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Turks - alles door elkaar. Wij maken daar een heel mooie mix  
van, maar met een eigen touch.”
Hebben jullie ook personeel in dienst? “Als cateringbedrijf zijn  
wij met z’n tweeën, maar voor de bediening hebben wij wel 
mensen in dienst. Binnen EdanZ hebben wij participanten die  
wij begeleiden naar de arbeidsmarkt.”

Teruggeven
Hoe ziet jullie toekomst eruit? “Wij willen een semi-commercieel 
bedrijf zijn, dat een sterke sociale rol in de maatschappij vervult. 
Wij kregen hier een warm welkom, en daarom willen wij graag 
iets aan het land teruggeven.”
Ik mag wel zeggen dat Yamen en Nazar daar nu al zeer goed in 
geslaagd zijn.    

WIST U DAT….. 
De Entree van de WIJ Korrewegwijk 
geopend is?
Wilt u langskomen om iets met ons te bespreken dan 
kunt u op maandag, dinsdag en donderdagochtend 
tussen 9.15 en 13.00 uur binnenwandelen. Wanneer u 
toch graag op afspraak wil komen dan kan dat ook. 

Financieel spreekuur
Bij het Financieel spreekuur (GeldWIJs) in Het 
Floreshuis kunt u als inwoner van de wijk kosteloos 
terecht voor neutraal en onafhankelijk advies over al 
uw geldvragen. 
GeldWIJs wijst u de weg, geeft advies, denkt mee en 
zet samen met u alle zaken op een rij. Alle financiële 
vragen zijn welkom, van klein tot groot.
Op maandagmiddag kunt u met een afspraak  
terecht op het financieel spreekuur. 

Door Wil van Eekeren - Het is alweer zes jaar geleden dat de 
29-jarige Syrische Yamen vanuit Damascus naar Nederland 
vluchtte vanwege de oorlog in zijn vaderland. In Nederland 
ontmoette hij de 42-jarige Azar Mamadov, die vier jaar eerder 
uit Azerbeidzjan was gevlucht omdat hij protestliedjes schreef 
tegen de regering van zijn land. Yamen en Azar werden meteen 
vrienden. Azar Mamadov vertelt over het cateringbedrijf van 
Yamen: “Het begon als een kleine onderneming, maar door de 
tijd hebben we heel veel projecten uitgevoerd: we kookten tijdens 
festivals zoals ‘Grasnaplsky’, een muziekfestival in Scheemda, 
maar we deden ook veel privé-bestellingen.”

Veel vaardigheden
Was Yamen in Syrië al gediplomeerd kok? “Yamen heeft veel 
dingen gedaan: programmering, design, maar in Nederland is 
hij begonnen met zijn kookactiviteiten. Hij is een man met veel 
vaardigheden.”
Hoe kwam Yamen in Groningen terecht? “Hij woonde eerst in 
Haren, waar hij met Carex, een bedrijf dat vastgoed beheert, een 
sociaal project had om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 
Daar begon hij ook zijn cateringactiviteiten, want hij kon daar een 
goede klantenkring opbouwen.”

9,5
Jullie doen het volgens mij dus erg goed? “Laatst hebben wij van 
het beoordelingsbedrijf Trustoo 9,5 punten gekregen. Dat is een 
fantastische beoordeling voor een bedrijf dat nog maar net op de 
markt is.”
Hoe kwamen jullie in EdanZ terecht? “Na de succesvolle projecten 
in Haren was Yamen uitgenodigd om hier de keukenactiviteiten te 
coördineren. Toen hij hier eind 2021 kwam heeft hij mij uitgenodigd, 
en sindsdien zijn wij partners in Yamen Cuisine.”
Volgens mij hebben jullie eind vorig jaar ook wel eens voor het 
GroenHuis gekookt?
“Klopt. We hebben voor bijna iedereen gekookt.”

Fusion
Bereidt Yamen Cuisine alleen volgens Syrische gerechten? 
“Aanvankelijk deed Yamen Cuisine alleen Syrische gerechten, maar 
sinds wij samenwerken is er sprake van ‘fusion’: wij combineren nu 
negen verschillende keukens: Syrisch, Mediterraans, Italiaans, Grieks, 

Muzikanten gezocht!
Wij zijn een startende latin band uit De 

Hoogte/Korrewegwijk en we zoeken naar 

meer bandleden (met name een percussionist/

drummer). Vind je het leuk om samen met 

een gezellige groep amateurmuzikanten (een 

zangeres, gitarist, contrabassist en pianist) en 

met de begeleiding van een ervaren muzikant 

(latin)muziek te spelen of wil je een keer 

komen kijken? Stuur dan een berichtje of bel 

naar Kevin van Helden: 06 13 05 19 56.  

 

 

GoeieBuurt café
Elke dinsdagmiddag van 14.00 –  

16.00 uur. Een kopje koffie en wat lekkers erbij. 

Vrij voor iedereen om elkaar te ontmoeten 

en nieuwe mensen te leren kennen. Ben 

je alleen of heb je ideeën, wil je andere 

bewoners helpen heb je vragen of heb je 

gewoon zin in gezelligheid, kom dan langs! Je 

wordt ontvangen door Anna of Melissa van 

GoeieBuurt.

 
Vrijdagmiddag buurtborrel
Elke vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur met elke 

keer weer een andere activiteit of thema. Zo 

waren er bijvoorbeeld al een bingo, klaverjassen, 

karaoke en een middag met spelletjes. Sinds kort 

zijn er een paar buurtbewoners die halverwege 

de middag beginnen met koken en zorgen voor 

lekkere hapjes.  

En als je mee wilt koken dan kan dat ook!  

Meld je aan bij Annemarie: annemarie@

goeiebuurt.com. Heel gezellig en iedereen, 

jong en oud, is welkom.

 

Creatieve maandagmiddag
In Het Floreshuis is al jarenlang op de 

dinsdagmiddag een groep mensen creatief 

bezig.

Tekenen kleuren, breien en haken plakken en 

knippen, wat je maar leuk vindt.

Deze groep is vol en daarom is er sinds een 

paar maanden nu ook op de maandagmiddag 

de gelegenheid om op dezelfde manier creatief 

bezig te zijn.

De deelnemers nemen hun eigen spullen mee, 

maar er is ook het één en ander aanwezig aan 

knutselmateriaal. Er is nog plek!!!

Kom gerust eens langs op de maandagmiddag 

om te zien of het wat voor je is. We zijn 

aanwezig van 13.00 tot 15.45 uur.

Of bel met Josje: 06 12 69 34 38 of Janneke:  

06 54 72 35 70

De kosten zijn één euro per keer.

 

Kaarsvet sparen voor Anna
Anna maakt prachtige kaarsjes van gerecycled 

kaarsvet, help je haar mee sparen? Er zijn op  

verschillende plekken in de wijk inzamel

punten; je kunt je kaarsvet (in alle kleuren!) 

inleveren bij Het Floreshuis, EdanZ en Het 

GroenHuis. 

 

Gezelligheid en hulp bij opvoeden
In Het Floreshuis vind je De Huiskamer. Tijdens 

de ochtenden in De Huiskamer drinken ouders 

samen koffie. Ze praten over alles wat te maken 

heeft met het opvoeden en opgroeien van 

kinderen. Iedereen is welkom en verschillende 

culturen ontmoeten elkaar. Overal zijn de 

opvoedingsvragen hetzelfde: ‘mijn kind luistert 

niet’, ‘hoe leer ik mijn kind gezond eten?’, 

‘hoeveel zakgeld geef ik mijn kind?’ of ‘doe ik 

het wel goed als ouder?’ Ouders kunnen in  

De Huiskamer ervaringen uitwisselen en elkaar 

tips geven. Kijk op https://www.mooiewijken.

nl/de-huiskamer/ voor meer informatie.

  

 

Zet De Hoogte in de Zon
Doe jij mee aan deze uitdaging? Door de 

mooiste of grootste zonnebloem te kweken op 

balkon, terras of (gevel)tuin zetten we samen 
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De Hoogte in de zon. Een zonnebloem kweken 

is helemaal niet moeilijk en met hun lange 

stelen en opvallende gele bloem fleuren ze de 

hele wijk op. De tussenstand houden we bij  

en de mooiste of langste zonnebloem verdient 

een leuke prijs!

De zonnebloemzaadjes met kweekpotje en 

aarde zijn af te halen bij: 

WIJ Entree (Selwerderwijken Zuid)

Johan de Wittstraat 2

Dinsdag van 10:00  12:00 uur 

Donderdag van 14:00  16:00 uur

Buurtteam Selwerderwijken Zuid

 

Blij met de wijkkrant ‘Op de Hoogte’? 
In de maanden februari, april, juli, oktober 

en december ontvang je de wijkkrant in je 

brievenbus. De ‘Op de Hoogte’ met nieuws uit 

en activiteiten in Selwerderwijken, De Hoogte 

en De Cortinghborg. Het maken en verspreiden 

van deze wijkkrant zou niet lukken zonder 

de vrijwillige inzet van bewoners die deze 

Azar Mamadov
WIJ WILLEN GRAAG IETS TERUGGEVEN

COLUMN

RUSJE NOOITGENOEG
Wil van Eekeren - In een land kun je het volk en 
de regering vergelijken met respectievelijk 
de maag en het hoofd. Door haar werking 
houdt de maag het organisme in stand, maar 
tegelijk is ze ook onverzadigbaar en vraagt ze 
elke dag om eten. En dan is er juist het hoofd 
dat moet bepalen wanneer het de maag wat 
moet geven, en hoeveel. Maar dat hoofd dient 
dan wel verlicht, helder en onbaatzuchtig te 
zijn. 

Echter wanneer dat hoofd duister, 
onverzadigbaar en wreed is, en de begeerte 
boven de wijsheid stelt, zoals we nu zien 
bij Rusje Nooitgenoeg Poetin, dan gaat het 
hopeloos mis.

wijkkrant bij jou thuis bezorgen en ook ideeën 

en artikelen aanleveren. Via deze weg willen 

we hen allemaal ontzettend bedanken!

Wil jij ook helpen? We zijn nog op zoek naar 

een nieuwe bezorger! Geef je hiervoor op bij 

marit.schippers@wij.groningen.nl. Ook zijn 

we nog zoek naar iemand die mee wil doen 

met  de redactie en artikelen wil schrijven, geef 

je op via readactiedehoogte@gmail.com. 

 

Boekenschatkist BSV de Hoogte
Boeken zijn vaak duur en boeken van de 

bibliotheek moeten weer terug. Daarom is 

de Boekenschatkist een geweldige oplossing! 

Helaas lezen nog veel kinderen weinig buiten 

school, terwijl dit erg belangrijk is. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat lezen zorgt voor een 

betere schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, en 

het verbreedt hun woordenschat. Bovendien 

zorgt lezen voor een verbreding in interesses, 

aangezien het kinderen in aanraking brengt 

met een wereld anders dan die van hunzelf. 

Iedere donderdag van 15.15 – 16.15 uur 

kun je gratis 1 kinderboek afhalen bij de 

Boekenschatkist in BSV de Hoogte. De boeken 

zijn te leen, maar vind je het boek heel leuk 

dan mag je het houden! Ingang is bij de rode 

deur aan Borgwal 88. Veel leesplezier!

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

Redactie: Agnes Voorintholt, Marit Schippers, Marieke 
Hollemans, Lieke Hofman, Herman Beens, en Wil van 
Eekeren.
Met bijdragen van o.a.: Magda Rozenveld, GoeieBuurt, 
Huismeesters, Kevin van Helden en Ronald Nuiver.
Strip: René van de Bij
Vormgeving: StudioSpijker
De volgende Op de Hoogte verschijnt in de week  
van 11 juli. Heb je nieuws voor de volgende krant?  
Mail het uiterlijk maandag 13 juni 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

< NIEUWSFLITSEN >

Financiele en juridische vragen
Medewerkers van WIJ en studenten van WIJS 
ondersteunen u graag met financiële en juridische 
vragen. Maak een afspraak wanneer u hulp nodig 
heeft bij 
• het aanvragen van toeslagen, 
• het inzichtelijk maken van uw financiële situatie 

(inkomsten – uitgaven – schulden),
• het invullen van  belastingaangifte of
• het opstellen van een bezwaarschrift.
Donderdagmiddag kunt u met een afspraak  
terecht op het financieel/ juridisch spreekuur.

Afspraak maken? 
Bel: 050 367 4006
Mail: wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl



Begin maart ging een groep 
kinderen uit De Hoogte erop uit naar 
natuurspeelplaats Oerrr bij Kardinge. 
Een hele middag klimmen, springen, 
spelen en ook nat worden! Want water 
staat centraal in de natuurspeelplaats 
bij Kardinge.
Dat water werd goed gebruikt, met de 
waterpomp en ook de springstenen, die 
in het water liggen en waarop je van 
steen naar steen kunt springen, waren 
favoriet bij de kinderen.
Een leuke speelmiddag, een activiteit 
georganiseerd vanuit het project 
Spoorgroen. Het projectteam van 
Spoorgroen is de afgelopen periode al 
bezig geweest met input ophalen bij 
buurtbewoners door bijeenkomsten, 
enquêtes en gesprekken in de wijk. 
Maar juist de input van kinderen is 
belangrijk. Bij terugkomst mochten de 
kinderen bij BSV de Hoogte dan ook 
vertellen wat ze bij Oerrr tof vonden en 
welke ideeën zij nog meer hadden voor 
het Spoorgroen.

Laos Landschapsarchitecten gaat nu 
eerste schetsen maken met al deze 
input. Op dinsdagavond 10 mei is er 
tussen 19.00 – 21.00 uur een avond 
waarop Laos de eerste schetsen 
presenteert in EdanZ.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
langs te komen en mee te praten over 
welke schetsen je het mooiste vindt. 
Eind april krijgt iedereen een flyer  
in de bus met meer informatie.

Cultuur in/de wijk
cultuurcoach Magda Rozenveld

Movisie (kennis en aanpak van 
sociale vraagstukken) meldt in  
april 2021: kunst kan de 
leefbaarheid in wijken vergroten. 
Ontmoeting tussen verschillende 
mensen staat in veel initiatieven van 
kunst en welzijn centraal. Daarnaast 
blijken culturele interventies bij 
te kunnen dragen aan het gevoel 
van verbondenheid met de wijk. 
Deelnemers van kunstprojecten 
vergroten hun netwerk doordat ze 
via het project in contact komen met 
andere buurtbewoners. Een mooi 
artikel en ik zie in onze wijk dat de 
dansgroep MOUS, theatergroep 
GOED BEGIN en de muziekgroep 
Karam (ze zoeken een drummer) 
mooie voorbeelden zijn. 

Reacties van de raamexpo 
2022-kunstenaars waren: 
Superleuk, het was mijn eerste 
expositie. Lekker laagdrempelig. 
Ontzettend leuk om als wijkbewoner 
uitgedaagd te worden als maker 
en onderdeel te zijn van een groter 
geheel. En leuk dat kinderen expliciet 
gevraagd zijn om mee te doen.
Jammer, het was maar een maand, 
zou in het voorjaar leuk zijn en dan 
wat langer.

Het Floreshuis en Vrijdag in 
de Buurt willen op de eerste 
verdieping in Het Floreshuis een 
expositie mogelijk maken van 
kunstenaars uit de wijk. Elk seizoen 
een nieuwe expositie met een 
bijzondere openingsbijeenkomst op 
de vrijdag. Houd de kalender van 
Het Floreshuis in de gaten.

In onze wijk is er de ‘Verlengde 
Schooldag’, een gezamenlijk 
programma dat alle 
basisschoolkinderen de kans geeft 
zich optimaal te ontwikkelen. Bij 
Vrijdag organiseert deze activiteiten 
op school. En check de mooie poster 
van onze wijkdichter Charlotte 
Beerda: een ode aan de ‘opraper’ 
om even bij stil te staan.

Tot kiekes weer in de  Magda.
rozenveld@bijvrijdag.nl

Ronald Nuiver  

BLAUWE REIGER
Vandaag liep ik door het Molukkenpark toen ik bij de vijver een blauwe 
reiger zag die steeds takjes en rietstengels langs de waterkant 
verplaatste. Af en toe deed de reiger een uitval met zijn snavel en wist 
iets eetbaars te vinden. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik wilde 
weten wat de blauwe reiger wist te vangen. Mijn verbazing was groot 
toen ik tussen het riet verschillend rivierkreeftjes zag.
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SPOORGROEN  
GING NAAR OERRR!

Financiële hulp nodig? 
WIJS en Samen 
Schuldenvrij helpen!
Vanuit BSV de Hoogte (Borgwal 88)  
houden studenten van WIJS met onder-
steuning van Samen Schuldenvrij elke 
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
een gratis financieel spreekuur voor 
wijkbewoners. Je kunt er terecht voor 
hulp bij het lezen en schrijven  
van brieven, juridische en 
financiële vragen, contact 
leggen met organisaties en het 
doen van je belastingaangifte. 
Eerst meer informatie?  
Neem dan contact op via  
06 1509 0987. Via dat nummer 
kun je ook een afspraak maken  
en je kunt ook gewoon binnen-
lopen. Student en samenleving 
verbinden, dat is de gedachte 

achter WIJS. WIJS betekent Wijk Inzet 
door Jongeren en Studenten. Samen 
Schuldenvrij is een burgerinitiatief dat 
mensen met schulden of financiële 
problemen probeert te helpen.

Heeft u een leuke klus of activiteit 
voor uw straat of buurt?  
De Huismeesters gaat graag met u 
aan de slag!
 
Wonen gaat niet alleen over de 
woning. Uw buurt bepaalt voor een 
groot deel of u er met plezier woont. 
De mede werkers van De Huismeesters 
steken daarom op donderdag 2 juni 
2022 graag de handen uit de mouwen 
in de Groninger wijken. Misschien wel 
samen met u?
 
Weet u een leuke klus of activiteit? 
Iets waarvan u vindt dat het de 
leefbaarheid in uw buurt verbetert? 
Laat het ons weten!

Stuur ons uw idee zo duidelijk mogelijk 
omschreven toe. Dit kan tot 25 april  
via info@dehuismeesters.nl
 
Wij kijken uit naar uw enthousiaste 
reacties en ideeën!

donderdag 2 juni 2022

De Huismeesters Klusdag

Door: Herman Beens - Je kunt zelf 
veel doen voor het milieu door 
spullen niet direct weg te gooien. 
Het kan lonen om bijvoorbeeld je kapotte telefoon te laten repareren of 
te verbeteren. In de stad zijn veel telefoonwinkels die reparatie erbij doen. 
Ook in opkomst zijn de zogenaamde repairshops, bijna elke wijk heeft er 
één. In Het GroenHuis kun je daarvoor terecht bij Reparatiecafé Fix‘M op 
de maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur: 
www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl, Madoerastraat 20. 
Kleding kun je tegen een betaalbare prijs laten repareren bij Studio 
Draadkracht aan de Oosterhamriklaan 181. www.studiodraadkracht.nl, 
telefoon: 050-7506251.

Tip # 10
Repareren in  
plaats van nieuwe 
spullen kopen

KLIMAATTIP Wij geven in Op de Hoogte regelmatig een tip waarmee je geld  
kunt besparen en vaak houd je daarmee ook rekening met het  
milieu of klimaat.

Door Wil van Eekeren - Het gaat goed 
met Isabelle’s ‘Boomgaard de Witte 
Velden’, want zo is de voormalige 
‘Pluktuin’ inmiddels gaan heten.  
Het gaat zelfs zó goed dat onze zeer 
gedreven buurtbewoonster vanuit 
GoeieBuurt het verzoek kreeg om 
samen met haar mede-wijkbewoners 
héél Selwerderwijk-Zuid groener 
te maken. Zo zou de hele wijk tot 
woonerfgebied verklaard kunnen 
worden, en zou er in de Adriaan 
Pauwstraat een moestuincomplex 
kunnen komen. Dat was natuurlijk niet 
tegen dovemansoren gezegd. Meteen 
liet Isabelle een digitale flyer maken 
om buurtbewoners aan te sporen om 
zich bij haar aan te melden, zodat 
zo veel mogelijk ‘groene dromen’ 
waar kunnen worden gemaakt. ‘Meer 
parkeerplaatsen of juist meer groen?  
Je kan nu wat met die wensen doen!’, 
luidt de slogan van deze flyer.

Inmiddels heeft Isabelle al heel veel 
mooie ideeën binnengekregen.

Voor deze Boomgaard de Witte 
Velden gaan overigens wel duidelijke 
oogstregels gelden. Hoofdregel is:  
‘De bloemen zijn voor de bijen en het 
fruit is voor ons’. Voorts wordt de oogst 
van het fruit aan de bomen voortaan 
verzorgd door het Tuinteam, dat de 
geplukte vruchten bij de ingang van 
de boomgaard aanbiedt. En wil je zelf 
kruiden en klein fruit plukken, beschadig 
dan niet de omringende planten. 
Vertrap bijvoorbeeld niet de ene 
aardbeienplant om bij de andere  
de aardbeien te plukken.
En uiteraard mogen er geen honden in 
de boomgaard worden uitgelaten. 

Benieuwd naar meer oogstinstructies 
en informatie? Ga dan op Facebook 
naar ‘Boomgaarddewittevelden’.   

Boomgaard de Witte Velden 
VERVULLING VAN GROENE DROMEN

‘De bloemen zijn  
voor de bijen en  

het fruit is voor ons’

Zaterdag 21 mei is het zover, dan gaat het GroenHuis, aan de 
Madoerastraat eindelijk officieel open! Het is voor iedereen in 
de wijk die zin heeft in een feestje en het is ook een kado voor 
iedereen die betrokken is geweest bij de opbouw van dit mooie 
Wijkbedrijf.

Het programma is van 12:00 tot 16:00 uur, 
met allerlei groene activiteiten, zoals
• maak je eigen insectenhotel
• een stekjesmarkt
• de kikkertjesspeurtocht met GROTE prijzen

De officiële opening wordt verricht door (wijk)
wethouder Carine Bloemhoff. 
Daarnaast zullen hapjes en drankjes verzorgd worden en 
komen er artiesten uit de wijk optreden. Er gaat gegarandeerd 
gedanst worden! 

Het Grote Groene Gebeuren 

We vinden  het leuk dat je iets GROENS draagt  als je komt!

GROENE WEKEN
De officiële opening van het GroenHuis 
is de aftrap van twee weken lang allerlei 
groene/duurzame activiteiten in de wijk. 
Een tipje van de sluier opgelicht: 
Er zijn in die periode een aantal 
wandelingen, waarbij bewoners je mee-
nemen door de wijk langs vleermuizen, 
vogels en bloemen & planten. De 
bewoners van Duurzame Korrewegwijk, 
Grunneger Power en de energiecoaches 
organiseren een aantal activiteiten op 
het gebied van energie. De Entree van 
het WIJ-team deelt doosjes (groen) 
geluk uit aan de bezoekers. 

Je kunt meelopen met het gezellige 
zwerfafvalteam, kinderen maken 
‘bloemzaad-bommetjes’ en je kunt een 
kijkje nemen bij de tuinwerkdagen in 
EdanZ, in boomgaard De Witte Velden 
en bij de verschillende wormenhotels en 
moestuinbakken in de wijk. 

Inspiratie kun je opdoen met de  
Open Tuinen-route en bij verschillende 
boomspiegels en voorbeeld voortuintjes 
(Stenen eruit, Groen erin). Ook is er 
de opening van de bomenroute in het 
Molukkenpark! 

Houd de publiciteit in de gaten.  
Het volledige programma van 
zaterdag 21 mei t/m vrijdag 3 juni 
komt op www.mooiewijken.nl en in 
een advertentie in de Gezinsbode.

12:00-16:00


