NIEUWS
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Nieuws uit Centrum

Samen koken door jong én
oud smaakt naar méér

Het water loopt én oud uit de mond bij Oud Cuisine. “Iedereen was de eerste
keer verbaasd hoe lekker het smaakte en hoe mooi de gerechten eruitzagen
op het bord”, vertelt mede-initiatiefnemer Siko Oud. Hij is één van de jongeren
die samen met 12 ouderen maandelijks kookt in De Globe aan het A-Kerhof.
Siko bedacht het idee samen met zijn
vrienden Piet Croockewit en
Cas Klatte. “Volgens ons is het
belangrijk om elkaar te blijven
vinden in de buurt nu sociale

netwerken verdwijnen, ouderen
steeds langer thuis wonen en
mensen individualiseren.”
De initiatiefnemers wierven
fondsen en sponsors.

Weet wat er speelt
in uw buurt
Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt?
Denk en doe mee en meld je aan voor
uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.
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“Samen met WerkPro en WIJ
Groningen belden we aan bij
ouderen in het verzorgingscomplex
Bernlef in Paddepoel en het Rode
Weeshuishofje.”
Geen medelijdenproject
“Eenzaamheid is een taboe en het is
wat ons betreft ook geen medelijdenproject. We vroegen daarom: heeft u
zin om samen met ons te koken voor
buurtbewoners en andere ouderen
en jongeren te leren kennen?
Dan hebben we uw hulp nodig om
het restaurant te kunnen laten
draaien.” Tijdens de eerste editie van
Oud Cuisine maakten de ouderen en
jongeren onder leiding van kok Frank
van der Waals klassieke gerechten in
een modern jasje. “Zoals Polenta
met gegrilde groenten en oesterzwammen.”

‘Groene’ vervanging van de gele
steentjes in het centrum
De gemeente laat de gele stenen in de binnenstad de komende jaren
emissieloos vervangen voor nieuwe. De oude stenen zijn versleten.
Het bedrijf Avitec gaat de nieuwe bestrating met elektrische machines
op groene stroom vervangen.
Een laadwagen, een trilplaat, een
stamper en een shovel: alle machines
werken op accu’s. ’s Avonds laadt het
bedrijf ze op in het depot, zodat ze
daarna de hele dag aan de slag
kunnen. Het scheelt niet alleen vieze

dampen, maar ook het lawaai is
minder. In totaal gaan we ruim acht
voetbalvelden aan stenen vervangen.
Het is voor het eerst in Nederland dat
zo’n grote klus zonder CO2-uitstoot
wordt uitgevoerd.

Wachtlijst
Dit smaakt naar méér, ondertussen is
er zelfs een wachtlijst. “Wij hopen
dat ons idee een blauwdruk wordt en
gaan graag met anderen om tafel bij
het opzetten van meerdere groepjes.”
Contact opnemen met Oud Cuisine
kan via: oudcuisine@gmail.com.
Lees ook het artikel op onze site:
gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws
Ook een goed idee voor uw wijk?
gemeente.groningen.nl/wijken

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

