
Xianthé en Indira vroegen Jan Waanders 
van Het Pand naar de prachtige stoel 
die daar staat. Het is een hele bijzon-
dere rode stoel. Jan: “Hij lijkt op de 
stoel van Sinterklaas, maar als je goed 
kijkt zit er een microfoon in. En aan de 
onderkant zit een radio die opneemt 
wat je zegt.”  Jan kon die stoel gratis 
ophalen anders was hij kapot gemaakt. 
Jan: “Het leek me leuk om de stoel mee 
te nemen naar Het Pand en daar deze 
dromenstoel van te maken.”
De dromenstoel is rood omdat hij 
eigenlijk voor een prekenfestival voor 
dominees is gemaakt. Jan: “Die gingen 
op dat festival er in zitten en dan moes-
ten ze verhalen vertellen, net zoals 
koning Willem Alexander. En nu mogen 
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 De grote  oliebollentest  Door Sam 
Waar moet je heen met je vader of moeder voor de 
beste bol dit jaar!? Sam testte wel 9 oliebollenkramen!
Hier komt zijn top 3: 
1. Praxis kraam (Praxis Damsterdiep)
2. Grote kraam (Grote Markt)
3. De Ossekraam (Ossemarkt) 
Er zijn veel meer kramen. Ga vooral zelf op onderzoek 
uit met je ouders! Als je gaat, laat de kraam weten, dat 
er volgend jaar een officieel kindertestpanel komt! Én....
kids, vraag om de mislukte oliebol ofwel met de meeste 
uitsteeksels, die zijn het lekkerst!

kinderen op de troon gaan zitten en 
vertellen wat hun droom is.” De stoel 
is voor kinderen op de basisschool en 
later misschien voor oudere kinderen. 
Niet alle dromen komen uit. Jan: “Er 
was  een kind die een zwembad wilde 
vol met donuts van de Lidl. Dat is een 
droom maar die kun je niet uit laten ko-
men. Van heel veel andere dromen die 
een beetje op elkaar lijken proberen 
we groepjes te maken. En die proberen 
we dan waar te maken of uit te laten 
komen.”

Heb jij ook een droom? Kom langs 
en vertel het in de dromenstoel 
of mail je droom naar 
kinderdromen@mooiewijken.nl.

Een maatje van 
Humanitas  Door Noémie

Een maatje is 
iemand die 
leuke dingen 
met je doet.
Een maatje is 
voor alle 
soorten 
kinderen, ook 
kinderen met 
een beperking.
Je kunt veel 
leuke dingen 
doen met je 
maatje zoals 
naar Jump-xl 
of Paddepoel 
of naar de stad gaan. Meestal zie jij je 
maatje 1 of 2 keer per week. Je kunt zelf 
kiezen welke dag maar je maatje moet dan 
wel kunnen. Lijkt het jou ook leuk om een 
maatje te hebben, kijk dan op de website 
van Humanitas Groningen.
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Hoi!
Deze krant is voor jou! Een echte krant voor alle kinderen in 
De Hoogte en de Korrewegwijk. Wij hebben deze krant 
gemaakt en hopen dat jij het met veel plezier zult lezen. We 
zijn benieuwd wat je ervan vindt. Wil je helpen bij het maken 
van de volgende krant of heb je ideeën? Mail het ons: 
info@mooiewijken.nl.

Noémie, Xianthé, Indira, Femke, Lotte en Judith.



       Moppen
Nico, heb je je kleine broertje gezien?
Ja, ik heb hem in de koelkast gedaan.
Ben je gek geworden!
Zo vat hij kou!
Maak je geen zorgen, mama.
Ik heb de deur dicht gedaan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juf zegt tegen Tom: 
‘Wat ben je toch weer ongelooflijk 
langzaam!
Is er nou niks waar je vlug mee bent?’
Tom :’ja juf!
Ik ben nogal vlug moe!’

Uit: de allerleukste moppen voor kinderen

JUDO  Door Jens Rumph

Ik ben Jens en ik zit op judo. Judo komt uit Japan. Ik heb zelf 
de oranje band. De banden hebben een vast volgorde, van 
beginners tot judomeesterniveau. Je begint met wit, daarna 
geel, oranje, groen, blauw, bruin en als laatste is er de zwarte 
band. En je hebt slips. De slips zitten vast aan je Judoband. 
Er is geen witte slip. Wel geel, oranje, groen, blauw en bruin. 
Judo is een verdedigingssport. Ik vind het een super leuke 
sport want je leert goed stoeien, vallen en vechten zonder de 
ander pijn te doen. Judo is geweldig.
Meester Martijn van Dijkmansport vertelt:
“Jens is een super judoka. Elke week komt hij samen met 
zijn vrienden in de judozaal om worpen te oefenen. Jens zijn 
favoriete worp is een oboshi (Japans); dit is een heupworp”.
 
Is judo misschien ook iets voor jou?
Kijk op: dijkmansport.com

+ Dit is
Jens

Ik ben Indira 
en ik ben 10 jaar.
Ik vind het leuk om 
iemand te interviewen 
en dingen schrijven. 

Ik ben Lotte 
en ben 10 jaar.
Ik vind het leuk om 
foto’s te maken. Ook 
vond ik het leuk toen 
Femke taart had gebak-
ken, om die te proeven.

Ik ben Femke 
en ik ben 11 jaar.
Ik vind het leuk om 
foto’s te maken en 
om te bakken.

Natuur is cool!
Ik ben Jordy, ik ben 8 jaar en heb meege-
daan aan de natuurworkshops. We gingen 
het over bomen en egels hebben en de 
laatste keer was over vogels. Tijdens de 
bomenworkshop heb ik het sap gehoord 
wat door de boom stroomt (zie foto). Bij de 
egels heb ik een echte egel gezien en een

egelvriendelijke tuin gemaakt. Vandaag 
was de laatste keer. We hebben uilen-
ballen uitgeplozen en vogelzadenballen 
gemaakt en vogels bekeken rondom 
de Floresvijver met een verrekijker. Ik 
vond het heel erg leuk.

Recept van 
Femke

BENODIGDHEDEN:
Een bakplaat 
Bakpapier 
Plak wit brood
Reep melkchocolade
Marshmallows

BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 200 graden
Leg de chocoladereep op de boterham
Bedek de chocolade met de marshmallows
Doe het 10 minuten in de oven

Toetje

Nieuwe redactieleden >>



Prijsvraag
Herken je deze dingen? Waar staan ze? 
Mail ons de straten waar ze staan en 
maak kans op een superleuke prijs. 
We verloten het onder alle goede 
inzendingen. Mail je antwoord naar 
info@mooiewijken.nl met je naam 
en je oplossing. 
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2

Leuke dag op club  Door Nyla Weert

Vandaag was ik op club en we gingen koekhappen, spijkerpoepen en ringgooien. 
En ook touwtje trekken, blikgooien en ook zakspringen maar dat was buiten. Maar 
ok, we gingen natuurlijk ook poffertjes eten met ranja. We mochten ook een ijsje, 
maar ik wilde dat niet, want ik had al een ijsje gehad. 

De boomhut van Lukas
Tijdens het timmerdorp bij speeltuin 
D.I.B. leverde Lukas zijn wens voor 
een boomhut  in. Een wens die echt 
uit gaat komen! 

- Hoe ben je op het idee gekomen?
Door het timmerdorp bij speeltuin 
D.I.B. en door games die ik vaak speel 
(minecraft).
- Waarom wil je een boomhut?
Omdat ik dat al heel lang mis in de wijk 
en het is leuk om op grote hoogte te 
spelen.
 - Waar gaat de boomhut komen? 
Mag jij dat bepalen?
De boomhut komt waarschijnlijk bij het 
Karrepad of de Sint Franciscusschool of 
bij speeltuin  D.I.B..
Ik mag dat een soort van bepalen, 
samen met de gemeente. 
 - Heb je geen hoogtevrees?
Jawel, heel erg!
 - Is de boomhut voor alle kinderen, 
van alle leeftijden?
Ja voor alle leeftijden, maar ik zou niet 
aanraden om onder de 3 er in te gaan. 
Dan moet er een ouder mee. 
- Hoeveel kinderen kunnen erin?
Minimaal 5

 - Wat kunnen kinderen doen in de 
boomhut?
Vader en moedertje spelen, verstop-
pertje, beetje chillen, spelen. 
 - Wie gaat de boomhut bouwen?
Alle mensen die mee willen helpen.
- Ga je ook helpen met het bouwen 
van de boomhut?
Ja natuurlijk!

 - Komt er een glijbaan bij?
Ja, waarschijnlijk een draaiende glijbaan 
(om de stam heen) en een normale.

Heb jij ook een droom? 
Mail die naar 

kinderdromen@mooiewijken.nl!



Deze krant kan gemaakt worden dankzij 
GoeieBuurt, gemeente Groningen, Het Pand en 
speeltuin DIB.

COLOFON
Onze wereldkrant is een uitgave van 
Mooie Wijken.
Redactie en vormgeving: Indira Asjura, 
Noémie Haakmat, Xianthé Wolthers, 
Femke Langhout, Lotte Pleizier en 
Judith Bonga Sandele. 
Onder begeleiding van Leanna van Dijken, 
Agnes Voorintholt en Johann van der Geest
Met bijdragen van o.a. Jens Rumph, Lukas, 
Nyla Weert, Sam Rumph, Jordy Hermse,
Lily Lanser, Daphne Grevenhof en 
Iris ten Böhmer.

Kinderkunstenaars 
gezocht voor 
Raamexpositie
Hou jij van tekenen en schilderen? 
Fantaseer jij wel eens dat je een be-
roemde kunstenaar bent?
Zou je mee willen doen met een expo-
sitie?

Dit is je kans!
In de kerstvakantie ga je samen met 
een kunstenaar een groot schilderij 
maken voor de Raamexpositie route in 
de wijk.
Jouw kunstwerk wordt tentoongesteld 
in de wijk en is de hele maand februari 
te bewonderen.
Met deze Raamexpositie route doen 
heel veel kunstenaars uit de wijk mee.
Kom je iets moois maken? Dit kan!

Kinderen bepalen waar de 

workshops over gaan.

Heb jij een idee voor een workshop? 

Mail het naar: 
Iris@speeltuinengroningen.nl.

Iedereen heeft een of meerdere talen-
ten! Alleen soms weet je nog niet welke 
talenten je hebt. Daarom kon je de afge-
lopen weken meedoen aan een aantal 
talentworkshops. Van techniek tot aan 
make-up, voor ieder wat wils. Zo kon je 
ontdekken waar eventueel jouw talent 
ligt en het allerbelangrijkst: iets vinden 
waar je plezier aan hebt!

Één van de workshops was de make-up
workshop bij Studio Style aan de Flores-
straat. Deze workshop was erg gewild 
en zat daarom ook al snel vol. Met 
behulp van een professional leerden de 
meiden stapsgewijs ‘make-uppen’. 

In duo’s mochten ze elkaar om en om 
voorzien van een mooie ’make-up look’ 
geheel naar eigen wens. Wat ze eerder 
geleerd hadden konden ze nu toepas-
sen in de praktijk en dit hadden ze het 
al vrij snel onder de knie. Een leerzame 
en bovenal gezellige middag.

Armoede
Door Noémie
Ik ga het hebben over armoede. Waar-
om ik dit doe is omdat het belangrijk is. 
Wat is armoede? Armoede is wanneer 
meisjes of jongens geld tekort komen 
zodat ze geen eten of geen huis heb-
ben.
Ja ja dat is echt niet leuk! Ik hoop dat zij 
zo snel mogelijk eten en een dak boven 
hun hoofd krijgen. Het komt vaak voor 
in Afrika en andere plekken op de 
wereld. Armoede wordt steeds erger, 
dit moet ophouden. Samen kunnen 
wij dit laten stoppen. Dit is echt zo erg! 
Vaak als ik op de bank zit dan kijk ik 
naar het nieuws. Dan zie ik al die arme 
mensen op de tv en dan denk ik: “oh, 
oh, oh, ik hoop dat dit stopt”. Hoe je 
dat aan mensen ziet? Ze hebben vaak 
geen schoenen, geen jas en geen geld. 
Het komt in alle steden voor, dat moet 
je niet vergeten. Zelfs in Groningen. 
Ik wens dat alle armoede stopt en dat 
iedereen zo snel mogelijk het zo fijn 
heeft als ik. 

Dinsdag 4 januari BSV De Hoogte
13.00-14.30 uur voor groep 1 t/m 4 en
15.00-16.30 uur voor groep 5 t/m 8 
Donderdag 6 januari of vrijdag 7 
januari Speeltuin DIB/Het Pand
13.00-14.30 uur voor groep 1 t/m 4 en
15.00-16.30 uur voor groep 5 t/m 8

Wil je er zeker van zijn dat je mee kunt 
doen? 
Geef je uiterlijk 3 januari op 
bij Magda: 06 - 51 56 29 16 of 
mail magda.rozenveld@gmail.com

Talentenkalender
ONTDEK JOUW TALENT!

Het eindresultaat mag er wezen 
toch? 

In de vakantie kun je 
klimmen, schaatsen, spelen, 
skiën, bowlen, high tea’en, 
lasergamen en nog 
veel meer.

Check mooiewijken.nl 
voor alle informatie!


