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Woningruil
Het zal je niet ontgaan zijn, het is in deze 

tijden erg moeilijk om een andere woning 

te huren. Neem de oudere huurders in een 

grote bovenwoning met vier slaapkamers, 

terwijl de kinderen het huis uit zijn en de 

gezondheid er ook niet beter op wordt. De 

zoektocht naar een kleine benedenwoning is 

dan een hele opgave. Ook het gezin in een 

woning met twee slaapkamers en een vierde 

kind op komst, heeft het niet makkelijk. De 

wachttijden op WoningNet zijn enorm. Heb 

je wel eens gedacht aan woningruil? Ga 

eens kijken op https://www.woningruil.nl. 
Woningruil betekent in de meeste gevallen 

overigens wel een hogere huur voor nieuwe 

huurders. Meer info op https://www.
woningnetgroningen.nl. Hier staat ook 

meer over de voorwaarden op het gebied 

van huurachterstand, overlast, woonduur en 

inkomenshoogte. 

Warme winter
Het Floreshuis, BSV de Hoogte, de CCG, 

Edanz en Het Pand openen hun deuren 

Zoek de 9 verschillen!

1. -50% korting linksboven 2. Bedankkaartje ketel 3. onderste knoop jasje Kerstman 4. Stok op de stoep 5. Kaartje in handen van meisje 6. Vis naast goot 7. Kattenstaart 8. Sticker bij ingang 9. Achterkant van fiets
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langer deze winter. Kom warm spelen, 

werken, chillen, kletsen, lezen, huiswerk 

maken, studeren en eten. Vergeet vooral 

niet verwarming thuis laag te zetten. Dat 

scheelt gas en geld. De energiecoaches 

komen regelmatig langs de locaties, net 

als de wijkdichter. En er gaan nog veel 

meer leuke dingen gebeuren! 

Op mooiewijken.nl/warmewinter 

lees je het programma. 

Gelukkig Nieuwjaar
Traditioneel is Oudejaarsnacht in de 

stad Groningen een feest met vuurwerk 

en allerlei brandjes op straat. In de hele 

stad zie je zogenaamde vreugdevuren 

waarbij allerlei opgespaard, overtollig 

spul (banken, koelkasten, fietsen) in de 

brand wordt gestoken. Vanuit (duurzaam) 

milieuoogpunt is dit ongewenst gedrag. 

Ook loopt het wegdek nogal eens forse 

schade op met alle kosten van dien. Wat 

veel mensen niet weten is dat het stoken 

van vuurtjes op asfalt gezien wordt als 

een misdrijf. Bij het beboeten krijg je 

een aantekening op je VOG. Vooral veel 

feestvierende studenten zijn zich hier 

niet van bewust.

Energiecoach
Buiten wordt het kouder. Binnen heb 
je het graag comfortabel warm. Maar 
ja, de energierekening... Of valt er nog 
iets te besparen? Ja, dat kan zeker! 

Door dingen net anders te doen of in 

te stellen in huis en door bijvoorbeeld 

isolatiemateriaal, ledlampen en 

deurdrangers te plaatsen kun je geld 

besparen. Veel tips kun je vinden op de 

website duurzaamgroningen.nl, een 

initiatief van de gemeente Groningen. 

Ook kun je er een afspraak maken met 

een energiecoach. Die weet álles over 

energie besparen. Energiecoach Karel: 

Die weet bijna alles over energie, en 

dus geld, besparen met kleine oplos- singen. 

Energiecoach Karel: “Ook al heb je bijvoorbeeld 

als huurder weinig invloed op de isolatie van je 

huis, er zijn talloze manieren om te besparen 

op je energiekosten zonder grote ingreep. In 

veel gevallen draagt dit nog bij aan het comfort 

ook!” Ook leert hij veel van de gesprekken 

met bewoners: “Soms komt de bewoner 

zelf met een goeie tip die ik nog niet kende. 

Zo leer ik ook weer, en kan ik deze kennis 

delen met anderen. Wist je dat je je was heel 

effectief buiten kunt drogen in de vrieskou? 

Een geluk bij een ongeluk dus, mochten we 

een koude winter tegemoet gaan.’ Hulp van de 

energiecoach is gratis en voor iedereen. 

Info: duurzaamgroningen.nl/energieadvies
Kijk ook op mooiewijken/warmewinter

Wist je dat....
Er in De Hoogte elke maandag t/m donderdag 

verschillende activiteiten zijn voor kinderen in 

het Cortinghhuis? De activiteiten zijn gratis en 

meestal zonder opgave, dus loop eens binnen! 

Wij bieden activiteiten aan kinderen van 

4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Wil je meer 

weten over ons programma? Kijk dan op 

check050.nl, mooiewijken.nl, of volg de 

Facebookpagina van BSV de Hoogte

Kerstpakket actie 
Doneer (een deel van) je kerstpakket!

Herken je dat? Je opent vol spanning je 
kerstpakket, bewondert alle lekkere dingen die 
erin zitten -meestal de helft- en van de andere 
helft weet je eigenlijk al bijna zeker dat het 
over een jaar nog in je keukenkast staat... Er 
zijn ongetwijfeld mensen die de dingen die 
jij niet lekker of leuk vindt wel enorm kunnen 

Potje schaken
Hoe gezellig is het om 's avonds nog even 

een kaartje te leggen of een potje te 

schaken! Heb je interesse? Laat het weten 

via een mail aan levie_945@hotmail.com.

(Petra) Bij voldoende interesse gaan we 

starten!

Dinsdag:klaverjassen van 19.30 – 21.00 uur
Donderdag:schaken van 19.30 – 21.00 uur

waarderen. Er zijn ook mensen die helemaal 
geen kerstpakket krijgen. Daarom toveren we 
op woensdag 21 december de Buurtkraam 
op de Korremarkt om tot kerstpakketkraam! 
Buurtbewoners kunnen langskomen om hun 
eigen kerstpakket samen te stellen van de 
ingebrachte spullen. Op deze manier gaan we 
verspilling tegen én je maakt er iemand anders 
blij mee!
Dus,heb jij dingen uit je kerstpakket die je 
niet gebruikt? Lever ze dan in maandag 19 of 
dinsdag 20 december bij Het Floreshuis of 
BSV de Hoogte. Op woensdag 21 december 
kun je spullen langsbrengen bij de Buurt-kraam 
op de Korremarkt tussen 11:00 en 14:00 uur. 
Het is mooi als je de doos ook erbij doet, die 
kunnen anderen dan weer gebruiken voor hun 
kerstpakket. We hopen op veel donaties!

COLUMN

DE COACH
Door Daniel Plooster - Voor al uw 
gebreken is er tegenwoordig een 
coach, de energiecoach: die komt 
wat tochtstripjes adviseren. De 
Budgetcoach: die je komt vertellen 
dat je te weinig geld hebt. Ik wil ook 
nog wel een gordijnencoach, die 
me vertelt hoe ik mijn ramen moet 
verduisteren. Een lifestyle-coach, 
kledingcoach, hondencoach, de 
burnoutcoach, de HSP-coach. Het 
houdt niet op, niet vanzelf. 

Eigenlijk is er maar één coach: 
Louis van Gaal.

Spoorgroen: een update
Het lijkt stil bij het Spoorgroen, de blaadjes vallen van de 
bomen, de wind en kou zorgen ervoor dat je minder lang in het 
Spoorgroen verblijft. Gebeurt er dan niks? Jawel hoor, maar vooral 
op de achtergrond!

Voordat we verder kunnen met ontwerpen en plannen, moesten er 
eerst nog twee onderzoeken gedaan worden door de gemeente. Een 
bomenonderzoek om o.a. te kijken of er zieke/gevaarlijke bomen 
zijn, zodat we in de planning mee kunnen nemen wat daarmee 
moet gebeuren. En een ecologisch onderzoek: zijn er bijvoorbeeld 
beschermde diersoorten of plantensoorten die in het Spoorgroen 
leven waar we rekening mee moeten houden? Die onderzoeken zijn 
net afgerond en nu is Laos, de landschapsarchitecten, bezig met een 
ontwerp.

Dit ontwerp laten we dan zien aan alle gemeentelijke afdelingen 
of het kan zoals we willen, en kijken we hoeveel dat kost. Als dat 

COLOFON
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, Annemarie van 
‘t Veer en Wil van Eekeren.
Met bijdragen van o.a. Magda Rozenveld, GoeieBuurt, 
Hanneke Gibcus, Anton van den Berg, Isabelle 
Dingemans, 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 
2o februari. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 23 januari 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

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.

< NIEUWSFLITSEN >

allemaal kan, kunnen we de ontwerpen weer aan jullie in de 
wijk laten zien. We willen nu eerst weten wat kan (ook qua 
geld), zodat jullie niet dingen zien die later toch niet blijken te 
kunnen. Een uitnodiging voor de presentatie van het ontwerp 
vind je op www.mooiewijken.nl, in deze wijkkrant en via 
andere buurtkanalen!

Door Carina van de Witte en Wil 
van Eekeren - In de vorige wijkkrant 
vertelden wij je al over ‘De Grote 
Versierder’ Anno Smith, de keramist 
die zo veel kunst voor De Hoogte 
(o.a. tableaus met vogels, vissen, 
margrieten en eekhoorns) en de 
Indische Buurten heeft gemaakt. 
Woningcorporatie Lefier is in 2021 
begonnen met het opknappen van 
een aantal van die kunstwerken. 
Dat was de aanleiding om een werk-
groep van bewoners en profession-
als in het leven te roepen. Die gaat 
allerlei activiteiten organiseren, 
zodat er weer meer aandacht en 
waardering komt voor het werk van 
Anno Smith. Las je in een vorige 
wijkkrant nog over de Week van 
Anno Smith, nu is besloten om heel 
2023 aan hem te wijden: dat hele 
jaar wordt nu ‘Het jaar van Anno 
Smit, De Grote Versierder’. 

• Wat voor activiteiten kun je zoal 
verwachten? We noemen een 
aantal: Op 12 januari is in Het 
Floreshuis de opening van een 
KinderKunstExpositie. Dat is dan 
meteen de aftrap voor het Anno 
Smith-jaar; 

• In de scholen Het Karrepad en 
(vanaf maart) De Kleine Wereld 
worden door de kinderen, 
onder deskundige begeleiding, 
mozaïeken en tegels gemaakt;

• Speciaal voor kinderen wordt er 

2023 : HET JAAR VAN ANNO SMITH -
DE GROTE VERSIERDER

een speurtocht uitgezet langs de 
kunstwerken van Anno Smith;

• In april verschijnt een wandel-
gidsje met uitleg over de tableaus 
en beelden van de kunstenaar;

• In april en mei worden 
wandelingen langs deze kunst 
gemaakt, onder leiding van 
bekwame gidsen;

• Er worden workshops gehouden 
met glas en 3D-mozaïek; 

• Ook worden er keramiek-
workshops voor volwassenen 
gehouden, evenals workshops 
boetseren, glazuren en schilderen;

• Er worden in de loop van het jaar 
fotowedstrijden en fotoworkshops 
georganiseerd.

Voor de herfst van 2023 denken 
we na over het organiseren van 
twee ‘community projects’. Hierbij 
maken bewoners gezamenlijk een 
kunstwerk zoals een social sofa of 
een groot mozaïek. 

Kortom: wat betreft de kunst van 
Anno Smith is er volgend jaar voor 
iedereen meer dan genoeg te doen 
en te beleven. Mogen we jou ook 
ergens verwelkomen? Of wil je zelf 
ook iets organiseren? Laat het ons 
weten: info@mooiewijken.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten? 
Kijk dan op mooiewijken.nl. 

Financiële steun
De werkgroep is erg blij met een 
bijdrage uit het Postcodeloterij 
Buurtfonds.

Oproepje
Zijn er nog bewoners met een mooi 
verhaal over Anno Smith? Heb 
je bijvoorbeeld nog les van hem 
gehad, of heb je nog kunst van hem 
in huis? Laat het ons weten via de 
mailadres info@mooiewijken.nl. 



                                                                                        

                  De huismus houdt van gezelligheid. 

Je zult niet vaak een mus alleen 
aantreffen. Ze leven in kleine kolonies 
lekker dicht bij elkaar onder de 
dakgoot. Het liefst in de buurt van een 
dichte haag of boom. Mussen houden 
van mensen, omdat wij voor voedsel 
en onderdak zorgen.
Wist je dat een mus onder water kan 
zwemmen en dat het in Japan een 
symbool is van loyaliteit. Best bijzonder 
toch!
En kijk toch zo’n mooie mannetjesmus, 
die kan je toch niet saai noemen.

                              

 FAUNA in de w
ijk 
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Activiteiten bij het 
GroenHuis

Sinds oktober staat er op het terrein van het 
GroenHuis een prachtige kas die extra ruimte 
biedt aan groene activiteiten. Zo zijn er in no-
vember al energietasjes uitgedeeld door Lefier 
in samenwerking met de gemeente Groningen. 
In samenwerking met wijkdichter Willemijn 
van de Walle vindt er in de week van de Poëzie 
(26 januari t/m 1 februari) een verrassende 
activiteit plaats met als thema ‘vriendschap’. 
De exacte datum en tijd volgen nog, die delen 
we o.a. via Facebook. 
Kennis/info delen met je buurt? Over bijvoor-
beeld tuinieren, insectenbehoud of groente 
inmaken? Of werk je bij een organisatie en wil 
je ook eens gebruik maken van deze mooie 
ruimte? Kom gerust langs of bel 06 11 68 90 
00 (Hendrieke Ritsema).
 

Wat leeft er in de buurt? De Huis-
meesters is graag op de hoogte! 
  
Om goed in de buurt te kunnen zijn, 
vinden we het belangrijk om op de
hoogte te zijn van wat er leeft in de
buurt. Onze buurtbeheerders zijn 
daarom vaak in de buurt te vinden. 
Ook onze medewerkers wonen heb-
ben geregeld contact met huurders.  
 
Bij elkaar
Ben jij op de hoogte van wat er leeft in 
de buurt? Laat dan van je horen. Dat 
vinden we fijn. Of je nu huurder bent 
bij De Huismeesters of niet, een buurt 
is een gebied waarvan bewoners vin-
den dat het bij elkaar hoort. Samen 
maken we de buurt.  

familie verzocht er een oplossing voor te vinden, anders 
zouden ze naar het asiel gaan. Twee oude(re) katers 
maken geen schijn van kans in het overvolle asiel. Zelf 
kon zij ze, vanwege haar oude kat, er niet bij nemen. 
Ze had ooit eens met een andere buurvrouw, Isabelle, 
afgesproken dat die haar kat zou gaan verzorgen 
wanneer zij dat zelf niet meer zou kunnen en Dieneke 
besloot daar eens aan te bellen. Helaas had zij ook 
geen plek. Ze was wel bereid deze lieverds aan een 
nieuw thuis te helpen. Door Annemarie (GoeieBuurt) 
werd zij in contact gebracht met Melissa (GoeieBuurt) 
die een oproep plaatste op Facebook. Binnen een paar 
uur waren er al meerdere potentiële nieuwe eigenaren! 
Marrit en Esther zijn de dag erna al komen kijken en het 
bleek gelijk een perfecte match te zijn met de katten. 
Niets verdrietiger dan afscheid te moeten nemen van 
je geliefde huisdieren, maar wat is het fijn wanneer die 
dan een heel goed nieuw thuis weten te bemachtigen.

Natuurspeeltuin grote winnaar 
Wijkstemdag De Hoogte

 
Krajicek-playground en omgeving BSV de  Hoogte

De kringloopwinkel 
van het GroenHuis 
Een verborgen parel in de wijk 

Door Hanneke Gibcus - Waar de Indische 
buurt, de Korrewegwijk en De Hoogte bij elkaar 
komen ligt het GroenHuis (Madoerastraat 20).  
 
Ook wij van het GroenHuis doen de thermo-
staat een graadje naar beneden. Daarom ver-
kopen we in de winter voor €1,00 warme truien 
en jassen. Veel buurtbewoners komen elke dag 
langs om iets warms aan te schaffen. Maar 
nu hebben we juist steun van jou nodig. Heb 
je een jas of warme trui over? Breng deze dan 
naar het GroenHuis. Zo zorgen we als wijk-
bewoners, met en voor elkaar, dat we samen 
warm de winter doorkomen. 
 
We verkopen in de kringloop van het Groen-
Huis alles voor huis, tuin, verjaardagen en 
Kerst. De prijzen zijn en blijven laag. De kring-
loop is open van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Ons team staat dan 
voor je klaar met raad, daad en een praatje.

Door Wil van Eekeren - 
Tijdens de Wijkstemdag, die 
op 22 oktober werd gehouden, 
kwam in De Hoogte het project 
‘natuurspeeltuin’ op de binnen-
plaats van de Cortinghlaan met 
346 punten als grote winnaar 
uit de bus. Melissa van Alteren 
vertelt erover: 

Hoe kwam je op het idee om aan 
de wijkstemdag mee te doen?
Melissa: “Ik had er op Facebook 
een stukje over gelezen. Wij doen 
als buren al veel samen op ons 
binnenterrein. Denk aan Hallow-
een, Pasen, Oud en Nieuw, en zelfs 
kamperen in de zomer. Maar ‘s 
winters kunnen de kids niet lang 
meer buiten spelen. Bovendien 

staat er eigenlijk ook niks, zodat 
ze zich snel vervelen. Dus ben ik 
op een middag met de kids gaan 
overleggen wat ze wilden, en zo 
ontstond dit plan.” 

Wat moet ik mij bij een natuur-
speeltuin voorstellen?
Melissa: “Denk bijvoorbeeld aan 

het planten van vruchtjes, zodat 
de kinderen hiermee bekend raken. 
Maar op de maquette is ook een ti-
pi-tent gemaakt en een chill-hoekje 
voor de ouderen, om maar wat te 
noemen. We willen proberen dat 
we in het voorjaar van 2023 al een 
heel eind zijn, zodat de kinderen 
dan al lekker kunnen spelen.”

Is de speeltuin alleen bestemd 
voor de kinderen die rondom het 
plein wonen?
Melissa: “Het plan heb ik inderdaad 
ingediend voor onze eigen kinderen 
(dat zijn er veertig!), dat ze veilig in 
het donker buiten kunnen spelen.
Maar iedereen is welkom, zolang er 
maar niet gesloopt wordt.”

GOEIE BUUR!
Door Anton van den Berg - Zaterdag  
19 september was er in de Selwerderwijk 
zuid een milieustraat gemaakt bij de Van 
Oldenbarneveltlaan. Daar stonden verschil-
lende containers en dankzij het WIJ-team 
was de kerk open voor de vrijwilligers voor 
koffie, thee en broodjes. De containers 
waren redelijk vol aangezien de dag koud 
begon. Later op de dag kwamen bewoners 
met rommel en de spullen die nog in goede 
staat waren bij de containers. Medewerk-
ers van de kringloop bekeken ze eerst en 
als de spullen goed waren deden zij ze in 
hun bestelwagen. Die was goed vol want 
er werd die dag veel weggegooid. De actie 
kan misschien in het voorjaar een vervolg 
krijgen. Zo kunnen bewoners weer hun 
rommel en spullen wegbrengen. Dus buurt-
bewoners, kom op en doe mee en maak 
de wijk samen nog schoner en gezelliger. 
Misschien met kopje koffie, thee en koekje 
erbij. Check voor meer info de link.
https://gemeente.groningen.nl/groningen-
schoon-dankzij-mij

Milieustraat

Door Isabelle Dingemans - Dieneke verzorgde 
al een aantal weken de twee katten van haar 
buurvrouw, voor wie het moment was gekomen 
dat ze naar een verzorgingshuis moest. Blitz en 
Shadow bleven alleen achter. Er was niet eerder 
over nagedacht wat er in deze situatie gedaan zou 
worden met de dieren en Dieneke werd door de 

Kun jij ergens bij helpen of heb je juist ergens hulp bij 
nodig? Ga naar www.goeiebuurt.nl/buren-voor-buren/en 
vul het formulier in. Of bel 06 251 907 39 / mail naar 
melissa@goeiebuurt.nl. 

Door Wil van Eekeren - In de week 
van 14 november is begonnen met een 
grondige opknapbeurt van de Krajicek-
playground en omgeving. Daarover sprak 
ik met Peter Bruinewoud:

Peter: “Peter Mulder van de gemeente 
vertelde mij begin 2021 dat de Krajicek-
foundation geld beschikbaar stelde 
om landelijk tien playgrounds een 
opknapbeurt te geven. Daarop kwamen 
honderd inzendingen, en onze inzending 
was een van de tien die eind 2021 
goedgekeurd werd.” 

Wat gaat er allemaal gebeuren?
Peter: “Er komen drie interactieve velden: 
een ‘Pandakooi’, een boog waar de 
kleintjes op een knop kunnen drukken 

Bij De Huismeesters zijn we altijd in de buurt. Je 
kunt ons bellen, mailen en je kunt 24/7 terecht 
op onze website. ‘s Ochtends kun je ook gewoon 
even binnenlopen. We helpen je graag.

                

Een saaie mus?  
           Ronald Nuiver

en dan een opdracht krijgen, en de kids 
kunnen met hun telefoon via Bluetooth 
muziek draaien waarop ze kunnen dansen. 
En er komen ook een schaak- en damspel, 
een trampoline en vijf fitnessapparaten. 
Verder krijgt het Krajicekveld zelf een 
nieuwe vloer. Op dat veld kun je onder 
andere basketballen (ook 3x3), voetballen, 
tennissen…, alles kan.”

Hoeveel kost het en wanneer is het klaar?
Peter: “De Krajicek-foundation betaalt 
€250.000 en de gemeente draagt €50.000 
bij. Eind 2022 zal het meeste klaar zijn, 
maar de nieuwe vloer wordt in het voorjaar 
van 2023 gelegd.”

En zo krijgt BSV de Hoogte de grootste en 
mooiste speeltuin in Stad! Of was die dat al? 

 
Laat van je horen
Misschien woon je al jaren in de 
buurt. Dan weet je precies hoe de 
buurt zich heeft ontwikkeld. Of je 
woont er juist nog maar kort. Dan 
vallen je vaak een aantal dingen op. 
Stuur gerust eens een mailtje naar 
info@dehuismeesters.nl. We zijn ook 
graag in de buurt voor jou.

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

 

NIEUW BUURTRESTAURANT  IN NOORDERSTATION

De winter staat voor de deur en na een heerlijke 
zachte herfstperiode is het nu tijd voor warme 
jassen en stevige maaltijden. Om te vieren dat we 
dit jaar eindelijk weer samen kunnen komen met 
de feestdagen heeft de opleiding l’Eetudié van het 

Alfa-college een stamppotbuffet gepland. Op 19, 20 en 
21 december kunnen wijkbewoners in Het Floreshuis 
komen eten. Er zal keuze zijn uit verschillende soorten 
stamppotten en vele soorten toppings. Als nagerecht is 
er een ijsbuffet. Naast het buffet is er tijdens het diner 
ook een mooie kerstverrassing die de feestvreugde zeker 
zal verhogen. Daarover later meer! Hou de website in 
de gaten voor nieuws en prijzen: www.floreshuis.nl

Door Wil van Eekeren - Na ruim twee jaar leegstand is er ein- 
delijk weer horeca in station Groningen-Noord gekomen: op 
donderdag 7 juli opende eigenaar Monty Albadawi er zijn buurt-
restaurant Mirage. De buitenkant belooft al veel goeds: ‘Coffee 
lunch snack burgers drinks’ prijkt er - uitnodigend op de gevel. 

Nieuw leven inblazen
Albadawi ziet volop kansen en wil de verbinding aangaan met 
de buurt. Eerder zei hij al tegen RTV-Noord dat het een beetje 
verwaarloosd was. Hij begreep dan ook wel dat de omgeving het 
een grimmige plek vond. Maar hij wil met zijn eetgelegenheid het 
gebied rondom het station nieuw leven inblazen. 

Station op de schop
Het station zelf kan deze nieuwe impuls ook wel gebruiken. Veel 
buurtbewoners ervaren het namelijk als onveilig en donker, al-
dus stationsmanager Radjan Barhoe. Daarom wordt er al flink 
aan gesleuteld: de lekkage aan het dak is aangepakt en er is een 
onderzoek naar de toegankelijkheid van de hellingbanen. Ook de 
rijwielstallingen worden uitgebreid en de overkapping van beide 
perrons worden geschikt gemaakt voor zonnepanelen. 

Het is te hopen dat Groningen-Noord door deze 
verbeteringen niet alleen functioneel wordt 
bezocht om de trein te halen, maar dat het een 
verbindende rol zal krijgen in de nabije omgeving. 
Albadawi kijkt er al naar uit: “Als het goed is gaan 
we dat met z’n allen oppakken.” 

Reserveren? Of heb je vragen? 
Bel dan met 050 – 571 01 12

K

Kerstviering met stamppotbuffet in Het  Floreshuis






