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In een chaotisch verlopen ge-
meenteraadsvergadering, die 
duurde tot in de kleine uurtjes, 
werd in de nacht van 9 op 10 
september besloten om de 
eventuele invoer van Diftar uit 
te stellen. Via diverse media 
heeft de lezer al kunnen verne-
men hoe dit uitstel tot stand is 
gekomen. Interessant is: hoe 
pakt dit uit voor Beijum? Wat 
vinden Beijumers ervan?

Van uitstel naar afstel?
Om met dat laatste te beginnen ‒ en 
deze verslaggever durft dat glashard 
te stellen ‒ voor de meeste bewo-
ners uit deze grootste wijk van Gro-
ningen mag het uitstel van Diftar 
wel tot afstel leiden. Uit gesprekken 
op straat en het volgen van de soci-
al-media-kanalen in Beijum werd 
één ding duidelijk. Beijumers zijn 
in het algemeen bevreesd dat Diftar 
zal leiden tot meer gedumpt afval. 
Deels vanuit een mentaliteitskwes-
tie ‒ ook zonder Diftar ligt de wijk 
er vaak versmeerd bij ‒ en deels 
vanuit het gegeven dat mensen met 
een laag inkomen financiële winst 
kunnen halen uit het dumpen van 
hun afval. Vanzelfsprekend wordt 
daarmee niet gesuggereerd dat 
iedereen met een smalle beurs dat 
zou gaan doen.

Arjan de Rooij schreef in deze krant 
al eens een vlammende column 
waarin hij de mogelijke invoering 
van Diftar hekelde. Wat vindt hij 
van het uitstel? ‘Het uitstellen van 
de Diftarbeslissing mag van mij 
afstel worden. Het schoonhouden 
van buurten en wijken in de stad is 
morele plicht van de gemeente. Het 
is een nutsvoorziening. We moeten 
zuinig zijn op de openbare ruimte. 
En de gemeente moet ervoor zor-
gen dat we dat kunnen doen. Het 

belasten van huisvuil raakt de lage-
re-inkomensgroepen harder dan de 
mensen met meer geld. Het is dus 
een asociale maatregel.
Maar daarnaast, misschien wel 
belangrijker, moet de overheid 
stoppen met het over de schutting 
gooien van haar verantwoordelijk-
heden. Zorg, onderwijs, veiligheid, 
openbaar vervoer enzovoort ver-
dienen zorg en aandacht. Die moet 
komen van ons allemaal, en dus 
van de overheid. Immers, wij zijn 
samen de overheid.’

Wat vindt onze eigen BOB van 
het afstel? Voorzitter Rein van der 
Velde: ‘De Bewonersorganisatie 
Beijum en haar werkgroep Groen, 
grijs en verkeer is tegen Diftar. 
Twee jaar geleden is dit al duidelijk 
gemaakt aan de politiek middels 
een infoavond in samenwerking 
met 100% Groningen. Dit jaar is 
wederom onze weerstand kenbaar 
gemaakt. Afgezien van de te ver-
wachten illegale dumpingen en 
daarmee vervuiling in de wijk is het 
systeem niet geschikt voor een stad 
als Groningen, en niet voor Beijum 
als bloemkoolwijk met zeer diverse 
woningbouw. Waar moet bijvoor-
beeld in de Jaltadaheerd iedereen 
zijn extra container kwijt? Het 
straatbeeld zal negatief beïnvloed 
worden. Ondergrondse containers 
in de wijk voor afvalscheiding zou-
den een goed alternatief zijn om 
afval meer te scheiden. Maar of 
afvalscheiding vooraf echt nodig is, 
trekken wij in twijfel, vanwege de 
moderne afvalverwerkingsinstalla-
tie die Groningen rijk is.’

Reacties uit de politiek
Schrijver dezes heeft verschillende 
politieke partijen in Stad om een 
reactie gevraagd. Niet iedereen 
antwoordde.

Volgens SP-raadslid Daan Bran-
denbarg is het uitstel een groot 
succes voor alle inwoners die zich 
de afgelopen tijd geroerd hebben 
tegen de invoering. ‘De bijna 1200 
handtekeningen, maar zeker ook 
alle ingezonden mails, brieven en 
insprekers hebben de druk zo hoog 
laten oplopen. Hierbij wil ik al die 
inwoners feliciteren!’

100% Groningen is net als de SP 
vanaf het begin tegen Diftar ge-
weest. Boegbeeld Marjet Woldhuis: 
‘Afvalsysteem Diftar: de beslissing 
hierover hing als een heet hangijzer 
boven Beijum. Niemand in de groot-
ste wijk van de gemeente Groningen 
zag het systeem Diftar (betalen per 
zak) zitten, en terecht. Het zou voor 
ontzettend veel zwerfafval en dum-
ping gaan zorgen. 100% Groningen 
vindt dat het scheiden van afval zo 
eenvoudig mogelijk gemaakt moet 
worden; dan pas zul je zien dat 
mensen echt beter gaan scheiden. 
Dat betekent meer milieustraten, 
grofvuil gratis ophalen en betere 
informatievoorzieningen, zoals 
terugkeer van de afvalkalender. Wij 
blijven ons inzetten voor Beijum en 
hameren op deze punten voor een 
leefbare, schone, groene en prach-
tige wijk Beijum. Want juist nu ver-

dienen de buitenwijken veel meer 
aandacht, en daar gaan wij voor.’

Beijum blij met uitstel Diftar

En toch de Beijumer? Bestel de sticker. Bel dan (050-5422807)

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b

Van 12:00 tot 20:00

Vervolg op pagina 4  

Wat is Diftar?

Diftar is een afkorting voor 
gedifferentieerde tarieven. 
Dit komt erop neer dat de 
afvalstofheffing per huis-
houden berekend wordt op 
de hoeveelheid aangeboden 
afval. Diftar wordt tegen-
woordig ook wel container-
management genoemd. 
Hoe meer afval er wordt 
aangeboden, hoe hoger de 
afvalstofheffing zal zijn. Zo 
kan het dus zijn dat twee ge-
zinnen die in dezelfde straat 
wonen, een ander bedrag 
betalen voor de afvalstof-
heffing. Dit doordat het ene 
gezin haast geen afval aan 
de straat zet en het andere 
gezin wel. Minder afval aan-
bieden resulteert dus in een 
lagere rekening. Daarnaast is 
er invloed op de rekening uit 
te oefenen door afval op de 
juiste manier te scheiden.

Bron: kliko.nl
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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De o�  ciële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

2

‘Hornbach’-oversteek Boterdiep-
sluis Stad en Lande opnieuw open
Zoals beloofd heropende 
waterschap Noorderzijlvest 
onlangs één van de de twee 
‘Hornbach’oversteken over de 
Boterdiepsluis Stad en Lande. 
Het waterschap sloot eerder 
de oversteken af vanwege een 
aantal ongevallen en kondigde 
toen al aan dat geprobeerd 
zou worden de  oversteek 
op voldoende verantwoorde 
wijze weer mogelijk te maken. 
Helaas kon van de heropende 
oversteek maar kort gebruik 
worden gemaakt: de op de 
oversteek geplaatste hekjes 
vielen ten prooi aan vandalis-
me en het waterschap achtte 
zich genoodzaakt de oversteek 
weer af te sluiten.
 
Geen brug
De hekjes waren geplaatst om 
extra duidelijk te maken dat 
de betre� ende sluisdeur geen 
brug is en dat wie er gebruik 
van maakt dat nadrukkelijk be-
wust op eigen risico doet. Het 
waren lichte hekjes die gemak-

kelijk open te drukken waren 
en die zichzelf weer afsloten.  

Nieuwe sluisjes
Het waterschap heeft inmid-
dels nieuwe hekken geplaatst in 
de vorm van sluisjes zoals die 
bijvoorbeeld ook bij dijkopgan-
gen gebruikt worden: “Met het 
aanbrengen van nieuwe stevige 
stalen draaihekken hebben we 

een meer ‘hufterproof’ oplos-
sing gevonden. Deze oplossing 
zorgt ervoor dat � etsers moeten 
afstappen om de oversteek te 
maken. Dat is de belangrijkste 
voorwaarde voor een voldoen-
de veilige situatie.” 
Voor wie ook straks nog niet 
tevreden is: neem contact op 
met het waterschap en/of het 
BOB-bestuur.

Voortgang plannen Gerrit Krolbrug
Het Gerrit Krolbrugcomité, 
met vertegenwoordigers van de 
Bewonersorganisaties Beijum 
(BOB), De Hunze Van Starken-
borgh (BHS) en de Korreweg-
wijk (BOK), moet al enige tijd 
� ink aan de bak. Zoals bekend 
moet de brug op afzienbare 
termijn vervangen worden. 

Het Gerrit Krolbrug-comité 
heeft een eigen variant bedacht 
voor de toekomstige brug. Deze 
‘bewonersvariant’ heeft brede 
steun van andere bewoners-
organisaties, de Fietsersbond 
en de Ondernemersvereniging 
Noordoost.
Een door Rijkswaterstaat inge-
schakeld adviesbureau heeft de 

In verband met het Covid-19 vi-
rus en de daaraan gerelateerde 
maatregelen en risicofactoren 
heeft het bestuur de keuze aan 
haar leden gelaten van het wel 
of niet door laten gaan van de 
Algemene Ledenvergadering 
(ALV) ter vaststelling van de 
begroting voor het jaar 2021.
Een ruime meerderheid van de 
leden die gereageerd hebben, 
koos voor de tweede optie en 

achtte het toezenden van de 
stukken betre� ende de begro-
ting 2021, inclusief de inhou-
delijke stukken aangaande het 
lopende subsidiejaar, voldoen-
de  als verantwoording.

Het bestuur respecteert de 
uitslag en heeft na rijk beraad 
besloten om de ALV (die voor 
29 september op de agenda 
stond) niet door te laten gaan.

De o�  ciële prijsuitreiking

Wat doet de BOB zoal?
Regelmatig heeft in de krant informatie gestaan over 
de perikelen rond de Gerrit Krolbrug, over de sluis bij 
Hornbach, over blauwalg en de verouderde ‘rode borden’ 
langs de rondweg. Maar de Bewonersorganisatie doet ook 
mee met Wijkvernieuwing en het (digitale) Wijkplatform. 
En ondersteunt zij door het jaar diverse activiteiten in de 
wijk.

Zoals gewoonlijk heeft de BOB, in samenwerking met 
de Bron, ook het jaar 2020 afgetrapt met de jaarlijkse 
oliebollenontmoeting. Nadat er gestopt is met de � nan-
ciële steun aan de Verbindingsbus (de kosten bleken te 
hoog in verhouding tot hoe vaak de bus gebruikt werd), 
is het springkussen ondergebracht bij het Trefpunt, waar 
het tijdens deze mooie zomer heel veel gebruikt is door 
kinderen. 

Stichting De Wiershoeck gaat de marktkramen van de 
Verbindingsbus gebruiken om zelf meubels te maken. De 
Wiershoeck heeft bovendien van de BOB een � nanciële 
bijdrage gekregen voor het opzetten van een tuinterras in 
de Kersentuin, voor de wijk om te gebruiken.

Na het uitbreken van de coronacrisis heeft de BOB op 
verzoek van de scholen � nanciële steun gegeven om 
rugzakjes voor de kinderen te kopen. Op deze wijze heeft 
zij de kinderen in de wijk een hart onder de riem willen 
steken: door te laten zien dat er aan hen gedacht wordt.

De BOB doet ook aan Heerdenondersteuning. 
Groenonderhoud door buurtbewoners (o.a. Jensema-
heerd) en bijvoorbeeld buurtvuuractiviteiten kunnen in 
aanmerking komen voor � nanciële steun. Ook het Project 
Buurtconciërges kan daarop rekenen.

De werkgroep Groen, Grijs en Verkeer (GGV) van de BOB-
bewaakt de gang van zaken aangaande de openbare 
ruimte in de breedste zin van het woord. Hierover is regel-
matig overleg met stadsbeheer. En de Werkgroep Groene 
Long zorgt – met tuingereedschap ge� nancierd door de 
BOB – voor het in stand houden van de Groene Long.

Wat kunt u de rest van het jaar nog verwachten?

De BOB steunt in ieder geval Burendag, de Kerstpak-
kettenactie, de Oliebollenontmoeting, het Kerstdiner en 
-ontbijt, de Winter Doe Markt en de Heerdenondersteun-
ing in diverse heerden.

variant kort geleden geanaly-
seerd en geconcludeerd dat de 
‘bewonersvariant’ geen bruik-
baar alternatief is en niet verder 
hoeft te worden onderzocht. 
Omdat het Gerrit Krolbrug-

Ledenvergadering

Een vernieuwde sluisovergang

comité het volstrekt niet eens 
is met die conclusie, heeft het 
hun onderbouwde standpunt 
onder de aandacht gebracht 
van de Stuurgroep Drie Gro-
ningse bruggen, waarin de 
wethouder van verkeer van 
de gemeente Groningen, de 
betrokken gedeputeerde van de 
provincie en een vertegenwoor-
diger van Rijkswaterstaat zitting 
hebben. Om een goed oordeel 
te kunnen vormen heeft de 
Stuurgroep haar eerstvolgende 
vergadering uitgesteld naar 8 
oktober. Het Gerrit Krolbrug-
comité nodigt binnenkort de 
leden van de gemeenteraad 
van Groningen uit voor een 
presentatie.

Zelfs voor kleine vaartuigjes 
moet de huidige brug al open

De BOB steunde dit voorjaar o.a. 
de rugzakjesactie  op de Beijumse basisscholen

Geïnteresseerden kunnen de 
stukken voor deze ALV down-
loaden via onze website:
www.beijum.org.

Met vriendelijke groet,
Het ad interim bestuur van de 
Bewonersorganisatie Beijum,
Rein van der Velde
Naomi Rumaloine
Janny Atema
Tristan van der Werf
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Beste wijkbewoners,
Misschien kent u de wijkagen-
ten van Beijum al? Maar voor 
wie ons nog niet kent: wij zijn 
Menno Wieringa en Jannie 
Wouda. Sinds een aantal jaren 
zijn wij samen de wijkagenten 
van Beijum, De Hunze, Van 
Starkenborgh en Noorderho-
gebrug. Wij werken allebei al 
vele jaren bij de politie. 
Menno is eerst jeugdagent ge-
weest en werkt sinds vier jaar 
als wijkagent in Beijum. 
Jannie – in de periode 2010-
2015 al eerder wijkagent in 
Beijum – is sinds twee jaar 
terug in ‘haar’ wijk.

De komende tijd gaan wij 
proberen om maandelijks een 
soort van column in deze wijk-
krant te schrijven. Allerhande 
onderwerpen zullen aan bod 
komen. Onderwerpen waar u 
als burgers mee te maken kunt 

 Aanleg sportplek Kardinge vordert
In de juni-editie van de Beiju-
mer werd uitgebreid aandacht 
besteed aan de aanleg van een 
sportplek naast de skatebaan 
aan de Garsthuizermaar, aan de 
voet van de Kardingerheuvel.

Die aanleg is inmiddels in volle 
gang, waarbij ook de aanpak 
van de verwaarloosde contai-
ner van de bikeclub in beeld 
is.  Aandacht heeft verder ook 
de veiligheid op het fietspad ter 
plekke, met voldoende stal-
lingsgelegenheid voor (brom)
fietsen. Ook is hier plek voor 
publiek, iets waar onder andere 
de Bewonersorganisatie Beijum 
op heeft aangedrongen.

De verwachting is dat de sport-
plek eind oktober klaar is.

Overal in de wijk is te zien hoe 
de buxusmot een waar slagveld 
aanricht onder buxussen in 
veel tuinen. Bosjes en complete 
heggen worden bruin en kaal. 
Op internet is veel informatie 

te vinden over hoe je de mot en 
de rupsen van de mot – want 
dat zijn de echte boosdoeners 
–  vroegtijdig in het vizier kunt 
krijgen, wat je er zoal tegen 
kunt doen en hoe je aangetaste 

struiken kunt helpen om te 
herstellen.

Buxussen vervangen door an-
dere struiken is een vergaande 
aanpak. De Vlinderstichting 

Buxusmot teistert ook Beijum

krijgen, zoals bijvoorbeeld 
overlast of verkeer.

Misschien is het goed om eerst 
even uit te leggen wat wij als 
wijkagenten doen.
Als er iets aan de hand is en u 
heeft politie nodig, dan kunt u 
het algemene politienummer 
bellen (0900-8844).
Als u met spoed politie nodig 
heeft kunt u 112 bellen.

Natuurlijk werken wij in de wijk 
met een team van collega’s, 
maar als wijkagenten hebben 
wij een meer specifieke taak. 
Wij houden namelijk het over-
zicht op de wijk, maken plan-
nen van aanpak bij structurele 
problematiek en onderhouden 
contact met netwerkpartners, 
zoals bijvoorbeeld woning-
bouwverenigingen of het WIJ-
Team. Als wijkagenten pro-

beren wij benaderbaar te zijn 
voor wijkbewoners en daarom 
kunt u ons vaak door de wijk 
zien fietsen. U kunt ons rustig 
aanspreken als u vragen heeft.

Op dinsdagmorgen hebben 
wij van 10.00 uur tot 12.00 
uur spreekuur. We zijn dan te 
vinden in ’t Heerdenhoes aan 
de Melsemaheerd 2. U kunt ons 
daar persoonlijk spreken.
Een afspraak maken of een 
telefonisch gesprek is natuurlijk 
ook mogelijk. Wij zijn te berei-
ken via 0900-8844.

Tot ziens in Beijum.

Met vriendelijke groet, 

Uw wijkagenten

Menno Wieringa en 
Jannie Wouda

merkt op dat het gebruik van gif 
niet raadzaam is, omdat het ten 
koste gaat van andere vlinders.

Duidelijk is dat de mot steeds 
verder oprukt en dat het de no-

dige moeite kost om te voorko-
men dat je struiken het loodje 
leggen. Ook andere planten 
kunnen namelijk slachtoffer 
worden van de mot. 

Het is hoe dan ook van belang 
om mee te helpen het aantal 
motten binnen de perken te 
houden.

Ooit groen, nu grijzig bruin: een buxushaag in Beijum

Wijkagenten Menno Wieringa en Jannie Wouda in ’t Heerdenhoes

Rups van de buxusmot
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Zeven jaar geleden kwamen we in 
de wijk de 14-jarige Rachid tegen. 
Hij voetbalde regelmatig met de 
kinderen en jongeren uit de buurt. 
Hij reed rond op zijn scooter en 
was overdag veel aan het voet-
ballen op het veldje achter ons 
huis. Op een dag nodigde ik hem 
uit in mijn tuin, ik was benieuwd 
wie deze jongen was en wilde hem 
beter leren kennen.

Vanaf dat moment ontstond 
er een band en speelden we 
samen voetbal. Met nog meer 
wijkgenoten, onder wie veel 
jongeren die hij kende van straat. 
Elke dinsdagavond om half acht, 
met aan bal onder de arm, op 
het Krajicekveldje in Beijum. We 
hoorden ook de andere verhalen 
van deze jongeren. Veel van hen 
konden goed voetballen, woon-
den al hun hele leven in Beijum 

peptalk. We hebben sterk ingezet 
op een positieve cultuur, en dit 
werd steeds meer overgenomen 
door de aanwezige jongeren. 
Ook konden we hun steeds meer 
verantwoordelijkheden geven, 
zoals het ophalen van de sleutel 
en het geven van een peptalk in 
de pauze.

Na zeven jaar is nu de tijd geko-
men om deze sport-community 
helemaal over te dragen aan de 
jongeren zelf. We geloven dat ze 
dit kunnen. Er zijn te veel mensen 
geweest die tegen hen hebben 
gezegd: ‘Het wordt helemaal niks 
met jou, het gaat je toch niet luk-

en vonden het prachtig dat er 
volwassenen waren die met hen 
wilden voetballen.
De jongens vertelden ons over 
de moeite die ze soms hadden 
met school. Op tijd komen, 
school afmaken, doorzetten als 
het even tegenzit. Ondertussen 
zagen we in onze ooghoeken ook 
andere bedrijvigheid rondom 
het sportveldje. Er kwamen regel-
matig auto’s langs, waarvan het 
raampje kort naar beneden werd 
gedraaid. Vanuit het niets kwa-
men er andere jongeren op af, 
die daarna weer verdwenen. De 
drugsproblematiek is in Beijum 

helaas ook zichtbaar aanwezig, en 
een makkelijke manier om snel 
geld te verdienen.

Toen de jongens aangaven dat ze 
graag in de sporthal wilden voet-
ballen, hebben we hen geholpen 
met het aanvragen van een sub-
sidie bij de gemeente Groningen. 
Want anders dan voor het vrij te 
gebruiken Krajicekveldje moest 
voor de sporthal huur worden 
betaald. Maar zo kon er ook in de 
wintermaanden worden doorge-
voetbald.
Elke eerste zondag van de maand 
waren we er. Wij namen de lei-
ding, haalden de sleutel bij de 
sporthalbeheerder, openden de 
zaal en maakten eerlijke teams. In 
de pauze hield een van ons een 
peptalk over geloven, in jezelf, 
in je ouders of in God. Over ver-
trouwen, verantwoordelijkheid 
nemen. En er kwam een keer een 
ex-profvoetballer uit Ghana langs, 
die ons een spiegel voorhield.

Steeds meer verantwoordelijk-
heden werden gedeeld. Samen 
stelden we de vijf belangrijkste 
afspraken op. Je bent voor 20 
uur binnen, we maken eerlijke 
teams van alle aanwezigen en 
in de pauze luisteren we naar de 

ken.’ Wij geloven van wel. En ze 
hebben het de afgelopen jaren 
laten zien.
Natuurlijk verdwijnen we niet 
helemaal van het toneel. Op de 
achtergrond blijven we coachend 
aanwezig en we blijven helpen en 
aanmoedigen. En we zullen regel-
matig blijven meedoen. Maar dan 
met hen. En niet zij met ons.

Ben je tussen de 15 en 40 jaar en 
wil je ook meedoen? Op https://
bijhem.net kun je zien wanneer 
er weer gevoetbald kan worden. 
Of neem contact met ons op, 
dan brengen we je in contact 
met een van de jongeren.

Taalhuisommetje en Taalcafé 
Het Taalhuis Beijum is een 
plek waar wijkbewoners 
begeleiding krijgen bij het 
verbeteren van taal of reke-
nen, of het werken met de 
computer.

Nieuwe activiteiten
Kort geleden is er een nieuwe 
activiteit bijgekomen: het Taal-
huisommetje. Elke maandag om 
9.00 uur vertrekt vanaf de biblio-
theek een groepje deelnemers 
en vrijwilligers (met hondje) voor 
een wandeling in de omgeving. 
Tijdens het wandelen wordt er 
veel gepraat en geoefend met 
de taal. En het is nog gezellig en 
gezond ook!

Vanaf 28 september start op 
maandag ook een Taalcafé van 
10.00 tot 11.30 uur in het Taal-
huis. Je kunt dan langskomen 
om te kletsen en om een taal-
spelletje of een taalactiviteit te 
doen met een kopje koffie of 
thee erbij. Er zijn al deelnemers 
die eerst gaan wandelen en 
daarna naar het Taalcafé willen. 
Wat een goed begin van de 
week om dit elke maandag sa-
men te doen!

Vrijwilligers gezocht
Op dit moment krijgen veel 
wijkbewoners begeleiding bij 
taal, rekenen of werken met de 
computer. Daar zijn we blij mee! 
Daarom zijn er zeker nog meer 
vrijwilligers nodig die zich hier-
voor willen inzetten! Vaak is de 

begeleiding voor één of twee 
uur per week, maar het mag ook 
vaker. Je kunt ook meedoen met 
het Taalcafé en/of Taalhuisom-
metje.

Als vrijwilliger hoef je geen taal- 
of rekenwonder of ICT’er te zijn. 
Wel is het belangrijk dat je ge-
duld hebt en dat je het leuk vindt 
om mensen te helpen. Je krijgt 
een training van vier dagdelen 
aangeboden voordat je aan de 
slag gaat. Deze training wordt 
afgesloten met een certificaat 
van de stichting Lezen en Schrij-
ven. De eerstvolgende training 
begint in oktober.

Deelnemers welkom
Woon je in Beijum en heb je on-
dersteuning nodig op het gebied 
van taal, rekenen of digitale vaar-
digheden? Je bent van harte wel-

kom in het Taalhuis! Het maakt 
niet uit waarvoor. We bieden 
begeleiding op maat, afgestemd 
op jouw wensen.

Een mooie wandeling tijdens het Taalhuisommetje

BijHem-community
Voetballers gaan na zeven jaar zelfstandig verder

Wat vindt de PvdA van het afbla-
zen van Diftar? Woordvoerder Jan 
Pieter Loopstra: ‘De PvdA is voor 
het scheiden van afval en honderd 
procent hergebruik. Alleen vinden 
wij Diftar niet het juiste instrument 
om dat te bereiken. Wij zien meer in 
bewustwording, voorlichting, extra 
afvalbakken en nascheiding. Diftar 
vinden wij oneerlijk omdat je in 
hoogbouw en in kleine wooneenhe-
den moeilijker kan scheiden dan in 
grote huizen. Verder verwachten wij 
veel troep, rommel en bijzettingen. 
Kijk naar Enschede, waar het na vier 
jaar nog steeds een chaos is. Tevens 
vinden wij het onrechtvaardig dat de 
minima moeten meedoen aan Dif-
tar. Enerzijds geef je mensen kwijt-
schelding omdat ze elke euro moe-
ten omdraaien; anderzijds lopen zij 
de kans financieel nadeel te krijgen 
door Diftar. De PvdA is dan ook zeer 
tevreden dat is gekozen voor extra 
voorzieningen en niet voor Diftar.’

GroenLinks is tijdens de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen (2018) 
de grootste partij in Beijum gewor-
den. Kort door de bocht: Beijum is 
tegen Diftar, maar GroenLinks ziet 
voordelen in dit systeem. Martijn 
van der Glas, milieuadviseur en 
raadslid van GroenLinks Gronin-
gen: ‘GroenLinks wil een systeem 

Vervolg van pagina 1   dat het scheidingspercentage van 
afval omhoog en de kosten van 
de afvalstoffenheffing voor de 
inwoners omlaag brengt. Dat sys-
teem heet Diftar. De helft van alle 
gemeenten in Nederland kent een 
systeem van Diftar. Mensen worden 
beloond voor goed scheiden en dat 
werkt. De gemeenten waar Diftar 
wordt ingevoerd kennen een veel 
lager aandeel restafval en daardoor 
een veel lagere afvalstoffenheffing. 
Op dit moment wordt jaarlijks voor 
5 miljoen euro aan prima herbruik-
baar restafval verbrand. Dat geld 
moet wat GroenLinks betreft terug 
naar de inwoners. Het college voert 
een onderzoek uit naar Diftar op ki-
lo’s voor die huishoudens waar een 
kliko staat. Dat is een nog eerlijker 
systeem dan op basis van aanbie-
ding. De resultaten van dat onder-
zoek wachten we af zodat we een 
goede discussie in de raad kunnen 
voeren. Door de lagere kosten van 
de afvalverwerker kan de gemeente 
ook het probleem van de bijplaat-
singen en het zwerfvuil goed aan-
pakken. Samen met de wijken moet 
gekeken worden wat de wijk nodig 
heeft en welke ideeën er zijn zodat 
we maximaal kunnen scheiden.’

In het algemeen mag worden ge-
concludeerd worden dat Beijum 
Diftar niet lust. Diftar oogt sympa-
thiek ‒ gescheiden afval en betalen 
voor wat je kwijt wil. Maar de prak-
tijk is weerbarstig. De wijk ver-
trouwt het systeem simpelweg niet.
Van de andere kant bekeken: Beiju-
mers houden hun wijk het liefst zo 
schoon mogelijk. En de roep om het 
gratis (periodiek) ophalen van grof-
vuil zwelt aan.

Spreekuur

Het spreekuur is elke don-
derdag van 13.00 tot 14.00 
uur Je kunt ook altijd mailen 
of bellen.

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
Taalhuiscoördinator Dineke 
van der Wier,
e-mail: d.vanderwier@noor-
derpoort.nl
telefoon: 06-25681937

Locatie Taalhuis Beijum: 
Bibliotheek Beijum (De Weg-
wijzer), Ypemaheerd 42 
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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De o�  ciële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Wijkvernieuwingsvlog start in Beijum
“Het bereiken van bewoners 
om met hen samen te werken 
aan de wijkvernieuwing, is en 
blijft lastig,” vertelt wethou-
der wijkvernieuwing Roeland 
van der Schaaf in de eerste 
vlog van Nicole van Aanholt. 
Samen met haar hondje Pablo 
gaat zij maandelijks een vlog 
maken in de verschillende 
wijkvernieuwingswijken. 
In totaal komen er tien vlogs. 
De eerste van de serie is 
gemaakt in haar eigen wijk, 
Beijum.

Mooiste wijk van Groningen
Nicole woont zes jaar in 
Beijum. Sinds haar dochter 
hondje Pablo kreeg voor haar 
verjaardag, loopt zij iedere dag 
door de wijk en de omgeving. 

Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

bewoners, ondernemers en scholen.

Pagina Wijkvernieuwing

Het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) heeft eind 
augustus onder andere groen 
licht gegeven voor het opzet-
ten van vier wijkvernieu-
wingsprojecten in Beijum en 
Lewenborg: Kansrijke Start, 
De Buddy Academie, Wijk-
budget en Wijkondersteuner. 
De vier projecten gaan nog dit 
jaar van start. 

Gevolgen gaswinning
Het Nationaal Programma 
Groningen is opgezet om de 
gevolgen van de gaswinning 
te compenseren voor bewo-
ners van gebieden die daar het 
meest onder te lijden hebben. 
Hierdoor is voor de gemeente 
Groningen de komende tien 
jaar 60 miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld. Het Lokaal 

programmaplan heeft daarvan 
20 miljoen euro bestemd voor 
de wijkvernieuwing in Beijum 
en Lewenborg .

De projecten Kansrijke Start, 
De Buddy Academie, Wijkbud-
get en Wijkondersteuner geven 
hier concreet invulling aan. Zij 

Groen licht voor Lokaal programmaplan Groningen NPG    –    Aftrap project Kansrijke Start

www.facebook.com/beijumbruist

De projecten
In de vier projecten zijn zowel bewoners, maatschappelijke 
instellingen, politie als de gemeente vertegenwoordigd. Tezamen 
richten zij zich erop de lee� aarheid in de wijk en de kwaliteit 
van leven van de bewoners structureel te verbeteren. Elk van de 
vier projecten hee�  daarbij zijn eigen focus:
Kansrijke Start bouwt aan een veilige en aantrekkelijke leefom-
geving voor de jeugd en aan talentontwikkeling. 
De Buddy Academie biedt een coachingstraject dat mensen 
helpt om zelf hun � nanciële en sociale problemen aan te pakken, 
waardoor zij de regie over hun eigen leven terug kunnen krijgen. 
Wijkbudget en Wijkondersteuner helpen bewoners bij het opzet-
ten van buurtinitiatieven en proberen om deze waar mogelijk 
met elkaar te verbinden.

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

ondersteunen bewoners op 
verschillende vlakken. Bijvoor-
beeld op het gebied van sociale 
en � nanciële problemen, 
talentontwikkeling en bij het 
opzetten van buurtinitiatieven.

Kansrijke Start
De aftrap van het eerste van de 
vier projecten, Kansrijke Start, 
vond begin september in het 
Heerdenhoes plaats. In het 
platform Kansrijke Start zitten 
vertegenwoordigers van alle 
instellingen en organisaties 
plus ervaringsdeskundigen die 
zich voor (toekomstige) jonge 
ouders en kinderen in Beijum 
en Lewenborg inzetten. 

Zij gaan samen werken ten bate 
van een positieve ontwikkeling 
van jonge kinderen.

Zo ontdekte zij het Beijumer-
bos, Kardinge, Zuidwolde en 
de Groene Long. “Groen, overal 
groen, daar wordt je als mens 
heel gelukkig van.” En zo begint 
die eerste vlog ook: “Ik vind 
Beijum de mooiste wijk van 
Groningen.” 

Problemen
Toen de gemeente op zoek was 
naar iemand om een vlog te 
maken over wijkvernieuwing 
kwam–  “puur toeval!”– Nicole 
in beeld. De link is de theater-
school voor volwassenen van 
Vrijdag, waar zij cursiste is. 
Hier zit zij in hetzelfde jaar als 
Joris Barske, die de sociale me-
dia van de gemeente beheert. 
Nicoles  enthousiasme valt di-
rect op als je naar de eerste vlog 

kijkt. “Tuurlijk zie ik plekken 
waar wat moet gebeuren.” En 
daarom zei ze ja. Ze wil uit-
zoeken wat de gemeente doet 
aan die problemen. Zelf ziet 
ze het belang van de speeltuin 
in haar heerd, van het onder-

houd en toegankelijkheid van 
de openbare ruimte (“Je moet 
overal kunnen komen met 
een rolstoel!”). En misschien 
het belangrijkste: persoonlijk 
contact. “Ga bij mensen naar 
binnen!”

Zien wat er gebeurt
Een project van De Huismees-
ters om huizen energiezuiniger 
te maken in de Wibenaheerd 
(te zien in de vlog) valt natuur-
lijk op, maar toch zien veel 
bewoners niet wat er allemaal 
gebeurt aan wijkvernieuwing. 
Van der Schaaf: “Het gaat niet 
alleen over het verbeteren van 
het wonen, maar ook over de 
zorg, het groen, werk, het totale 
plaatje. Ik hoop dat deze vlog 
daarbij helpt.” 

Aan het enthousiasme van 
Nicole zal het niet liggen!

Benieuwd naar de 
Wijkvernieuwingsvlog?
Je vindt hem op de Facebook-
pagina van Beijum Bruist!

Bijvoorbeeld door ouders 
begeleiding en gerichte on-
dersteuning aan te bieden. 
Kinderen moeten veilig buiten 
kunnen spelen en jongeren 
moeten uitgedaagd worden om 

hun talenten te ontwikkelen. 
De komende maanden wordt 
gekeken hoe deze doelstellin-
gen in de praktijk verder vorm 
kunnen krijgen.

Beijum bloeit nog meer dankzij de Torteltuin
In de wijk zijn prachtige 
buurtinitiatieven te vinden 
op het gebied van groenbe-
heer. Dit past in het Actieplan 
Openbare Ruimte. Voorbeeld 
hiervan is de Torteltuin aan de 
Hylkemaheerd. Initiatiefne-
mer Tanja Willems vertelt.

“Tijdens de lockdown in maart 
kwam ik op het idee. Het was 
allemaal zo mistroostig in die 
tijd. Iedereen zat thuis, kin-
deren speelden niet meer op 
straat. Wat zou het mooi zijn als 
er een plek was waar kinderen 
veilig buiten konden spelen, 
dacht ik. Via Twitter zocht ik 
contact met de gemeente om 
iets met het grasveldje achter 

mijn huis te doen. Zo kwam ik 
in contact met Laurens Stie-
kema, coördinator groenparti-

cipatie. Hij heeft me geholpen 
om het plan op papier te zetten 
en de juiste potjes te vinden.”

“De naam voor de tuin was snel 
gevonden. Ik had de buurt-
kinderen kort daarvoor buiten 
Pluk van de Pette� et voorgele-
zen. Een van de weinige dingen 
die je nog kon doen op een 
veilige afstand van elkaar. 
De groene tuin achter de � at 
van Pluk heet de Torteltuin.”

“Samen met andere bewoners 
hebben wij van de Torteltuin 
een mooi tuintje gemaakt vol 
wilde bloemen, fruitboompjes, 
bessenstruiken en minituintjes 
voor de kinderen in de buurt. 

Ook is er een picknicktafel 
geplaatst en is er een minibieb: 
een kast met kinderboeken, 

waarin appels worden gelegd 
en waar je spelletjes kunt vin-
den.” 

“De Torteltuin is een heer-
lijke plek, waar kinderen � jn 
kunnen spelen. We zijn nog 
op zoek naar sponsoren voor 
zaden. En we zoeken meer 
bewoners die willen helpen 
bij het onderhoud van de tuin. 
Wie een bijdrage wil leveren, 
in wat voor vorm dan ook, kan 
een briefje met zijn gegevens 
leggen in de minibiebkast. Dan 
neem ik contact op.”

Wil je meer foto’s van de tuin 
zien? Kijk dan op de Facebook-
pagina van Beijum Bruist!
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gmail.com, maar uiteraard is 
even langskomen ook altijd 
mogelijk. We zitten naast de 
brug over de Zuidwending, ter 
hoogte van het winkelplein van 
Beijum.

Wilt u ook met uw onderneming 
gratis in deze krant? Aanmelden 
via redactie@debeijumer.nl

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (34)
Beijum wemelt van de onderne-
mingen en bedrijven. Groot, klein, 
familiebedrijven, eenmansbedrij-
ven, starters, gevestigde bedrijven, 
et cetera. Met z’n allen vormen ze 
het ondernemerslandschap in de 
wijk.

In deze serie worden ondernemin-
gen en bedrijven voor het voetlicht 
gebracht. Beijum zonder onderne-
mers is ondenkbaar. In deze afle-
vering vertelt Jeroen van Neer over 
een nieuwe sportschool in Beijum.

Door Johan Fehrmann 

Jeroen, vertel, hoe heet jouw 
sportschool en wat is het aan-
bod?

De onderneming heet Sport-
school Body Support/Spartan 
Fights Holland. Op 16 sep-
tember hebben we de eerste 
training gegeven. De sport-

schoolketen bestaat al meer 
dan dertig jaar.

Op de locatie in Beijum geven 
we doordeweeks kickbokstrai-
ningen (K1) en op zaterdag 
pencak silat (Indonesische 
vechtkunst). Ook bestaat de 
mogelijkheid tot specifieke 
groepstrainingen en personal 
training. We werken met kleine 
groepen, begeleid door meer-
dere vaste trainers. Hierdoor 
krijgt iedereen voldoende indi-
viduele aandacht.

Wat is de waarde van jullie 
aanbod? En wat is voor jullie 
belangrijk?

We vinden het belangrijk dat 
sporters van ieder niveau bij 
ons terechtkunnen en komen 
trainen in een veilige omge-
ving. We trainen op een rea-
listische en intensieve wijze, 

maar zonder hard contact 
(sparring). Respect en normen 
en waarden staan bij ons hoog 
in het vaandel. Deze aanpak 
werpt zijn vruchten af. Hierdoor 
voelen mensen zich snel thuis 
en kunnen ze op een positieve 
manier werken aan hun con-
ditie, kracht, weerbaarheid en 
zelfvertrouwen.

En nu dus in Beijum.  
Hoe bevalt dat?

We zijn heel blij met onze nieu-
we ruimte aan de Stoepema-
heerd 42a. De locatie is goed 
bereikbaar per fiets, bus en 
auto, en ligt mooi centraal tus-
sen verschillende stadswijken. 
We hebben al kennis mogen 
maken met diverse wijkbewo-
ners en voelen ons hier na de 
eerste week al erg thuis.

Voor welke leeftijdscategorieën 
geldt het aanbod?

Onze trainingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Voor de volwassenen hebben 
we een damesgroep en een 

gemengde groep. Mogelijk 
gaan we op termijn het aantal 
lesuren uitbreiden, zodat meer 
mensen bij ons kunnen trainen.

Hoe kunnen mensen jullie  
bereiken?

We zijn bereikbaar via het mail-
adres spartanfightsgroningen@

Sportschool Body Support/Spartan Fights Holland

O V E R  D E  R O O IE
Er is veel ellende in de wereld, 
maar gelukkig is er af en toe 
een nieuwsbericht waar een 
mens blij van kan worden. 
Zoals het bruggetje over het 
Boterdiep. Het waterschap 
heeft besloten dat het weer 
opengaat. Er zijn lage hekken 
geplaatst, die vallende passan-
ten vakkundig droog weten te 
houden, en het zware klaphek 
(dat werd vervangen door 
een licht plastic klaphekje) is 
vervangen door een draaihek. 
Prachtig. We kunnen weer 
oversteken.

Je zou verwachten dat, na al het 
gemopper, iedereen blij zou 
zijn. Maar nee. Je kunt namelijk 
niet meer fietsend overste-
ken. En dat is heel erg. Je moet 
afstappen en dat is schandalig. 

Een meneer dreigde zelfs dat 
hij zijn slijptol zou halen. Dat 
is toch gek. Dat hek is niet van 
hem, dus blijf ervan af. Dat het 
niet voor iedereen optimaal is, 
geloof ik graag, maar wees eens 
blij met wat je hebt. Overleg 
eens met het waterschap. Leg 
uit wat je problemen zijn.
Ik vind het fijn dat het water-
schap dit geregeld heeft. Dan 
kan het nu mooi bezig met het 
verhogen van de grondwater-
stand. Het waterschap is een 
bestuurslaag waarin boeren 
heel veel te zeggen hebben. En 
die hebben de grondwaterstand 
verlaagd. Daar hebben diezelfde 
boeren nu veel last van. De 
boeren hebben dus hun eigen 
problemen veroorzaakt. Ik ben 
benieuwd waar straks de protes-
terende trekkers staan.

Arjan de Rooij

Start met bridge! 9, 16 en 30 september, en 7, 14 en 
28 oktober.

Bij voldoende belangstelling ge-
ven we in november een vervolg-
cursus. Uiteraard volgen we de 
richtlijnen van het RIVM.
De docenten zijn Ineke de Kuijper 
en Ronald Pakker. De lessen vin-
den plaats in het Multi Functio-
neel Centrum (MFC)in Engelbert. 
Daar is ruim voldoende en gratis 
parkeergelegenheid.

Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u bellen of mailen naar 
Ineke de Kuijper:
tel. 06-40939531
mail: idekuijper@home.nl
Of neem contact op met het MFC, 
Aries Sibma, 050-5496355.

Zie ook onze website: http://
www.nbbclubsites.nl/club/12041/

Altijd al willen leren bridgen? 
U bent van harte welkom bij 
Bridge Club Meerbridge in En-
gelbert. In februari 2020 zijn 
we gestart met een cursus voor 
beginners. Door de maatrege-
len in verband met corona is 
deze cursus echter gestopt.

Nu maken we een herstart. Er is 
nog instroom mogelijk van begin-
nende cursisten of van mensen 
die het bridgen opnieuw willen 
leren. De cursus is op de woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur op de volgende data:

Waterschap

Allerzielen in De Bron
22 november 2020 is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
Op deze dag herdenkt de pro-
testantse kerk de overledenen 
van het afgelopen jaar. Van-
wege de ontwikkelingen rond 
het coronavirus kan deze her-
denking slechts in kleine vorm 
doorgaan. 

Daarom organiseert De Bron op 
Allerzielen, vrijdag 2 november 
2020, een aparte bijeenkomst. 
Op veel plaatsen worden op deze 
dag de overledenen herdacht. In 
De Bron gebeurt dit voor mensen 
uit Beijum en omgeving. Er wordt 
stemmige muziek gedraaid en 
er is de mogelijkheid een kaarsje 

aan te steken, te bidden en te 
mediteren. Ook liggen er pas-
sende teksten, die meegenomen 
kunnen worden ter overdenking. 
Daarnaast zijn er mensen van het 
pastoraat aanwezig om mee in 
gesprek te gaan.

Op 2 november is De Bron open 
van 17.00 tot 20.00 uur.
Het adres: Bentismaheerd 1A.  
U bent van harte welkom.

- Vrijwilligers -
Als vrijwilliger bij Humanitas 
Groningen kun je met een 
klein gebaar een groot verschil 
maken. Iemand helpen met 
de taal, zodat zij haar brieven 
kan lezen, een kind meene-
men naar de speeltuin zodat 
het alle aandacht krijgt, of een 
kopje koffie drinken met een 
oudere die de deur niet zo 
vaak meer uitkomt. Jouw bij-
drage als vrijwilliger voor dat 
ene uurtje in de week kan heel 
waardevol zijn. Kleine moeite, 
groot effect!

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
op onze website of kom naar de 
voorlichting op woensdagoch-
tend in de even weken! 

T: 050-3126000
E: mip.groningen@humanitas.nl

www.humanitas.nl/groningen

GEZOCHT!

Bomen lommeren ingetogen
Een zucht van wind danst in het groen
In het hoogpolig bermtapijt
Wuiven tere kleuren
Hebben kale paardenbloemen
Hun laatste vleugels uitgeslagen

Op de Beijumerweg
Kruisen fietsforensen elkaars pad
Van en naar de stad
De avondzwoelte tegemoet

Aan de Kardingerplas laven lome lijven
Zich in het laatste warme licht
Loopt het zand nog even
Speels tussen kindervingers door
Tikt de tijd de vrije uren trager
Breken dromen uit ommuurd verlangen

Zomeravond in Beijum   |   Willy Koolstra
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in deze bijzondere coronatijd er-
varen we allemaal hoe eenzaam-
heid voelt: een verjaardag vieren 
zonder je familie, je kleindochter 
maanden lang niet zien behalve 
via Whatsapp, alleen boodschap-
pen doen, niet mahjongen met 
je vrienden, anderhalve meter 
afstand houden van elkaar. Ge-
lukkig is er nu wat meer mogelijk: 
tuinvisite ontvangen, weer bij 
elkaar komen in het Ouderencafé, 
genieten van Poëzie in de Ker-
sentuin. Zoals een van ons zei: ‘Ik 
mag weer onder de mensen zijn. 
Ik kom er fluitend van terug.’ 

Iedereen voelt zich wel eens 
eenzaam. Om heel verschillende 
redenen. Hoe het voelt en wat 
het met je doet, is voor iedereen 
anders. 

Als je een geliefde verliest, is de 
eenzaamheid die je voelt intens: 

Het huis is stil, de ramen 
keren hun blik naar binnen 
de muren maken geen geluid
Grijs hangt de dag tussen de 
bomen

(Uit: Requiem van Jørn Zeiler)

De kans is groot dat u in 
de afgelopen tijd over dit 
kruid heen bent gereden 
met de auto of de fiets, of 
dat u het heeft platgetrapt. 
Toch nemen veel mensen de 
smalle weegbree amper waar. 
Hij maakt zich – onopvallend 
‒ breed langs de wegen, zoals 
de naam al zegt, en is een 
echte tredplant, die beter 
gedijt naarmate er meer 
overheen wordt gelopen. Ook 
bij sommige mensen kom je 
dergelijke kwaliteiten tegen…

Plakkerig zaad
Dat de plant overal te vinden 
is, komt door het licht plakke-
rige zaad, dat zich makkelijk 
aan banden of voeten hecht 
en zo weer op andere plekken 
langs de weg een plekje vindt. 
Onze voorouders die naar 
Amerika vertrokken, hadden 
het aan hun wagenwielen. 

Overal waar zij geweest waren, 
begonnen weegbreeplanten te 
groeien, wat hun de Indiaanse 
naam ‘white men’s footprint’ 
opleverde. Het blad, zeker 
van de brede weegbree, doet 
inderdaad in de verte aan een 
voetafdruk denken.

K R U I D  E N  O N K R U I D  I N  S T A D  E N  O M M E L A N D  
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Smalle weegbree   
(Plantago lanceolata)

Wist u trouwens dat het super-
food ‘chiazaad’ ook van een 
weegbreesoort komt?

Veerkrachtig
Het feit dat de bladeren niet 
beschadigd worden door grote 
druk, verwijst naar de indruk-
wekkende veerkracht die deze 
plant bezit en die je terugvindt 
in de werking. Een van de be-
langrijkste inhoudstoffen is 
looizuur. Wellicht kent u looi-
zuur: het ontstaat als je zwarte 
thee heel lang laat trekken 
en veroorzaakt een wrange 
smaak. Looizuur verstevigt 
de celwanden, waardoor deze 
minder kwetsbaar worden 
voor indringers, zoals bacte-
riën en virussen. Dat maakt 
weegbree een belangrijke hel-
per zolang corona dreigt.
Van weegbree kunt u heel 
gemakkelijk druppels maken 
om het immuunsysteem te 
versterken. Pluk twintig weeg-
breebladeren op een schone 
plek, doe ze fijngeknipt in een 
jampot, giet er jenever of wod-
ka bij tot het kruid geheel is 

bedekt en laat drie weken trek-
ken. Vergeet niet om uw tinc-
tuur elke dag even te schudden 
en zeef de plantendelen er 
na drie weken uit. Bewaren 
in een donkerbruin glazen 
flesje. Neem van dit aftreksel 
tien tot vijftien druppels per 
keer in tijden van verminderde 
weerstand of dreigende griep. 
Ook thee van het gedroogde of 
verse kruid helpt bij luchtwe-
ginfecties en ontstekingen in 
maag of darmen. 

Natuurlijke antibiotica
En dan is er nog iets heel 
interessants: sap van het ver-
se blad. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft uitgewezen 
dat weegbree natuurlijke an-
tibiotica bevat: de plant kan 
met gemak allerlei bacteriën 
doden. Dus mocht u gewond 
raken onderweg en niets bij 
u hebben: kneus het blad van 
de weegbree, bijvoorbeeld 
door het tussen uw handen 
te rollen tot er sap uitkomt, 
en leg het blad op de wond. 
Eventueel een verbandje of 

zakdoek eromheen, en klaar is 
uw natuurlijke pleister. Ook op 
insectenbeten en uitslag door 
bijvoorbeeld brandnetels doet 
zo’n blad wonderen. 
Als u thuis bent, kunt u de fijn-
geknipte bladeren in een kom 
doen, bedekken met water en 
even fijnmalen met de staaf-
mixer (in een vijzel kan na-
tuurlijk ook). Zeef het planten-
pulp uit de groene vloeistof en 
dep met dit sap geïrriteerde en 
ontstoken plekken. Het voelt 
aangenaam koel en werkt zelfs 
bij wondroos, hebben we ont-
dekt. Neem zolang de klachten 
aanhouden ook elk uur een 
theelepel van dit sap. 
Tot slot een bijzondere tip, die 
supergoed blijkt te werken: 
kneus bij oorpijn een blad tot 
er sap uitkomt en prop dit in 
het oor. Zorg wel dat er een 
stukje uitsteekt, zodat u het 
ook weer kunt verwijderen. 
Werkt pijnstillend en kalme-
rend bij zeurende oorpijn. 
Blijf gezond en vergeet niet: de 
natuur kan vaak meer dan we 
denken!

Weegbree

Programma Week tegen 
Eenzaamheid

Rondom de eerste week van 
oktober zijn er activiteiten in 
de wijk. Stadsboerderij De 
Wiershoeck benadrukt het 
belang van samen dingen 
doen en noemt het dan ook 
de Week van het Samenzijn.

Stadsboerderij de Wiershoeck
Weekend 3 en 4 oktober van 
14.30 tot 17 uur
- heerlijke scones gebakken 

door  Dina 
- muziek (Ierse doedelzak, 

schotse smallpipe, viool): 
Dina & familie

- soep 
- schilderworkshop door Bian-

ca van Schayk

Weekend 10 en 11 oktober 
van 14.30 tot 17 uur
- pannenkoeken bakken
- muziek A Couple of Strings 

(gitaar, mandoline, viool) 
twee keer 25 minuten 

- soep 
- familiefilm 
- lezing over solitaire bijen 

door Stichting Duurzame 
Stadsimkerij Groningen 

Bij Bosshardt
- rond de wijk met de soepkar
- regulier programma:

• openingstijden: ma 12-15, 
di en vrij 10.30-13.00 uur

• maandag 5 oktober: lunch 
(12-14 uur), €1,50 (opgave 
tot 2 oktober)

• vrijdag 2 en dinsdag  
6 oktober: soep en tosti

Trefpunt 
- op maandagmiddag 5 okto-

ber van 15.00 tot 17.00 uur 
komt stadsdichter Renee Lutz 
een workshop geven aan 
kinderen in de basisschool-
leeftijd. De kinderen gaan 
gedichten maken voor men-
sen die zich eenzaam voelen.

Heerdenhoes: Voor en Door 
Beijum
- 2 en 9 oktober, van 9.30 tot 

10.30 uur: ontbijten in het 
Heerdenhoes (€2,50)

- 5 oktober, 16.00 uur: Ouderen 
café (max. twintig mensen)

De wijk rond met de soepkar Stadsdichter Renee Lutz

Samen Ouder Worden 
Soms loop je in je eentje na te 
denken over van alles en nog wat. 
Dan kan het fijn zijn om eens met 
leeftijdgenoten van gedachten 
te wisselen. Over hoe het met je 
gaat en wat je bezighoudt. Over 
het leven, dat in deze coronatijd 
zo anders is geworden. 
Voor ouderen die elkaar willen 
ontmoeten zonder de deur uit 
te hoeven, willen we dit najaar in 
Beijum groepsgesprekken aan de 
telefoon organiseren. Het idee is 

om in kleine groepjes (vier tot zes 
deelnemers) met elkaar een tele-
fonisch groepsgesprek te voeren 
over een bepaald thema, zoals 
spijt, vriendschap of familie. Ieder-
een kan meedoen en deelname 
is gratis. Deze groepsgesprekken 
worden begeleid door vrijwillige 
gespreksleiders. Daarvoor zijn we 
in Beijum op zoek naar vrijwilli-
gers van 55+. Is dat misschien iets 
voor u?
Als gespreksleider leidt u het ge-
sprek in goede banen en nodigt 

Een tegen Eenzaamheid
Ieder jaar wordt de Week Tegen 
Eenzaamheid gehouden. Dit jaar 
van 1 tot en met 8 oktober. Door 
corona voelt het nog belangrijker 
om bij elkaar te komen en in deze 
week samen wat te doen. 

Daarom hebben we verschillende 
activiteiten bedacht. Uiteraard 
allemaal binnen de coronaregels! 
We denken voor ieder wat wils, 
dus hopelijk tot straks!

Mattie, Christien, Ammarens, 
Kitty, Marjan en Marleen

Gespreksleiders gezocht u uit tot het delen van verhalen. 
Hiervoor is een erkende metho-
diek ontwikkeld, waarvoor u een 
online training krijgt op 7 oktober 
(van 15.00 tot 17.00 uur) en op 
28 oktober (van 11.00 tot 13.00 
uur). In november willen we dan 
starten met de groepsgesprekken 
in Beijum.

Voor meer informatie en aan-
melding kunt u contact opnemen 
met Frouk Reehoorn, f.reehoorn@
humanitas.nl , betrokken bij de 
werkgroep Ouder worden in 
Beijum.

‘Ik heb het echt opgezocht’
Antje Untied is een van de zes 
Creadames die wekelijks bij elkaar 
komen in De Bron om te hand-
werken voor het goede doel. Ze 
maken omslagdoeken, dekentjes, 
slaapzakjes en nog veel meer 
voor een geboortekliniek in Gam-
bia. Antje is mantelzorger voor 
haar man. ‘Als je er niet zelf op 
uit gaat, zit je samen met je man 
in huis. Met andere mensen in 
gesprek geeft afleiding. Ik heb het 

echt opgezocht.’ Dus toen ze en-
kele jaren geleden in de krant las 
over de Creadames, heeft ze zich 
aangemeld. Ze kende organisator 
Christien de Ruiter al – die woont 
in dezelfde buurt – dus de stap 
was snel gemaakt. De groep da-
mes is hecht en staat voor elkaar 
klaar, of het nou gaat om geza-
menlijk inkopen doen, samen 
meewerken aan de jaarlijkse spul-
letjesmarkt of met elkaar overleg-

gen over wat ze oppakken.
‘Je moet mensen aanspreken, 
gewoon proberen.’  
Zo doet ze soms boodschappen 
voor een oudere dame, die ze 
inmiddels ook meeneemt naar de 
Creadames. En was ze samen met 
kinderen actief bezig om Droom-
vangers te maken. Wekelijks gaat 
ze dinsdagochtend met een vast 
groepje aquajoggen. ‘Dat mag 
weer!’ En terwijl haar man dage-
lijks naar de Tour kijkt, gaat zij 
lekker een eindje fietsen.

-



- Schrijvers-
Wist je dat De Beijumer een 
eigen website heeft? Kijk maar 
eens op debeijumer.nl. We zijn 
nog op zoek naar schrijvers 
en/of (amateur-) journalisten 
die het leuk vinden om regel-
matig iets te schrijven voor 
onze website. Interesse? Neem 
dan contact met ons op via: 
redactie@debeijumer.nl.

8

‘Ik was de buuf van boven’

‘Dat amateurs dát kunnen’, 
zegt een mevrouw na afloop 
van de voorstelling. Een 
mengeling van ongeloof en 
verbazing in haar stem. Deel-
nemers aan deze derde editie 
van De Wijk De Wereld wor-
den al op de trappen van de 
stadsschouwburg enthousiast 
onthaald door wachtende 
bezoekers. Bloemen en compli-
menten. Na een lange periode 
van stilte en lockdown schitter-
de Beijum dan eindelijk op de 
planken in het laatste weekend 
van augustus met spel, muziek, 
zang en dans. Vier deelnemers 
aan verschillende groepen 
vertellen over hun ervaring.

Door Willy Koolstra

‘Het zit er al in, maar soms moet 
je een situatie hebben met de 
juiste mensen en op de juiste 
manier. De professionals zijn 
heel goed om dat uit mensen 
te halen. Je gaat toch grenzen 
verleggen omdat je erop ver-
trouwt dat er wel een mooie 
scène uitkomt’, zegt Marjolein 
de Jong. Ook Sanne Koelewijn 
en Fredy Riensema herkennen 
dat. Sanne deed samen met 
haar dochter Julia (10) mee met 
de dansgroep. ‘Dat je jezelf mag 
zijn en dat je best doen goed 
genoeg is, dan haal je het beste 
uit jezelf en krijg je er plezier 
in’, zegt ze. Fredy: ‘Ik heb mezelf 
verrast en wist niet dat ik zoveel 
talent had.’

Verschillende leeftijden samen
Na een lange periode van lock-
down weer samen iets met an-
deren doen, was een welkome 
kans. ‘Het gaf verbondenheid en 
een gevoel van trots zijn op de 
buurt’, zegt Sanne. ‘Elkaar weer 
ontmoeten, daar zat iets hoop-
vols in, en het was vooral leuk 
om wijkbewoners van een heel 
andere kant te zien’, laat Marjo-
lein weten. Samen met dochter 
Elin (13) wilde ze meedoen in 
dezelfde theatergroep, maar na 
de lockdown dachten ze daar 
anders over. ‘We hadden al ge-
noeg op elkaars lip gezeten, we 
wilden het wel samen beleven, 
maar niet bij elkaar in de groep.’ 
De pret was er niet minder om. 
‘Thuis lagen we soms enorm in 
een deuk als we dingen van de 
repetities nadeden.’
‘Elin was een van de jongsten. 
Ze vond het leuk om samen met 
volwassenen iets te doen’, vertelt 
haar moeder. Sanne en Julia 
herkennen dat. Dochter Julia: 
‘Valerio en ik waren de enige kin-
deren en dat vond ik wel grap-
pig. Meestal zit ik alleen met veel 
andere kinderen in een groep.’ 
Moeder: ‘Mooi dat je het samen 
doet, op een andere manier tijd 
met elkaar doorbrengt en elkaar 
anders leert kennen. Verschillen-
de leeftijden komen met elkaar 
in aanraking, tegenwoordig zijn 
de generaties zo gescheiden.’

Verbondenheid en vrijheid
De mensen van De Wijk De We-

reld werken met verhalen van de 
wijkbewoners zelf. ‘Wat anderen 
vertelden, maakte veel indruk op 
me, en je ontmoet mensen die je 
anders nooit zou tegenkomen’, 
zegt Fredy. Marjolein deed mee 
met een groep moeders. ‘We 
kwamen met heel verschillende 
verhalen, hebben veel met el-
kaar gedeeld, en aspecten daar-
uit kwamen in de voorstelling’, 
vertelt ze. Sanne verwoordt het 
zo: ‘Je krijgt begrip voor elkaar. 
Je voelt de energie van de ander 
zonder elkaar heel goed te ken-
nen, en je merkt aan elkaar dat je 
allemaal wel wat te overwinnen 
hebt.’ Sanne danste vroeger met 
veel passie in de disco en zat op 
ballet. Nu zit dochter Julia op 
ballet. Sanne: ‘Juersson (docent) 
heeft het knap gedaan. Vooral 
kijken wat je kunt, intuïtief, het 
ging heel vanzelf.’ Julia: ‘Dat je 
vrij mag dansen. Op ballet moet 
alles precies. Dit dansen kon je 
meer jezelf doen, vrij zijn.’ Papa 
maakte de voorstelling mee als 
toeschouwer: ‘Het authentieke. 
Je zag die verbondenheid en 
vrijheid uitgebeeld in de dans, 
en ik zag Julia vrij bewegen van-
uit zichzelf. Julia: ‘Ik zou willen 
dat we elk jaar een dans deden, 
en papa moet ook een keer mee 
dansen. Er waren maar twee 
jongens en ik wil vierduizend 
miljoen jongens.’

Het kind in jezelf
Fredy deed mee in de theater-
groep en zat tijdens de hele 
voorstelling in haar eentje op 
het balkon. ‘Ik was de buuf van 
boven. Ik was een mopperend 
persoon en zei van alles over 
de wijk, maar eigenlijk houd ik 
van Beijum. Het verhaal dat ik 
vertelde, was niet mijn verhaal, 
maar komt wel in Beijum voor.’ 
Toneelervaring heeft Fredy niet, 
maar toch kreeg ze deze mooie 

rol. ‘Tijdens de repetitie moest 
ik twee minuten heel veel ver-
tellen in mopperende zinnen. 
Karin (regie) zag een soort ta-
lent in mij en dacht: dat kan ze 
wel. Ik vond het wel een eer om 
te doen, ik had heel veel tekst.’
‘We hadden een leuk clubje 
achter de schermen. We had-
den veel lol en moedigden 
elkaar aan’, zegt Marjolein. Ze 

werkt als imker en dat kwam 
terug in de voorstelling. ‘Moe-
derschap en hoe dat werkt in 
een bijenvolk.’ De groep werkte 
met lange witte vitrages, waar-
mee ze het ene moment door 
de ruimte zweefden als zwer-
mende bijen en het andere 
moment een baby verbeeldden 

die ze in hun armen wiegden. 
‘We hebben heel erg geëxperi-
menteerd met die doeken. Het 
ontstaat zonder dat je het van 
tevoren bedenkt, van heel vro-
lijk tot heel poëtisch. Heel mooi 
hoe al onze inbreng uiteindelijk 
samenkomt en in elkaar past. 
Herkenbaar voor iedereen. 
Geen keurslijf, dan was ik niet 
uit de verf gekomen.’

De ervaring maakte mensen 
rijker. Sanne: ‘Het is in deze tijd 
van coronamaatregelen fijn om 
vrij te kunnen bewegen, dat 
kinderlijke in mij is weer wakker 
geworden, meer spelen. Het kind 
in jezelf niet verliezen.’ Dochter 
Julia: ‘Dan moet je gewoon met 
mij gaan buitenspelen.’

Dansgroep | Foto: Reijer Boxem

GEZOCHT! APPELS?
Heb je een appelboom in 
de tuin en veel appels, maar 
geen idee wat je ermee zou 
moeten doen?
Ik kom ze graag ophalen om 
er cider van te maken.
Natuurlijk in ruil voor een 
flesje cider om te proeven!

Mail mij, Eric, via:
rode.egel@gmail.com 

Deelnemers vertellen over hun 
ervaring met De Wijk De Wereld

Fredy | Foto: Willy Koolstra

Marjolein op het podium | Foto: Mirjam Theissen

Compensatie waardevermindering koophuis

In de vorige krant vermeld-
de de redactie dat er een 
vervolg zou komen op het 
voorpaginabericht over 
waardevermindering van 
koophuizen in Beijum als 
gevolg van aardbevingen die 
weer het gevolg zijn van gas-
winning door de NAM. 

De maand september is nog 

niet de maand voor huizen-
bezitters om actie te onder-
nemen en om een claim in te 
dienen. Toch is het al mogelijk 
om voorwerk te doen.

Kom je als Beijumer in aanmer-
king voor de waardedalingsre-
geling, dan kun je met je DigiD 
inloggen op onderstaande 
website en alvast controleren 

of jouw gegevens bij het Insti-
tuut Mijnbouwschade Gronin-
gen kloppen. Ook kun je laten 
uitrekenen hoeveel je kunt 
verwachten in het kader van 
deze regeling. 

Let wel: indienen kan pas na 
1 november. 

https://www.schadedoormijn-
bouw.nl/waardedalingsrege-
ling

Redactionele mededeling
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Weet jij wat er te doen is in Beijum?
Ik hoor het heel vaak: ‘ik weet 
niet wat er te doen is in de 
wijk.’ Toch is er veel informatie 
te vinden. Dus heb ik een klei-
ne opsomming gemaakt.

Door Marleen van Leeuwen

Papier
Zelf ben ik nogal van het pa-
pier, dus daar begin ik mee. Je 
hebt de wijkgids, De Beijumer, 
flyers, magazines zoals Zomer 
in Beijum, posters, nieuwsbrie-
ven (via de mail) zoals ‘Ouder 
Worden in Beijum’ en de 
nieuwsbrief van Bij Bosshardt, 
en gerichte mailings als je 
meedoet met bijvoorbeeld 
werkgroepen van de wijkver-
nieuwing. Papieren informatie 
ontvang je vaak gewoon door 
de brievenbus, maar je vindt 
het ook in de buurthuizen, bij 
Stadsboerderij De Wiershoeck 
en in de bibliotheek.

Online
Geen wereld zonder internet, 
dus ook in Beijum hebben we 
verschillende websites. Op 
beijum.nl vind je een com-
pleet dagelijks/wekelijks/
maandelijks overzicht van alle 
activiteiten in de wijk. En heel 
veel organisaties zetten acti-

viteiten op hun eigen website, 
zoals Sportwijk Beijum, de 
buurtcentra, Bij Bosshardt en 
De Wiershoeck. En vergeet de 
blog van Johan Fehrmann niet 
(https://beijumnieuws.blogs-
pot.com/). Dagelijks houdt hij 
ons op de hoogte van het wel 
en wee van de wijk.

Social Media
Dan heb je nog social media, 
zoals LinkedIn, Facebook en In-
stagram. Ook daar is veel infor-
matie te vinden. In de wijkgids 
staan e-mailadressen, websites 
en vaak ook Facebookpagina’s. 
Op beijum.nl staan links naar 
heel veel organisaties in de 
wijk. Op verschillende plekken 
in de wijk ligt een wereld aan 
folders!

Ja maar, corona…
Dat is ook zo. Lastig. Maar zo 
langzamerhand is er weer van 

Nijestee 
biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 
 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In 
vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Beijum. 
Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Bijeenkomst in de Kersentuin

alles te doen, als je je maar aan 
de regels houdt: anderhalve 
meter afstand, was je handen 
en bij twijfel: blijf thuis! 

Toch:
• cursussen zijn weer  

begonnen
• je kon meedoen met  

NazomerKriebels
• er is een poëziemiddag  

geweest in de Kersentuin
• bij het eetcafé in het Heer-

denhoes kun je op donder-
dag weer wekelijks heerlijk 
eten

• er was een rommelmarkt in 
de Sibrandaheerd

• op 17 september was het 
tweede Cultuurcafé in het 
Trefpunt

• de groep ‘Voor en Door 

Beijum’ is weer gestart: op  
5 oktober is het eerste  
Ouderencafé.

Kortom, zoek het op, kom langs, 
doe mee. Je bent welkom!

Poëzie in de Kersentuin

E e n  b e e t j e  d r u i l e r i g  w a s  h e t  w e l  o p  z o n d a g m i d d a g  6  s e p t e m b e r .  M a a r  d a n k z i j  d e  p a r t y t e n -
t e n  e n  d e  n o d i g e  p a r a p l u ’s  l u k t  h e t  t o c h  o m  i e d e r e e n  t i j d e n s  d e  P o ë z i e m i d d a g  i n  d e  K e r s e n -
t u i n  b i j  D e  W i e r s h o e c k  d r o o g  t e  h o u d e n .  E n  a f  e n  t o e  k w a m  d e  z o n  e r  h e e r l i j k  d o o r !
V o o r  d e  e e r s t e  k e e r  – m a a r  z e k e r  n i e t  d e  l a a t s t e  – w e r d  d i t  g e d i c h t e n f e s t i j n  g e o r g a n i s e e r d  
d o o r  c u l t u u r c e n t r u m  V r i j d a g  i n  d e  B u u r t .  D e  p r e s e n t a t i e  w a s  i n  h a n d e n  v a n  s t a d s d i c h t e r  
R e n é e  L u t h ,  s a m e n  m e t  w i j k d i c h t e r  C h a r l o t t e  B e e r d a .  O n z e  e i g e n  w i j k d i c h t e r  W i l l y  K o o l s t r a ,  
w i n n a a r  v a n  d e  g e d i c h t e n w e d s t r i j d  v a n  D e  W i j k  D e  W e r e l d ,  d e e d  u i t e r a a r d  o o k  m e e .  
B i j z o n d e r e  g e d i c h t e n ,  v a n  j o n g e  e n  o u d e r e  t a l e n t e n ,  s o m s  u i t  B e i j u m ,  s o m s  n i e t .  M a a r  o o k  
m u z i e k .  E n  a l l e m a a l  e i g e n  c o m p o s i t i e s .

Cultuurcafé

NazomerKriebels

Rommelmarkt op de Sibrandaheerd



Uit het verleden van Beijum
Onze wijk Beijum bestaat al 
meer dan veertig jaar. In al die 
jaren is er veel gebeurd. En wie 
de geschiedenis van de wijk 
waarin wij wonen een beetje 
kent, is vaak meer betrokken 
bij de eigen leefomgeving.
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Eerst was daar dus, voorjaar 
2018, die muziekrecensie van 
hun debuutalbum in mijn och-
tendkrant. ‘Pakkende liedjes’, 
‘heerlijk meanderende gitaar-
loopjes’, ‘praatmuziek zoals Lou 
Reed’. Mijn aandacht was ge-
trokken. Zou dit eindelijk weer 
eens een eigenwijze rockband 
zijn die popmuziek maakt zoals 
popmuziek bedoeld is: ge-
woon, recht door zee? Dat zou 
dan passen bij hun herkomst: 
werkstad Rotterdam met een 
lading... Beijum. Hoe zit dat?

Door Rinus Woesthuis

In het najaar van 2018 kwam 
Lewsberg samen met ander 
Nederlands aanstormend talent 
naar het eendaagse festival Pla-
toPlanet in de Oosterpoort. Wie 
trof ik daar in de lobby met zijn 
echtgenote? Prominent Beijumer 
en voormalig stadsdeelcoördi-
nator Wim Klein. Ook hij bleek 
speciaal voor Lewsberg te zijn 
gekomen. ‘Weet je’, lichtte hij 
toe, ‘Michiel, de leadgitarist van 
Lewsberg, is namelijk onze oud-
ste zoon!’

Onverstoorbaar
Even later, in de kelder van 
de Oosterpoort, bevestigde 
Lewsberg mijn vermoeden: on-
verstoorbaar en ongekunsteld 
brachten ze hun muziek. Ik zou 

durven wedden dat ze zonder 
publiek hetzelfde zouden heb-
ben gedaan, gewoon lekker 
jammen. Een kennis, Alex van 
de Groningse evenementen-
planner 050crew, was laaiend 
enthousiast: ‘Prachtig. Pure mu-
ziek, met een paar rafelrandjes: 
daar hou ik van. Die lp ga ik 
aanschaffen. Nee, geen cd, dit 
vraagt om vinyl!’

Van MAF naar Rotterdam
Michiel begon in Beijum, 
natuurlijk bij MAF, al op zijn 
negende met gitaarlessen. Hij 
speelde later in de destijds 
wijkberoemde Beijumkids, 
en in nog een aantal bands in 
het land. Een paar jaar gele-
den was hij in zijn woonplaats 
Rotterdam medeoprichter van 
Lewsberg. Na de titelloze de-

buutplaat in 2018 volgde dit 
voorjaar het tweede album, In 
this house. Voor wie de eerste 
plaat goed kent, is het vervolg 
een feest van herkenning.

Aangenaam tegendraads
Hoe typeer je die herkenbare 
muziek? Allereerst: Lewsberg 
heeft een doorsnee rockband-
bezetting van vier muzikanten, 
verder geen toeters en bellen: 
zanger-ritmegitarist, leadgitarist, 
basgitariste en drummer. De 
band speelt rafelige drie-akkoor-
denrockliedjes. Frontman Arie 
van Vliet zingt op een verteltoon 
zijn Engelse teksten, met een 
Rotterdams accent, zonder stem-
verheffing, een beetje lui achter 
de beat. De gitaarriffs gaan daar 
relaxt slingerend doorheen. 

MAF van muziek

Ergens begin deze eeuw 
werd het fietspad langs de 
Amkemaheerd aangelegd 
(grote foto rechts). Was het 
2004? Lezers kunnen in het 
geval van nadere informatie 
altijd contact opnemen met 

Daaroverheen die zeer herken-
bare leadgitaar van Michiel Klein 
uit Beijum: nooit bombastisch, 
eerder bescheiden van snaar 
naar snaar, maar soms, onver-
wacht, gemeen uithalend. Als 
basis de soepele bas van gitariste 
Shalita Dietrich – die als zange-
res soms een zachte, verlegen 
klinkende bijdrage levert. En de 
drums van Dico Kruijsse, die de 
altijd voortrollende basissound 
van Lewsberg stutten.
Niets is vanzelfsprekend bij 
Lewsberg. De band slaagt erin je 
af en te op het verkeerde been 
te zetten. Een aangenaam voort-
kabbelend, lieflijk, melodieus 
liedje kan ontaarden in kako-
fonie, niet in de laatste plaats 
doordat Michiel zijn gitaar dan 
laat schuren, piepen en kraken. 
Hoewel de songs van Lewsberg 
duidelijk gestructureerd zijn en 
altijd een aangename melodie-
lijn hebben, zijn de groepsleden 
er nooit op uit hun publiek ge-
makzuchtig te behagen. En zo 
hoort het: popmuziek moet in de 
kern tegendraads zijn.

In vergelijking met het eerste 
album lijken op In this house 
de onderdelen van het Lews-
bergrepertoire ‘nog subtieler en 
ingetogener ingezet dan op het 
debuut’, om de woorden te ge-
bruiken van de heren van Elpee 

de redactie. Het is bijna niet 
meer voor te stellen dat fiet-
sers destijds over de rijbaan 
moesten fietsen…
De andere foto zal tegen de 

veertig jaar oud zijn, Beijum 
bestaat immers bijna twee-
enveertig jaar. Waar was dit 
in de wijk?
Lezers worden uitgenodigd 

om historische foto’s in te 
zenden. Criterium: ze moe-
ten minstens tien jaar oud 
zijn.
redactie@beijumer.nl

Rotterdamse band Lewsberg met Beijums accent

in de Oosterstraat. Net als het 
debuutalbum blijft ook In this 
house verrassen – ook na een 
paar keer draaien – en vragen 
om nog een keer opgezet te 
worden.

Lewsberg (2018) V.l.n.r. Arie van Vliet, Michiel Klein, Dico Kruijsse en Shalita Dietrich   |   Foto: Tommy Ventevogel

Lewsberg in VERA, 17 september. Helemaal links Michiel Klein   |   Foto: Berber Klein

Lewsberg in VERA, 17 september. Weinig publiek i.v.m. coronamaatregelen   |   Foto: Berber 
Klein

Concert in VERA

Nog maar kort geleden, op 
donderdagavond 17 septem-
ber, was Lewsberg weer even 
in Groningen, voor twee op-
tredens in poptempel VERA. 
Vader Wim Klein, die als een 
van de weinigen (corona!) 
een kaartje had weten te 
bemachtigen: ‘De band was 
op dreef, met een fraaie set 
nummers van beide albums. 
Heel herkenbaar, maar 
telkens weer verrassend ge-
kleurd, zoals je van een goed 
live optreden mag verwach-
ten. Het publiek liet duidelijk 
blijken dat te waarderen. De 
als altijd onderkoelde reactie 
van leadzanger Arie daarop: 
“Het doet ons deugd dat u 
hier vanavond, met gevaar 
voor eigen leven, aanwezig 
bent.”’

De muziek van Lewsberg is 
op lp en cd te koop bij Plato 
en Elpee, of via de eigen web-
site https://lewsberg.net. Of 
kijk eens op YouTube.
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Wijk- en jongerencentrum Het Trefpunt
Beijumerweg 17
050-5422807 | info@trefpuntbeijum.nl

De Wegwijzer
Ypemaheerd 42 (ingang bibliotheek)
Geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag

Buurtcentra in Beijum (Kleihorn en Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

WIJ Beijum
Melsemaheerd 2
Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 9-17 uur
050-5497131 | wijbeijum@wij.groningen.nl

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
4 oktober 10.00 uur  oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
11 oktober 10.00 uur  da. Alberte van Ess, bevestiging en afscheid  
   van ambtsdragers
18 oktober 9.30 uur  gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,  
   da. Alberte van Ess
25 oktober 10.00 uur  ds. Gert W. v.d. Werff

De diensten zijn eenvoudig te vinden op internet via  
www.kerkdienstgemist.nl.  
Je vindt de dienst door in het zoekveld ‘pkn de Bron Groningen’ in te 
vullen.

Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Tot nader order worden in de Hervormde Gemeente Noordwolde/ 
Zuidwolde geen diensten gehouden. Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.

Emmauskerk, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in 
Lewenborg. Zie ook www.hildegardparochie.nl.

4 oktober 10.00 uur  oecumenische dienst, RK voorganger (nog)  
   onbekend
11 oktober 11.15 uur eucharistieviering, voorganger pastor Arjen  
   Jellema
18 oktober 11.15 uur dienst o.l.v. parochianen
25 oktober 11.15 uur woord- en communieviering, voorganger  
   pastor Myriam Oosting
1 november 10.00 uur oecumenische dienst, voorganger PKN in de  
   Stefanuskerk in Noorddijk
2 november 19.00 uur Allerzielen, dienst o.l.v. parochianen

Kerkdiensten

COLOFON  De Beijumer
p/a Postbus 60007 

9703 BA Groningen 

telefoon: 050-5422807 

email: redactie@beijumer.nl 

 

De Beijumer is een initiatief van 

Stichting Het Trefpunt en wordt 

geschreven en opgemaakt door 

vrijwilligers. 

Druk: Hoekstra Krantendruk

Emmeloord - Oplage 5100
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DTP
Rode Egel Producties

Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en 

ingezonden stukken die 

betrekking hebben op de wijk 

Beijum en/of zijn inwoners. 

Kopij is van harte welkom.

 

Rechten 

Alle zorg is besteed aan het 

achterhalen van rechthebben-

den. Degenen die desondanks 

menen zekere rechten te  

kunnen doen gelden, wordt 

verzocht contact op te nemen 

met de redactie.

Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum 

 

Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer 

doen hun best om de krant 

correct te bezorgen. Klachten 

over de bezorging kunt u bij ons 

melden via tel.nr.: 050-5422807

Buurtvuur   |   Herfstkriebels

B u u r t v u u r n ie u w s

Wat gebeurt er ondertussen op de vuurplaats?

Door Trijntje de Haan

Nu er geen vaste vuuravonden 
worden georganiseerd, vraag je 
je misschien af: wat gebeurt er 
op de vuurplaats? Ik woon er vlak 
achter en daarom zie ik dat hij 
veelvuldig gebruikt wordt.
De vuurplaats wordt gebruikt 
waarvoor hij is gemaakt: spon-
taan een vuurtje stoken met 
anderen uit de buurt. Kinderen 
die spelen op en om de keien. 
Wandelaars die komen uitrusten 
en van de omgeving genieten, of 
een praatje maken met iemand 
die passeert. Of wat te denken 
van een sessie labyrint lopen, die 
werd georganiseerd door een 
coach die de vuurplaats in Beijum 
daarvoor heel geschikt vond.
Mooie dingen, die ontstaan 
omdat er een plek is die daartoe 
uitnodigt. De vuurplaats als een 
plek in de wijk om buiten te zijn in 
je eigen omgeving, om de ander 
te ontmoeten, om je thuis te voe-
len in je eigen wijk. De vuurplaats 
blijkt dat waar te maken. 

Maar ook bij meer georganiseer-
de activiteiten was de vuurplaats 
betrokken…

De Wijk De Wereld
Het theaterproject met en door 
Beijumers die onze wijk kleur 
geven. Het project werd eind 
augustus afgerond in de Stads-
schouwburg. Wat een prachtige 
voorstelling, met veel bekende 
gezichten uit Beijum, die samen 
gevarieerde en soms zeer her-
kenbare situaties van onze wijk 
lieten zien. Zijdelings kreeg de 
vuurplaats een plekje met een 
interview en leuke foto door Marc 
Knip. Geniet na van dit project, 
lees het artikel dat de NRC erover 
schreef, zie de andere deelnemers 
en lees de interviews op: spotgro-
ningen.nl/events/de-wijk-de-we-
reld/nieuws/

Herfstkriebels
Op 5 september was er de 
gemeentelijke opruimdag, 
genaamd Herfstkriebels. De be-

woners die in de Jensemaheerd 
een aantal perken onderhouden, 
deden mee aan deze actie. De ge-
meente had een verrassing voor 
deze actieve bewonersgroep. 
Een gezellige theateract van De 
Dames Slier, die een coronatest 
afnamen bij een vrijwillige buurt-
bewoner. Een milieusteward van 
‘Groningen schoon dankzij mij’ 
begeleidde de dames. Dit alles tij-
dens een verzorgde lunch op de 
vuurplaats, georganiseerd door 
de initiatiefnemers van het groen-
comité: Annemieke en Evelien. 

Zelf iets organiseren
De vuurplaats heeft zijn waarde 
voor Beijum. Een plek die klaar-
ligt om elkaar te ontmoeten, om 
te genieten van buiten zijn in je 
eigen omgeving. Klaar ook voor 
jouw idee om daar iets moois te 
doen. De vuurplaats is geschikt 
voor wie een open ontmoeting 
wil organiseren voor anderen in 
Beijum. Het is vooral een plek 
voor en van bewoners.

Op dit moment zijn er geen 
vaste vuuravonden vooruit 
gepland. Ik kan me voorstellen 
dat sommigen dat missen. Het 
staat iedereen vrij om een vuur 
te organiseren, bijvoorbeeld een 
kindervuurtje, een vuuravond 
of op speciale momenten, zoals 
Sint-Maarten. Of een andere gele-
genheid om elkaar te ontmoeten 
rond het vuur. Zie je het zitten 
om eens een vuurtje te houden, 
open voor andere Beijumers? Doe 
dat gerust. In overleg is er hout 
beschikbaar, als je initiatief open-
staat voor iedereen. Als je wilt, 
kun je daar gebruik van maken. 
Wel handig om even contact op 
te nemen. En als er andere vragen 
zijn, help ik je graag. Ook kunnen 
we je vuurtje aankondigen op de 
site of op social media. Voor wijk-
brede initiatieven is er budget 
beschikbaar voor de middelen 
die je nodig hebt.

Ook goed om te weten: als vrijwil-
liger in de wijk kun je gratis cur-
sussen doen bij Link050, zoals het 

organiseren van wijkontmoetin-
gen. Kijk maar eens op hun site. 
Misschien zit er iets voor je bij. 

Corona
In deze tijd ontkom je er niet aan 
om de vuurplaats vanuit de ogen 
van virusgevaar te bekijken. We 
hebben ervaring opgedaan met 
een aantal bijeenkomsten bij het 
vuur, in Beijum en in Lewenborg. 
Eerst in kleine setting, zoals een 
vergadering van de Stichting 
Buurtvuur, om te kijken hoe het 
werkt met afstand houden rond 
het vuur. En inmiddels ook met 
vuuravonden in Lewenborg die 
open waren voor iedereen die 
spontaan langskwam.

Hierdoor weten we dat de 
vuurplaats zich goed leent voor 
bijeenkomsten. Het is in de open 
lucht, dus dat is sowieso al een 
pluspunt. Mensen kunnen zelf 
een stoel meenemen. Daarmee 
regelt iedereen zelf de afstand tot 
de ander. En de kring rond het 
vuur is zo groot of klein te maken 
als nodig is voor het aantal men-
sen. Meer deelnemers? Gewoon 
een wijdere kring maken. Dat 
regelt zich vanzelf. 

trijntjedehaan@yahoo.com
06-27282197

buurtvuren worden aangekon-
digd op: buurtenrondhetvuur.nl

Buurtvuur   |   Het is de schuld van alle anderen
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Zie ook onze aktiefolder  www.biotoppers.nl
Iedere vrijdag weer ovenvers brood van stadsbakkerij De Terp

ma. t/m wo.
do. en vr. 
za 

9.00-18.00
9.00-19.00
9.00-17.00

Energy Mix (fruit, zaden, noten)   kilo    van    10,99  aktie 8,24
Energy Mix  Superfoods  Kilo     van  14,99  aktie 11,24

V A S T E  
P R I K

T I J D  1 1 : 3 0  -  1 2 : 3 0  STARTPUNT  ' T  T R E F P U N T
Z O N D A G  6  S E P T  -  4  O K T  -  1  N O V  -  6  D E C

BijHem
community

Meer informatie over een activiteit? Stuur

een mail naar info@bijhem.net of check 

Beijumerweg 20


