 14 oktober

Gezonde Maaltijd voor en door de Buurt
Tijd: 18.00 – 20.00 uur.
Waar: Het Pand, Madoerastraat
Elke 2e maandag in de maand; inloop vanaf 17.30 uur. Eten vanaf 18.00 uur.
Kosten: 4 euro, kinderen 2 euro. Opgeven in het Floreshuis tot een week van te voren of mail
naar Platformverbing@outlook.com.
Organisatie: GoeieBuurt en Platform voor Verbinding.

Dinsdag 15 oktober

Workshop Blije Business Professionele video’s maken met je smartphone
door Marieke Verdijk en Lottie Herfkens van Videoprofs
Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Waar: Floreshuis, Floresplein 19 (aansluitend gelegenheid tot napraten)
Toegang GRATIS
Video-marketing is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Naar verwachting zal
80% van de online content in 2019 uit video bestaan. Voor iedere ondernemer is het daarom
van belang om te weten hoe je een goede video maakt!
Meer informatie en aanmelden: klik hier

Donderdag 17 oktober

Open Huis Quiet Groningen op Wereldarmoededag
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Waar: Oosterhamriklaan 101-115, naast Kledingbank Maxima.
Quiet Groningen is verhuisd naar onze wijk! De afgelopen twee jaar waren ze te vinden bij
de Voedselbank maar hebben nu een eigen plek.
Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties. Zie ook: https://quiet.nl/groningen/
Vandaag (Wereldarmoededag) is iedereen van harte welkom op de feestelijke Open Dag in
het nieuwe pand!

Vrijdag 18 oktober

BuurtBios
Tijd: 19.30 uur.
Waar: Floreshuis.
Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje buurtbewoners een film voor
medewijkbewoners. Aanmelden is niet nodig.
Kosten: 1 euro inclusief koffie, cake en hapjes na de film.

Programma Herfstvakantie voor de jeugd
Maandag 21 oktober
Kinderspeelmiddag in de Hoogte
Tijd: 13.00 – 16.00 uur.
Organisatie: WIJ Jeugdteam & BSV de Hoogte
Gratis & het is voor basisschool-kids.
Dinsdag 22 oktober
Zwemmen in Kardinge voor 9+
Tijd: 13.00 – 16.00 uur.
Zwemdiploma verplicht.
Opgave (ook verplicht) bij WIJ jeugdwerkers (vol = vol)
Dinsdag 22 oktober
Pompoen maken
Tijd: 14.30 – 15.30 uur.
Waar: BSV de Hoogte
Opgave verplicht (bij Gretha of Angelique)
Woensdag 23 oktober
JumpXL voor 9+
Kosten: € 2,50.
Opgave verplicht bij WIJ jeugdwerkers (vol = vol)
Woensdag 23 oktober
Kinderbingo
Start:: 14.00 uur
Waar: BSV de Hoogte
Kosten € 3,50 (5 rondes & 1 superronde)
Donderdag 24 oktober
Kinderspeelmiddag in DIB
Tijd: 13.00 – 16.00 uur.
Organisatie: WIJ Jeugdteam & DIB
Gratis & het is voor basisschool-kids.
Vrijdag 25 oktober
Halloween Disco in De Hoogte
Tijd: 14.00 – 15.30 uur.
Waar: Speeltuingebouw aan de Borgwal
Gratis & het is voor basisschool-kids.

Vrijdag 25 oktober

Cursus Erfenis (en alles wat er bij komt kijken na een sterfgeval)
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Waar: MJD Leonard Springerlaan 3 (in Groningen Zuid).
Op Link050 staan cursussen en bijeenkomsten die aangeboden worden via Ontwikkellink.
Dit is het gratis cursusaanbod voor iedereen die vrijwilligerswerk doet, een participatiebaan
heeft of op een andere manier vrijwillig actief is in de gemeente Groningen.
https://www.link050.nl/ontwikkellink/

Vrijdag 25 oktober

Multiculturele Soosavond
Tijd: 19.00 – 21.30 uur.
Waar: Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Floresstraat 2-1
Iedere laatste vrijdag van de maand een avond vol ontmoeting, ontspanning en informatieuitwisseling voor alle vrouwen uit de stad. Gezellig kletsen, hapjes en drankjes.
Er is kinderopvang aanwezig. Voor kinderen vanaf 2 jaar tot met 10 jaar
Entree € 1,= per persoon ook voor kinderen.

Donderdag 31 oktober

Workshop Betekenisvol Groningen
Tijd: 15.300 – 18.00 uur
Waar: Stadhuis, Oude Raadszaal
Pitch & match voor maatschappelijk betrokken Groningers met ideeën, dromen en wensen.
Maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers in Groningen kunnen veel voor
elkaar betekenen, gewoon door iets voor elkaar te doen en er in natura voor terug te krijgen.
Deelname is gratis. Aanmelden via Ontwikkellink.
https://www.link050.nl/ontwikkellink/

Donderdag 31 oktober

Gezond Leven en Wonen Markt
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Waar: Floreshuis
Een optimale gezondheid en een fijne leefomgeving is voor iedereen van belang. Er zijn op
deze markt korte workshops op het gebied van voeding, beweging en ontspanning.
Heb je een lichamelijke/psychische beperking of een chronische ziekte, dan vind je alles op
het gebied van thuiszorg, hulpmiddelen, dagbesteding en aanpassingen.
Onze wijk heeft diverse ontmoetingsplekken -ieder met hun eigen kenmerken en identiteitdie zich op deze markt presenteren. Ook zijn er landelijke organisaties aanwezig die je
kunnen adviseren over veilig wonen en (mantelzorg)ondersteuning.
Toegang is gratis, er zijn gezonde hapjes & drankjes en iedereen is van harte welkom!
Leefstijlcheck-bus
De leefstijl-checkbus van de Gemeente Groningen staat vandaag voor het Floreshuis.
Dinsdag en woensdag op een aantal andere plekken in de wijk.
Loop gerust eens binnen voor een (gezondheids)check.

Donderdag 31 oktober

Halloween / Griezeltocht door De Hoogte
Vandaag is het griezelen in de Hoogte. Het is al bijna een jaarlijkse traditie dat een groep
bewoners een Griezeltocht organiseert. Groepjes stoere kinderen van 7 t/m 12 jaar
vertrekken, in het donker, vanaf het Cortinghhuis voor een tocht door de buurt. Ze hebben
zelf een begeleider geregeld, want het kan behoorlijk eng zijn onderweg….
Opgeven is verplicht en kan tot dinsdag 29 oktober. Meer info in het Cortinghhuis.

Ook iets voor deze Buurtagenda?
Mail naar carina.van.de.witte@wij.groningen.nl

