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De scholen zijn weer begon-
nen, de zomervakantie is 
voorbij. Na een maand af-
wezigheid krijgt u weer een 
heel seizoen De Beijumer 
in de bus. In de tussentijd is 
er weinig opzienbarends in 
Beijum voorgevallen. Het was 
(tot nu toe) een relatief rusti-
ge zomer. Kleine ergernissen 
waren er, zoals snelheidscou-
reurs die tijdens de hittegolf 
de straten in de wijk onveilig 
maakten. En natuurlijk ‒ want 

wie had er geen rekening 
mee gehouden? ‒ sloeg de 
blauwalg weer toe in de Kar-
dingerplas. Weg plezier voor 
vele Beijumers tijdens deze 
lopende coronazomer. En de 
gemakkelijke bruggetjes naar 
de Hornbach over het Boter-
diep: ze gingen dicht, weer 
open en weer dicht. Meer over 
blauwalg en de bruggetjes 
verderop in deze krant.

Door Johan Fehrmann en Han Borg

Huiseigenaren opgelet!
Voor de paar duizend huis- 
eigenaren in Beijum is er goed 
nieuws te melden. Het is in 
feite goed nieuws binnen het 
slechte nieuws, want de aard-
bevingsproblematiek is voor de 
provincie Groningen natuurlijk 
een drama. Het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG), 
de rechtsopvolger van de Tij-
delijke Commissie Mijnbouw-
schade Groningen (TCMG), 

maakte aan het begin van de 
zomervakantie bekend hoe de 
zogenoemde Waardedalings-
regeling zal uitpakken voor de 
diverse postcodegebieden in 
het gaswinningsgebied, waar-
onder de beide postcodegebie-
den in Beijum (9736 en 9737). 
Details zijn te lezen op www.
schadedoormijnbouw.nl/waar-
dedalingsregeling

Compensatie waardevermindering voor huiseigenaren

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

• De ‘Waardedalingsregeling’ 
is vooral interessant voor 
degenen die in (een deel 
van) de periode tussen 16 
augustus 2012 en 1 januari 
2019 eigenaar waren van een 
woning in Beijum. Huurders 
hebben hier verder niet zo-
veel aan.

• Ook als je slechts een deel 
van die periode eigenaar 
was, heb je recht op een ver-
goeding. Die wordt dan bere-
kend over de periode waarin 
je eigenaar was. 

• De vergoeding verschilt 
per postcodegebied en ook 
binnen één postcodegebied 
zijn er verschillen: de criteria 
voor dat laatste zijn nog niet 
helemaal helder.

• Per 1 november a.s. kunnen 
(voormalige) huiseigenaren 
een aanvraag indienen voor 
het krijgen van compensa-
tiegeld uit deze regeling. Hoe 
dat in zijn werk gaat, was bij 
het ter perse gaan van deze 
krant nog niet bekend. 

Kort en goed komt het erop 
neer dat iedereen in post-
codegebied 9737 (ruwweg: 
Beijum-West) minimaal 2,7% 
en maximaal 3,6 % van de 

WOZ-waarde van de woning 
op (peildatum) 1 januari 2019 
vergoed krijgt. En voor ieder-
een in postcodegebied 9736 
(ruwweg: Beijum-Oost) is de 
vergoeding minimaal 3,6 % en 
maximaal 4,6 % van genoemde 
WOZ-waarde. Men verwacht 
dus dat er in Beijum-West 
minder waardedaling is dan in 
Beijum-Oost.
De WOZ-waarde per 1 januari 
2019 staat ‒ als het goed is ‒ 
vermeld op de aangifte Inkom-
stenbelasting over 2019 en in 
het jaarlijkse overzicht van het 
Noordelijk Belastingkantoor, 
dat huiseigenaren per post en/
of per mail toegestuurd krijgen. 
Ben je vóór 1 januari 2019 uit je 
koopwoning vertrokken, dan is 
het zaak om erachter te komen 
hoeveel de WOZ-waarde van 
je voormalige huis op 1 januari 
2019 was. Misschien gaat het 
Instituut Mijnbouwschade 
Groningen hierbij assisteren 
door zelf die WOZ-waarde op 
te vragen en in te vullen. Het 
zou immers in strijd zijn met 
de privacywetgeving als je die 
WOZ-waarde zo maar zou kun-
nen opvragen indien je dit huis 
op 1 januari 2019 niet meer in 
bezit had.

Vervolg op pagina 4  

Aardbevingsschade in Beijum



2

De officiële prijsuitreiking

Oversteek Sluis Stad en Lande  
(Hornbach) open - en weer dicht
Waterschap Noorderzijlvest 
heropende op 27 juli de 
‘Hornbach’ oversteek over 
de sluis Stad en Lande in het 
Boterdiep. Het waterschap had 
in februari de twee oversteken 
afgesloten vanwege enkele 
ongevallen waarbij mensen 
te water raakten en/of letsel 
opliepen. Na onderzoek bleek 
het mogelijk om de oversteek 
het dichtst bij Hornbach op 
voldoende verantwoorde wijze 
weer te openen. De oversteek 
bij de andere sluisdeur blijft 
gesloten.

Eigen risico
Voor de veiligheid werden 
aan allebei de kanten van de 
oversteek gele klaphekjes 
geplaatst, de opstaande rand 
op de sluis werd geel en zwart 
geverfd, er kwamen leuningen 
en waarschuwingsborden. De 
klaphekjes waren geplaatst 

zodat fietsers moeten afstappen 
voordat zij oversteken. Dit om 
extra duidelijk te maken dat de 
sluisdeur geen brug is en dat 
wie er gebruik van maakt dat 
nadrukkelijk bewust op eigen 
risico doet. Het waren lichte 
hekjes die gemakkelijk open te 
drukken waren en die zich zelf 
weer afsloten. 
Helaas kon van de heropende 
oversteek maar kort gebruik 
worden gemaakt: de op de 
oversteek geplaatste klaphekjes 
vielen op 3 augustus ten prooi 
aan vandalisme. Het waterschap 
heeft daarom de oversteek weer 
afgesloten. Helaas dupeert dat 
heel veel mensen die de over-
steek dagelijks gebruiken.

Wat kan wel?
Noorderzijlvest zoekt nu een 
passende oplossing voor de  
ontstane situatie. Het water-
schap overlegt over vervan-
gende hekjes of bijvoorbeeld 
fietssluizen zoals die in Beijum 
op veel fietsroutes te vinden 

zijn. Mogelijk dat ook nog een 
enkele andere aanpassing wordt 
aangebracht.
Noorderzijlvest zal niet aan 
de gang blijven met reparatie 
van vernielingen. Voor wie ook 
straks nog niet tevreden is: 
neem dan gewoon even contact 
op met het waterschap en/of 
het BOB-bestuur.

In samenwerking met stich-
ting WelMobiel en vereniging 
Noorden Duurzaam gaat de 
Bewonersorganisatie Beijum, 
in navolging van Golvend Le-
wenborg en De Scheepsraad, 
onderzoeken of er behoefte 
is aan een milieuvriendelijk 
vervoerssysteem voor Beijum, 
Lewenborg en omliggende 
wijken. Het gebiedsteam Oost 
van de gemeente ondersteunt 
het gezamenlijk projectplan 
voor beide  wijken.

Achtergrond
De gemeente heeft voor de 
langere termijn een Mobili-
teitsvisie opgesteld, gericht op 
de toekomst van de stad en de 
inrichting daarvan. Immers 
de invulling van de openbare 
ruimte, het wonen en werken 
zal veranderen en duurzamer 
worden. Nieuwe mobiliteits-
keuzes en een mobiliteitstran-
sitie zijn daarbij denkbaar. De 
komst en het gebruik van een 
E-shuttle zou een duurzaam 
alternatief kunnen zijn voor 
bijv. het autogebruik en posi-
tieve invloed hebben op het 
efficiënt gebruik van de open-
bare ruimte in een stadswijk.

Voordelen
Het inzetten van een duur-
zaam en milieuvriendelijk 
vervoersysteem kan een grote 
bijdrage leveren aan zelfred-
zaamheid. De vergrijzing in 
Beijum zal, net als in andere 
wijken, alleen maar toenemen. 
Bewoners willen blijven in de 
wijk en hier oud worden. Dit 
brengt ook veelal een mobili-
teitsprobleem met zich mee. 
Maar ook in andere groepen 
van de bevolking is mobiliteit 
een probleem, bijvoorbeeld 
om deel te nemen aan sociale 
activiteiten. 

In de september editie van de 
Beijumer zullen wij via een 
enquête peilen welke behoefte 
er is aan een E-shuttle in onze 
wijk. Ook via de wijkwebsites 
beijum.org en beijum.nl en di-
verse facebookpagina’s zullen 
wij dit project verder onder de 
aandacht brengen.

Alvast reageren? 
Meedenken en/of meedoen 
aan dit project? 

Laat het ons weten via info@
beijum.org

Aankondiging voor de Algemene  
Ledenvergadering d.d. 29 september 2020

In verband met het Covid-19 virus en de daar aan gerela-
teerde maatregelen, zal de Algemene Ledenvergadering ter 
vaststelling van de begroting voor het jaar 2021 in aan-
gepaste vorm worden gehouden. Onze leden ontvangen 
hierover nog nadere informatie. Voor geïnteresseerden zijn 
de stukken voor deze ALV vanaf 14 september te downloa-
den via onze website www.beijum.org of af te halen bij het 
Heerdenhoes aan de Melsemaheerd 2.

De E-shuttle: een duurzaam alternatief?

Stevig op slot

De gele klaphekjes

De E-shuttle zou een duurzaam alternatief kunnen zijn 

Rodelbaan
Er is geen nader nieuws be-
kend over het initiatief om een 
rodelbaan aan te leggen op de 
Kardingerheuvel. De betrok-
ken ondernemers moeten 
eerst hun plannen uitwerken 
en reageren op de vele vragen 
en bezwaren die tegen de 
plannen zijn ingediend. 

Blauwalg
Tot eind juli waren er geen 
blauwalgproblemen in de 
Kardingerplas, maar helaas 
ging het toen toch weer mis 
en verschenen opnieuw de 
waarschuwingen op de borden 
op het strand.  

Er zijn mensen die denken dat 
het toch niet zo moeilijk kan 
zijn om het blauwalgprobleem 
in de Kardingerplas voorgoed 
op te lossen. Helaas, was dat 
maar waar. Alle deelnemers 
aan het periodieke Kardin-
gerplas-overleg weten beter 
en wie de situatie van alle 
zwemplassen op de websites 
van bijvoorbeeld de provincies 

Groningen en Drenthe bekijkt, 
ziet dat bij veel zwemwater 
het probleem ook nu weer 
speelt. 

Op 26 augustus komt het over-
leg weer bij elkaar. Dan wor-
den onder andere de uitslagen 
van nieuwe bodemonderzoe-
ken besproken, evenals van de 
onderzoeken naar mogelijkhe-
den om de doorstroming in de 
plas verder te verbeteren. Ook 
dat laatste is overigens niet zo 
eenvoudig als je misschien zou 
denken.

Kort door de BOB

Ideeën voor meer of  

 andere maatregelen?  

 Mail naar bob@beijum.org
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Bewonersvariant Gerrit Krolbrug niet bruikbaar?
Op 12 augustus was er weer 
een overleg van het Gerrit Krol-
brugcomité, waarin vertegen-
woordigers van de Bewoners-
organisatie Beijum (BOB), De 
Hunze Van Starkenborgh (BHS) 
en de Korrewegwijk (BOK) 
samenwerken.

De brug moet binnenkort 
vervangen worden. Bewoners 
hebben voor de nieuwe brug een 
eigen voorstel ingebracht. Deze 
‘bewonersvariant’ (zie kader) is 
nu geanalyseerd door het advies-
bureau dat voor de planuitwer-
king van de nieuwe brug door 
Rijkswaterstaat is ingeschakeld. 

Conclusie van het bureau is dat 
dit geen bruikbaar alternatief is 
en dus niet verder onderzocht 
hoeft te worden (dat gebeurt wel 

met de varianten van 5,50 en 4 
meter). Het Gerrit Krolbrugco-
mité is het volstrekt niet met die 
conclusie eens, vindt de analyse 

Veilige kruisingen Kardinge
De gemeente heeft enkele maat-
regelen genomen voor het veili-
ger maken van de kruisingen van 
de Garsthuizermaar (het fietspad 
van Beijum naar Zilvermeer, 
langs de skatebaan) met de rijba-
nen van de parkeerterreinen van 
Kardinge. De werkgroep is niet 
echt gelukkig met die maatre-
gelen en gaat daar mogelijk nog 
over aan de bel trekken bij de 
wethouder van verkeer. 

Groenperken rotonde Nijen-
steinheerd
De werkgroep heeft zich al lan-
gere tijd hard gemaakt voor het 
vernieuwen van de groenperken 
rond de rotonde Nijenstein-
heerd. Stadsbeheer heeft nu een 
plan voorgelegd aan de omwo-
nenden. 

Links en rechts lopen
Er zijn opnieuw enkele reac-
ties binnen gekomen over de 

kwestie links of rechts lopen op 
fietspaden en wegen. In een 
volgende editie van de Beijumer 
daarover meer. 

Afsluiting deel Amkemaheerd 
voor fietsers
De werkgroep diende een 
bezwaar in tegen de afsluiting 
voor fietsers van het deel van de 
Amkemaheerd tussen de Atens-
heerd en de Beneluxweg. Dat 
bezwaarschrift werd door de ge-
meente om procedurele redenen 
niet in behandeling genomen. 
Wij vragen de gemeente de toen 
ingebrachte verbeteringsvoor-
stellen alsnog uit te voeren. 

Over Groen, Grijs en Verkeer
De werkgroep Groen, Grijs en Verkeer houdt zich 
bezig met verschillende onderwerpen.

Drukte op de Gerrit Krolbrug

van het bureau beneden peil 

en gaat daar verder werk van 
maken. De reactie van de bewo-
nersorganisaties is te vinden op 
beijum.nl en beijum.org.

De bewonersvariant
Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug kwamen lange tijd 
alleen de opties voor nieuwe bruggen van 4 of 5,50 meter ter 
sprake, waarbij met name de gemeente 4 meter de maximaal aan-
vaardbare hoogte vindt. Maar ook die hoogte heeft veel nadelen: 
een klim van 4 meter is voor veel gebruikers verre van leuk en de 
aanloophelling levert vooral aan de stadskant flink wat problemen 
op. Het Gerrit Krolbrug-comité heeft daarom een nieuwe variant 
ingebracht: hou de brug op dezelfde hoogte; verleng het Heer-
denpad over de noordzijde van de brug als tweerichtingsfietspad 
waardoor de confrontatie tussen fiets- en autoverkeer op de krui-
sing met de Ulgersmaweg tot het verleden behoort. Voor fietsers 
die uit de stad komen moet dan een veilige oversteek komen over 
de Korreweg naar het tweerichtingsfietspad op de brug. 

De officiële prijsuitreiking

Waar vind ik het Heerdenhoes? Er zijn geen rode borden op de wijkring die ernaar 
wijzen en op Google Street View is alleen een omheind veld te zien. En dit is niet de 
Melsemaheerd. Niet alleen de bewegwijzering loopt wat achter dus.

Aanpassing van de ‘rode borden’ in Beijum
De rode borden in Beijum 
waarop de wijkvoorzieningen 
aangegeven staan zijn hope-
loos verouderd. Afgesproken is 
dat de werkgroep Groen, Grijs 
en Verkeer van de Bewonersor-
ganisatie Beijum met voorstel-
len komt om dat te verbeteren. 

Een eerste concept stond in de 
Beijumer van juni jongstleden. 
Volgens dat voorstel moeten 
verreweg de meeste van de 
huidige rode borden vervan-
gen worden door borden met 
actuele teksten, sommige van 
de huidige rode borden kun-

nen verwijderd worden en hoe-
ven niet te worden vervangen 
en op enkele plekken moeten 
nieuwe borden geplaatst wor-
den. De bestaande borden zien 
er verwaarloosd uit en mogen 
best vervangen worden door 
frisse nieuwe borden!

Op het conceptvoorstel zijn 
enkele reacties binnen geko-
men. Het is ook nu nog moge-
lijk om te reageren. Uiteindelijk 
zal Stadsbeheer zorgen voor 
nieuwe borden.

Dus mist u iets of heeft u 

aanvullingen? Reageer dan via 
bob@beijum.org. 
Met iedereen die reageert op 
het voorstel wordt contact 
opgenomen. 

Op de website beijum.org staat 
de volledige lijst van borden, 
inclusief een plattegrond die de 
huidige locaties ervan weer-
geeft.
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In maart, tijdens de dromenvang- 
avond, hebben kinderen en 
volwassenen hun dromen opge-
schreven op kaartjes. En een top 3 
gekozen om mee verder te gaan. 
Maar door corona lag daarna 
alles stil. Hoewel…

Weer opgestart
De kinderraad heeft niet lang stil 
gezeten. Zo zijn er tijdens de zo-
mervakantie theaterworkshops 
bij het Trefpunt geweest. Dit was 
een van de topdromen van de 
kinderen. Ook zijn ze druk bezig 

Buitenfitness in Beijum: de laatste vragen
Half augustus stond projectlei-
der Buitenfitness Joanne ten 
Cate met een stalletje op ver-
schillende plekken in Beijum, 
zoals bij de weekmarkt op de 
Stoepemaheerd. Zij en andere 
betrokkenen bij dit project 
wilden aan de hand van een 
poster bewoners een aantal 
laatste vragen stellen. Vragen 
als: wat wil je graag specifiek 
doen bij een buitenfitness, wat 
is je doel? Welke wandel-/hard-
looproute zou je graag zien, 
welke plekken zijn fijn?

De Buitenfitnessplek komt op 
het terrein van Het Trefpunt. 
Dat heeft het voordeel dat er 
verlichting is en dat je gebruik 
kunt maken van de voorzie-
ningen daar, zoals wc/om-
kleedruimte en horeca. 

met een Groene Speel- en  
Wandelroute door Beijum. Dat 
was de nummer 1!

Ook de volwassenen zijn doorge-
gaan. De droom van een apen-
kooi voor volwassenen moest 
even in de ijskast vanwege de 
anderhalvemeterregel, maar er 
wordt gewerkt aan het opzetten 
van een fotografieclub.

De Droomboomweek
Er zijn nog veel meer dromen. 
Die worden nu weer opgepakt. 
Om al die dromen te delen met 
alle Beijumers, stond er in de 

laatste week van de zomervakan-
tie een droomboom op het plein 
voor het Heerdenhoes. De boom 
is gemaakt door medewerkers 
van WerkPro en beschilderd door 
buurtkinderen (met een beetje 
hulp van hun ouders en oma’s). 
Alle vijftig (!) gevangen dromen – 
en de droomvangers – hingen in 
de boom. We zoeken menskracht 
om al die dromen waar te maken, 
dus er hingen ook lege kaartjes 
om je aan te melden om mee te 
doen.

Meld je aan!
Leden van de werkgroep Voor en 
Door Beijum hebben zich al aan-
gemeld om met de kinderen mee 
te werken aan de groene route. 
Wil je dat ook? Dan kun je je aan-
melden via de mail: viki.cuevas@
wij.groningen.nl. Meedoen met 
de fotografieclub? Of heb je dro-
men en wensen voor Beijum die 
je zelf waar wilt maken? Mail dan 
naar info@beijum.nl. 

De kinderraad en de werkgroep 
Meedoen Beijum Bruist!

Ze kreeg al vele enthousiaste 
reacties. Een van de leukste 
ideeën is dat er verschillende 
hardlooproutes komen in de 
wijk en het Kardingegebied, 
en dat die op elkaar aanslui-
ten!

Joanne: ‘Dit zijn de laatste 
vragen en de laatste check, 
en dan komt het definitieve 
ontwerp in oktober dit jaar. In 
november en december zoe-
ken we de juiste leverancier 
en moeten de onderhande-
lingen klaar zijn. Begin 2021 
kunnen we dan beginnen met 
realisatie.’

Op 2 en 4 september gaan ze 
nog een keer de wijk in. Op 
beijum.nl staat dan waar en 
hoe laat…

In het kort komt het erop neer 
dat iedere huiseigenaar die over 
de hele periode tussen 16 augus-
tus 2012 en 1 januari 2019 een 
woning in Beijum in bezit had, 
gecompenseerd kan gaan wor-
den voor de waardedaling als 
gevolg van aardbevingen door 
gaswinning van die woning.
Let op: er staat ‘kan-gaan-wor-
den’. Want als een huiseigenaar 
geen beroep doet op de rege-
ling, krijgt hij of zij niks. Het 
bevreemdt een beetje dat deze 
regeling naar buiten werd ge-
bracht toen de meeste mensen 
vakantie kregen. En op de site 
van de gemeente Groningen 
staat hier niks over.
Zonde om dit te vergeten, huis-
eigenaren te Beijum! Het gaat 
in totaal om miljoenen die in 
Beijum terecht kunnen komen! 
Let wel, dit geldt niet voor huur-
ders.

In de volgende editie van De 
Beijumer komen we hier zeker 
op terug. Voor nu wensen we 
alle Beijumers een goede start 
van het nieuwe seizoen.

Vervolg van pagina 1  

Koophuis aan de Jensemaheerd

Rondje op Plein Oost 
Op 29 juli kwamen Stadsdeel-
beheerder Ronald Rooijak-
kers en Leo Schulp (specialist 
wijkonderhoud) samen met 
verschillende leden van de 
Kerngroep Wijkvernieuwing 
naar Plein Oost om een rondje 
te maken, een soort ‘mini- 
schouw’. Want wij hadden 
vragen, bijvoorbeeld over het 
onderhoud van het plein, over 
de hygiëne van de fonteintjes 
en over het ‘Innersdijkterrein’.

Door Marleen van Leeuwen

Gezamenlijk verantwoordelijk
‘Hoewel het plein allemaal open-
bare ruimte lijkt, is niet alles van 
de gemeente,’ vertelde Ronald 
Rooijakkers. Wat ons opviel was 
hoeveel partijen betrokken 
zijn bij het plein: bewoners, de 

gemeente, woningbouwvereni-
gingen, de Zorggroep, onderne-
mers, Enexis, het buurtcentrum, 
de bieb. En allemaal hebben ze 
hun aandeel in hoe het plein en 
de omgeving ervan uitzien. Zo 
zijn sommige plantenbakken 
piekfijn in orde, terwijl andere 
schots en scheef en onverzorgd 
op het plein staan. Onkruid 
op het plein is weliswaar de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeente, maar 30 centimeter 
langs de gevels toch echt van de 
bedrijven. Het onderhoud van 
de plantenvakken voor het Heer-
denhoes is dit eerste jaar nog 
de verantwoordelijkheid van de 
aannemer die het aanlegde (tip: 
vervang de roodbruine struikjes 
die hier niet gedijen!). Stadsbe-
heer gaat uitzoeken of rond de 
bomen in het midden van het 

plein een halfverharding moge-
lijk is tegen het onkruid.

Meer punten
Bewoners rondom het plein 
hebben ook zorgen en wensen, 
bijvoorbeeld over de hekken 
om het verwaarloosde ‘Inners-
dijkterrein’. Er is inmiddels een 
beheerder van de Zorggroep 
Groningen voor dit terrein en 
samen met bewoners wordt 
bekeken of de hekken kunnen 
worden verplaatst, zodat een 
wandelpad langs het gebouw 
mogelijk is (zonder stof en mod-
der). Aan vaker legen van de 
afvalcontainers wordt gewerkt 
(er komen sensoren), maar wij 
vragen ons af of er geen andere 
opties zijn. De speeltuin bij de 
fonteintjes heeft een opknap-
beurt nodig. De hygiëne is wel 
in orde (zie kader), maar het 
oogt er vies. De gemeente zal 
bekijken of het mogelijk is om 
beter schoon te maken. En er 
waren zorgen over de staat van 
het houten treintje.

De vraag is wat op korte termijn 
aangepakt wordt en wat moet 
wachten op de langetermijn-
plannen voor het hele plein. 
Ook tijdens de Kerngroepver-
gadering van 5 augustus werd 
hierover gesproken, in bijzonder 
over hoe een samenhangende 
voortgang bereikt kan worden. 

Aan de schouw deden de Kern-
groepleden Theo Smit, Rein van 
der Velde, Wim Klein en Marleen 
van Leeuwen mee.

Schoon water in de 
fonteintjes

• Het filteren en schoonhou-
den van het water vindt 
continu plaats, zolang de 
fontein aanstaat.

• De waterbuffer wordt eerst 
met schoon leidingwater 
gevuld. 

• Als het water in de open-
bare ruimte is geweest, 
wordt het teruggevoerd 
naar de technische ruimte, 
waar het eerst door een 
grof filter gaat om grove 
zaken, zoals ijsstokjes, eruit 
te filteren. 

• Vervolgens gaat het 
door het zandfilter waar 
het fijne vuil eruit wordt 
gefilterd.

• Voordat het water weer 
naar de fontein gaat, gaat 
het langs een UV-lamp die 
alle bacteriën doodt. 

• Indien nodig zorgt een  
anti-algdoseerstation dat 
er anti-alg wordt toege-
voegd ter voorkoming van 
een groene fontein.

Links piekfijn in orde; rechts schots en scheef en onverzorgd

Dromen voor Beijum

De droomboom wordt geschilderd

Het treintje ziet er verwaarloosd uit



De busbaan door Winkelcentrum Oost in 1987  - Linksonder: Verpleeghuis Innersdijk

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Vroeger had je hier een bus-
baan, Verpleeghuis Innersdijk, 
een veel grotere bibliotheek en 
Speel-o-theek Tjoek-e-tjoek. De 
supermarkt heette toen Dreize 
en er waren veel kleine win-
kels. De dierenwinkel zat er, 
een slager, een videotheek met 
PTT-agentschap, een kapper, 
een stomerij, een bloemenwin-
kel, een Chinees restaurant en 
andere horeca. 

En toen werd de busbaan opge-
heven, Innersdijk ging naar Ten 
Boer en Winkelcentrum West 
werd vernieuwd. Winkelcen-
trum Oost werd Plein Oost, een 
groot plein met veel horeca, 

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

‘Hoe ziet voor u Plein Oost er 
in de toekomst uit?’  Dat was 
de vraag voor bewoners van de 
Clarema-, Ypema- en Bentisma-
heerd tijdens een bijeenkomst 
op het plein op 25 juni. In de 
gesprekken ging het vooral over 
de thema’s ontmoeten, wonen, 
spelen, sporten, veiligheid en 
groen. Voor het Heerdenhoes 
stond Mattie Gelati met heerlij-
ke gratis ijsjes. Dat trok vooral 
veel kinderen, die in ruil voor 
een ijsje hun ideeën over het 
plein vertelden. Zij wilden ‘een 
hele hoge glijbaan en heel veel 
schommels’, een trampoline, een 
springkussen en nog veel meer.

Vooraf ging het wijkvernieu-
wingsteam voor Plein Oost 
langs de deuren om bewoners 
persoonlijk uit te nodigen voor 
de bijeenkomst. En ook later, 
begin juli, ging het team bij 
mensen langs. Zo hoorden ze 
behoorlijk wat ideeën, zoals 
een groot terras op het plein en 
gekleurde lichtjes in de bo-
men. En misschien kan er een 
sportschool in een leegstaand 
winkelpand? 

Jongeren van Kas-Vital kwa-
men met voorstellen voor een 
voetbalveldje, een skatebaan 
en een beweegtuin, ook voor 

Veel ideeën voor toekomst Plein Oost

www.facebook.com/Beijum-Bruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

ouderen. De ouderen die boven 
het Heerdenhoes wonen, 
vragen vooral aandacht voor 
het braakliggend terrein naast 
het gebouw – een dagelijkse er-
gernis vanwege opwaaiend stof 
en het onveilige hek dat veel te 
dichtbij staat.

Aan sommige ideeën wordt al 
gewerkt. Er komen sensoren 
in de afvalcontainers die een 
seintje geven als ze vol zitten. 
Daarna zullen de containers 
[die vaak vol zijn en waar dan 
afval naast gezet wordt] vaker 
worden geleegd. 

Projectopdracht  
‘Wijkbedrijf Beijum’

Vorig jaar is gestart met een 
onderzoek naar de mogelijk-
heden van een wijkbedrijf in 
Beijum.  Uitgangspunt bij een 
wijkbedrijf is om initiatieven 
en activiteiten die kunnen 
leiden naar werk samen te 
brengen in één organisatie. 
Er is geïnventariseerd welke 
activiteiten onderdeel kun-
nen worden van een wijkbe-
drijf. Veel partijen in Beijum 
willen bij het uitvoeren van 
deze activiteiten samenwer-
ken. Nu is het de bedoeling 
het plan concreet te maken.

We zoeken daarom een pro-
jectleider die het onderzoek 
kan afronden en een concept 
projectplan op kan stellen 
voor het opzetten van het 
wijkbedrijf.

• Duur: eind september tot 
eind december 2020.

• Reageren op deze pro-
jectopdracht kan tot 15 
september 2020.

• Meer informatie en de 
volledige beschrijving 
van de opdracht staan op 
beijum.nl.

Uitgelicht

Aan het begin van dit jaar hebben 
we met de wijk een actieplan open-
bare ruimte gemaakt. We spraken af 
vijf punten op te pakken. We geven 
hier een korte update van de stand 
van zaken per punt. 

Buitensport
Voor de buitensport is een enquête 
gehouden: 67% van de responden-
ten vraagt om een buitenfitnessplek, 
voorkeursplaats: bij het Trefpunt. In 
augustus hebben we bewoners ge-
vraagd: wat voor fitness? We leggen 

nu de laatste hand aan een eerste 
voorstel dat we in september willen 
presenteren aan de wijk. 

Entree van de wijk
Met de kerngroep wijkvernieuwing 
Beijum Bruist! zijn we in gesprek 
gegaan over de entree van de wijk. 

Update actieplan openbare ruimte

Het resultaat mag er dus zijn: 
een flinke lijst met goede ideeën. 
Acht bewoners hebben zich 
opgegeven om samen met Pro-
jectleider Winkelpleinen Lotje 
Paauwe, een stedenbouwkundi-
ge ontwerper van de gemeente, 
de ondernemers en woningcor-
poraties te bekijken welke ideeën 
de voorkeur hebben en uitvoer-
baar zijn. Het is de bedoeling om 
daarna een aantal ideeën over 
het verbeteren van de uitstraling 
en de levendigheid van het plein 
voor te leggen aan de hele wijk. 
Na de zomer wordt dit verder 
opgepakt.

met wegtrekkende winkels, 
leegstand en een on-Beijums 
betonnen uiterlijk. Gelukkig 
zijn er de fonteintjes die met de 

zomerse hitte erg populair zijn. 
En ook het nieuw gebouwde 
Heerdenhoes met het speel-
pleintje ervoor brengt meer 
levendigheid op het plein. 

Wat brengt de toekomst? We 
werken aan een plan voor Plein 
Oost. Er wordt een Steden-
bouwkundig onderzoek gehou-
den over de winkelpleinen Oost 
en West, er is gesproken met 
omwonenden, ondernemers 
en andere partijen. Daarnaast 
is gekeken naar wat op korte 
termijn noodzakelijk is als het 
gaat om onderhoud van het 
plein. Zo worden de eerste 
stappen gezet op weg naar een 
bruisende ontmoetingsplek 
voor de bewoners van Beijum.
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Plein Oost: wat brengt de toekomst?

Zomer op het Plein

Meer dan 100 ijsjes, voor jong en oud

Bewoners noemden het op onze 
bijeenkomsten, maar waarom en 
wat willen ze graag? Met de kern-
groep hebben we afgesproken één 
opvallende markering te maken bij 
een belangrijke entree van de wijk. 
We werken dat nu uit. We hopen 
later dit jaar enkele voorstellen te 
kunnen laten zien. 

Schone buurt, fijne buurt
In de Beijumer van april stond een 
groot artikel over het beheer en 
onderhoud van de wijk: wat doet de 
gemeente, wat kun je zelf doen? De 
komende tijd geven we voorbeel-

den van bewonersinitiatieven. Volg 
ons op Facebook – Beijum Bruist! – 
om niets te missen. 

Structuur van de wijk
Het plan met de structuur van de 
wijk is bijna klaar en wordt daarna 
aan de wijk voorgelegd. De werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer inven-
tariseert momenteel de bewegwij-
zering van voorzieningen in Beijum. 
Zodra we hun voorstel hebben 
ontvangen, pakken we dit op. 

Ontmoetingsplek/Picknicktafels
Bewoners die in hun buurt een pick-

nicktafel willen adopteren, kunnen 
hun aanvragen nog steeds indienen. 
Als je interesse hebt, vraag dan een 
aanvraagformulier op via telefoon-
nummer 14050.
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www.linekekamminga.nl
06-40007509

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (33)
Beijum wemelt van de onderne-
mingen en bedrijven. Groot, klein, 
familiebedrijven, eenmansbedrij-
ven, starters, gevestigde bedrijven, 
etc. 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 onder-
nemers is ondenkbaar. In deze 
aflevering vertelt Beijumse Lineke 
Kamminga over haar praktijk Licht 
op verlies en verlangen.

Door Johan Fehrmann 

Lineke, waarvoor kunnen Beiju-
mers terecht bij jouw praktijk?

Eigenlijk voor allerlei verschil-
lende levensvragen. Wil je meer 
zicht op je loopbaan en heldere 
keuzes daarin? Of wil je recent 
of ouder verlies verwerken en 
tegelijkertijd je focus richten 
op het ervaren van meer passie 
en plezier, nu en straks? Heb je 
last van conflicten op je werk of 
privé waar je op een gezonde 
manier uit wilt komen? Geloof je 

dat het mogelijk is meer energie 
en levenslust te voelen zodat je 
lichter door je leven loopt?
Of heeft de gedwongen vertra-
ging/verandering door Covid-19 
je bestaande ‘zekerheden’ over-
hoop gegooid en je aan het 
denken gezet over de zingeving 
in je leven? En vind je het pret-
tig daarover eens te sparren met 
een betrokken buitenstaander? 
Welkom.
Bij al dit soort kwesties onder-
steun ik je graag. Met mijn bre-
de ervaring en scala aan oplei-
dingen ben ik een betrouwbare 
en enthousiasmerende  
gesprekspartner.

Hoelang doe je dit werk al en 
wat deed je daarvoor?

Sinds mei 2019 ben ik zelfstan-
dig gevestigd coach in Beijum, 
met een praktijk aan huis en een 
groepsruimte in de wijk. Daar-
voor was ik meer dan twintig 
jaar (studie)loopbaanbegeleider 
bij de Hanzehogeschool, eerst 
voor studenten en daarna voor 
personeel. Fijn werk! Maar nu 

ik mijn eigen bedrijf heb, kan 
ik een breder publiek bereiken. 
Dat bevalt me prima.

Heb je tips voor mensen die inte-
resse hebben?

Binnenkort is het de landelijke 
Week van de Loopbaan, van 14 
tot en met 18 september. Twin-
tig Beijumers kunnen die week 
voor een gratis adviesgesprek 
bij mij terecht. Meld je aan via 
www.noloc.nl/week-van-de-
loopbaan of bel me even: 06-
40007509.
En voor het kosteloze Ontwik-
keladvies (gefinancierd door 
de overheid) kun je ook direct 
bij mij terecht. Een serie ge-
sprekken om over je werk-ont-
wikkeling, arbeidsmarktpositie 
en leerbehoefte na de denken. 
Voor alle werkenden én werk-
zoekenden. Zie www.noloc.nl/
ontwikkeladvies. De toeloop is 
groot, dus wees er snel bij als 
je interesse hebt, er wordt een 
maximum aantal trajecten ver-
goed.

Iets anders: hoe bevalt het wo-
nen in de wijk Beijum? En hoe-
lang woon je al in de wijk?

In 19783 was ik een van de 
gelukkigen die als student tij-

delijk met een gebruikersover-
eenkomst aan het eind van de 
Jensemaheerd (het ronde plein) 
mocht wonen in een − toen te 
dure − koopwoning.
Na een jaar goede ervaring in 
Beijum kwam ik in 1992 terug, 
ditmaal in de Bekemaheerd. 
Vandaar verhuisde ik naar de 
rand richting Zuidwolde. Heer-
lijk om stad en platteland te 
kunnen combineren: de stilte, 
het uitzicht, de Wiershoeck, het 
buurtvuur, de bieb! Ik blijf hier 
graag nog járen!

Zelfstandig coach Lineke Kamminga

O V E R  D E  R O O IE
Aan het eind van de vakantie 
zit ik met verbazing de krant 
te lezen. Groepen jongeren 
trekken vechtend en ver-
nielend door Den Haag. Met 
veel geweld worden auto’s en 
gebouwen gesloopt. Iedereen 
is verbaasd en boos. De politie 
maakt overuren en de duiders 
komen weer uitgebreid aan 
het woord. Door de corona is 
er voor de jongeren weinig te 
doen en dat leidt tot onvrede 
en dus trekt men joelend en 
vechtend door de stad. Ze slo-
pen van alles.

Ik ben van mening dat je geen 
dingen moet vernielen. Dat 
geldt voor buurtcentra in Den 
Haag en ook voor hekjes bij de 
Hornbach. Ook uitgebreid in het 
nieuws waren de zorgen over 

de ventilatie in de scholen. De 
middelbare scholen gaan open 
en de vraag is of dat veilig kan. 
Dat kan veilig als er voldoende 
geventileerd wordt. En je zou 
denken dat dat vanzelfsprekend 
mogelijk is. Nee dus.

Decennia lang heeft Den Haag 
bezuinigd op openbare gebou-
wen en dus ook op scholen. Het 
weinige geld dat er kwam voor 
onderwijshuisvesting, werd niet 
geoormerkt. Zodat de gemeen-
ten dit schamele bedrag ook nog 
eens kleiner konden maken.
Zodoende is de staat van de 
schoolgebouwen niet best. En 
dat leidt nu tot grote zorgen. 
Wellicht in Den Haag, misschien 
aan de Grote Markt, maar zeker 
in de klaslokalen. Ook dat is een 
vorm van vandalisme.

Arjan de Rooij

Stromende regen houdt deze prikkers niet tegen
Vol goede moed wandelde de 
groep de wijk in, op zoek naar 
blikjes, papiertjes, plastic en an-
der afval dat op de grond lag.

Na amper een kwartier prikken 
vielen grote regendruppels naar 
beneden. De donkere wolken 
die zich samenpakten boven 
Beijum, voorspelden niet veel 
goeds. Het duurde niet lang of 
de regen kwam met bakken uit 
de hemel. Maar de jonge en ou-
dere prikkers lieten zich er niet 
door afschrikken! Ze schuilden 
onder een boom en gingen na 

de bui onvermoeibaar verder.

Normaal ben je niet trots op een 
grote berg afval, maar deze keer 
werd de buit vol trots geshowd. 
Er is nog een hoop op te ruimen. 
Hopelijk klinkt door deze actie 
een positief geluid en wordt de 
wijk weer wat schoner. Gelukkig 
is deze actie niet alleen bedoeld 
om afval op te rapen; het is ook 
een mooie manier om andere 
wijkbewoners te spreken. 
 
Doe je de volgende keer ook 
mee?

Tijdens zijn rondje hardlopen 
deed Klaas Kremer het wel 
vaker: afval oprapen dat op de 
grond ligt. Er schijnt een spe-
ciale naam voor te zijn: plog-
ging. Toen we hem hierover 
spraken, gaf hij aan dit graag 
met meer wijkbewoners te wil-
len gaan doen.

Afgelopen zondag was de eerste 
keer. Drie gezinnen stonden 
klaar om afval te prikken. Prikkers 
en afvalzakken werden geregeld 
vanuit de gemeente. Koffie en 
stroopwafels namen ze zelf mee. 

Vandalisme

Nieuw kinderdagverblijf in Zuidwolde
Vanaf maandag 17 augustus 
heeft kindcentrum ’t Groen-
land in Zuidwolde naast  
basisonderwijs, peuterspeel-
zaal en buitenschoolse  
opvang ook een kinderdag-
verblijf geopend. 

Dagelijks van 7.30 uur tot 18.00 
uur zijn kinderen van 0 tot 12 
jaar welkom op het prachtige, 
groene kindcentrum. Een plek 
waar veel bewegen en buiten 
zijn in een natuurlijke speel- 
omgeving van belang zijn.

VCPO Noord-Groningen en  
Kids2b slaan de handen ineen 
om opvang en onderwijs op-
timaal te laten samenwerken. 
Kom gerust eens een kijkje ne-
men in Zuidwolde aan de Van 
Berumstraat 2!



De nieuwe wijkgids Beijum is uit!
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wijzigingen zijn, wordt de wijk-
gids eind september op de web-
site beijum.nl gezet. De digitale 
versie wordt in de loop van het 
jaar aangevuld en aangepast als 
er wijzigingen zijn.
Ziet u zelf iets wat u mist? Staat 

Binnenkort valt de nieuwe 
Wijkgids Beijum/De Hunze, 
jaargang 2020-2021, ook bij u 
in de brievenbus. In dit handige 
naslagwerk staat informatie 
over Beijum en de buurwijken 
De Hunze, Van Starkenborgh en 
Noorderhoogebrug.

U vindt er niet alleen informatie 
over wijk- en buurtorganisaties, 
kinderopvang en scholen, maar 
ook van kerken, Forum Gronin-
gen, welzijnsorganisaties, huis- en 
tandartsen en andere zorgver-
leners, sportvoorzieningen en 
verenigingen, de gemeentelijke 
diensten en de politie: telefoon-
nummers, locaties, mailadressen, 
internetgegevens, Facebook en 
openingstijden.

In het midden staat een kaart met 
daarop belangrijke locaties in en 
om de wijk. En natuurlijk – met 
een slag om de arm vanwege 
corona – het activiteitenoverzicht: 
alle cursussen en activiteiten in de 
buurtcentra Heerdenhoes en Tref-
punt, bij WIJ Beijum, Bij Bosshardt 
en PKN de Bron. En trouwens ook 
in De Hunzeborgh.

Deze papieren gids op A5-for-
maat is fijn om binnen handbe-
reik te houden. Maar omdat er in 
de praktijk vaak aanvullingen en 

Een blik in de tuin zegt genoeg: 
de meeste planten hebben 
het zwaar gehad met de hitte, 
maar sommige kruiden varen 
daar juist wel bij. Een van 
hen is de rozemarijn. Als van 
oorsprong mediterraan kruid 
is rozemarijn wel wat gewend 
qua hitte en droogte; ze heeft 
daarvoor een uitstekende 
oplossing bedacht: blaadjes in 
de vorm van naaldjes.

Hebt u zo’n naaldje weleens van 
dichtbij bekeken? De bovenkant 
is leerachtig en kan zich prima 

afsluiten zodra het te heet 
wordt; de onderkant daarente-
gen is zacht en wit, daar gebeurt 
de noodzakelijke uitwisseling. 
En de zacht-lila bloempjes? Die 
vertonen zich al in januari, als 
in de warme landen rondom 
de Middellandse Zee de lente 
net begint. Ook bij ons zie je die 
aandoenlijke bloempjes soms 
midden in de winter.
Die winter kan een probleem 
zijn, want hoewel hij het hele 
jaar door groen blijft, is roze-
marijn niet erg winterhard. 
Veel mensen kweken de plant 
daarom in potten die bij vorst 
naar binnen kunnen. Maar het 
leukste is toch om rozemarijn 
op een beschutte plek buiten te 
laten (met wat stro eromheen 
bijvoorbeeld) en hem lekker te 
laten groeien. Binnen een jaar 
of tien haalt hij zelfs in Neder-
land gemakkelijk de anderhalve 
meter. De wortels zitten dan zo 
diep dat vorst geen kwaad meer 
kan. Een sier voor uw tuin en 
fijn om bij de hand te hebben.
Volgens de overlevering geeft 
men rozemarijn cadeau aan een 
pasgetrouwd stel en kijkt dan na 
een jaar hoe het ermee gaat. Als 
de plant er gezond en krachtig 
uitziet, is er sprake van een ge-
lijkwaardige relatie. Is dat niet 
het geval, dan moet de vrouw 
wat meer voor zichzelf leren 
opkomen…

Dauw van de zee
Rozemarijn voelt zich het fijnst 
in de buurt van de zee; de  
Latijnse naam ros marinus

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

Rozemarijn  
(Salvia rosmarinus)

betekent ‘dauw van de zee’. Als 
lid van de familie van de lip-
bloemigen is rozemarijn in goed 
gezelschap. Tijm, citroenme-
lisse, munt en lavendel horen 
bijvoorbeeld ook bij deze vurige 
familie, die krachtiger wordt 
naarmate de hitte toeneemt. De 
sterke geur van dit soort krui-
den ontstaat met name door 
het hoge gehalte aan vluchtige 
ofwel ‘etherische’ olie. Aan die 
olie dankt de plant een groot 
deel van haar werking. 

Wakker blijven
Een kopje rozemarijnthee is te 
vergelijken met koffie: het kruid 
verhoogt de hartslag, activeert 
het hele lichaam en maakt 
wakker. Interessant genoeg ont-
breekt de cafeïne, eigenlijk een 
zenuwgif. Daardoor is het risico 
dat u zichzelf te veel oppept 
minimaal. Voor een kop thee 
is een halve theelepel geplette 
naaldjes voldoende. Tien mi-
nuten laten trekken en dan met 
kleine slokjes drinken.
Niet alleen uw hersens worden 
geactiveerd, de bitterstoffen 
ondersteunen uw spijsverte-
ringsorganen op milde wijze 
en zorgen dat eten beter wordt 
verteerd. Niet voor niets wordt 
er veel gekookt met rozemarijn. 
Bak eens wat naaldjes mee met 
de aardappels of strooi wat over 
de tomatensaus. Heerlijk en 
gezond! Rozemarijn is een vast 
bestanddeel van Provençaalse 
en Italiaanse kruidenmengsels, 
dus grote kans dat u het kruid al 
in huis hebt.

Etherische olie
In de auto mag een flesje etheri-
sche rozemarijnolie eigenlijk 
niet ontbreken. Kies voor zui-
vere olie, die u kunt krijgen bij 
een goede natuurvoedings- of 
reformwinkel.
Om te voorkomen dat u doe-
zelig wordt, druppelt u enkele 
druppels op een zakdoek die u 
vervolgens op het dashboard 
legt. De heerlijke geur zorgt 
ervoor dat u meteen weer bij de 
les bent.
Als u een drukke avond voor 
de boeg heeft, doet een roze-
marijnbad wonderen. Het ont-
spant, maar geeft tegelijkertijd 
nieuwe energie. Er zijn produc-
ten in de handel zoals douche-
gel, maar bijzonder lekker is een 
zelfgemaakt slagroombad: roer 
vijf tot acht druppels etherische 
rozemarijnolie door 125 ml 
slagroom en giet het geheel ver-

volgens in uw bad. En dan maar 
genieten!
Geen bad? Neem een voeten-
bad met twee eetlepels zeezout 
waarin u vier druppels roze-
marijnolie heeft opgelost. Giet 
gedurende vijftien minuten 
regelmatig kokend water bij het 
badje, zodat het lekker warm 
blijft.
Voor een krachtige massageolie 
ten slotte mengt u 100 ml olie, 
bijvoorbeeld olijf- of zonne-
bloemolie, met twintig druppels 
etherische rozemarijnolie. Mas-
seer uw spieren met deze heer-
lijk geurende sportolie en waan 
u een Griek op de eerste olym-
pische spelen als u gaat sporten. 
De rozemarijnolie zorgt voor 
een betere doorbloeding, wat 
de prestaties bevordert en afval-
stoffen zoals melkzuur (verant-
woordelijk voor de spierpijn na 
het sporten) helpt afvoeren.

Rozemarijn in de winter

Rozemarijn in Griekenland

uw club of organisatie er niet in? 
Of ziet u gegevens die anders 
moeten? Geef ze dan door via 
info@wijkgidsen.nl. U kunt deze 
gids en de tien andere wijkgidsen 
van Groningen ook altijd raad- 
plegen op www.wijkgidsen.nl.

Coachtalent van het jaar 2020 
Komt het coachtalent van het jaar uit ons eigen Beijum?

De Beijumer coach Jan Wedema 
doet mee aan de landelijke ver-
kiezing voor coachtalent van het 
jaar, een initiatief van de belang-
rijkste koepelorganisaties voor 
coaches in Nederland. Alleen 
geregistreerde coaches met een 
degelijke achtergrond en een 
eigen praktijk kunnen meedoen.

De praktijk van Jan, Act(e) de 
Présence, bestaat al jaren. Aan-
vankelijk richtte hij zich vooral 
op medewerkers uit de zorg, het 
welzijn en het onderwijs, maar 
inmiddels weten steeds meer 
mensen uit andere sectoren hem 
ook te vinden. Jan: ‘Ik leer mensen 
voluit te leven met behulp van 

ACT (Acceptance & Commitment 
Therapy).’
‘Daarbij zijn geen twee trajecten 
gelijk, omdat ik het programma 
volledig afstem op de cliënt. 
Het moet passen. Begrip, gene-
genheid, durf en kunde, daarop 
baseer ik mijn werk. Dat leidt tot 
resultaat: rust, ruimte, ontspan-
ning, acceptatie, trouw aan jezelf, 
keuzes maken die bij je passen en 
het gaan doen! Kortom: je leert 
voluit te leven.’
 
Stemmen op deze Beijumer? Ga 
naar: https://nl.surveymonkey.
com/r/coachtalent-van-het-
jaar-2020. Je kunt je stem uitbren-
gen tot 1 september.

Jensemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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De Wijk De Wereld op bezoek bij…
Wat zouden we zonder ze 
doen: de stille krachten, het ce-
ment van de wijk, mensen die 
zich belangeloos inzetten voor 
de ander? Overal in Beijum zijn 
ze bezig om hun wijk leefbaar-
der, mooier, inclusiever te ma-
ken. De Wijk De Wereld ging 
naar ze op zoek.

Tekst en foto’s door Marc Knip

Ambiente
De liefde bracht de goedlach-
se Edsel Ignacia (1963) in de 
jaren tachtig van Curaçao naar 
Groningen. Inmiddels woont 
hij al achttien jaar in Beijum. 
‘Met Ambiente organiseren we 
activiteiten voor met name de 
Antilliaanse gemeenschap. Dat 
kan van alles zijn, van softbal 
tot muziek, van sjoelen tot een 
kerstviering. Ook kan iedereen 
met problemen bij ons terecht. 
Het hoofddoel van Ambiente 
is integratie. We staan mensen 
bij die net naar Nederland zijn 
gekomen en geen huis of werk 
hebben, we halen mensen uit 
hun isolement of helpen met 
scholing of problemen als je 
een strafblad hebt, dat soort 
dingen.’

Theo Smit
Theo Smit (1942) zag het leven 
als pensionado al helemaal 
voor zich. Een beetje fotogra-
feren, lezen, al die andere hob-
by’s die hij weer zou oppak-
ken. Het liep anders. Want toen 
hij op een dag in 2002 uit het 
raam van zijn woning aan de 
Nijensteinheerd keek, viel hem 
eigenlijk voor het eerst op 
hoe vreselijk slecht de achter- 

tuinen van de Wibenaheerd 
erbij lagen. Daar moet iets aan 
gebeuren, dacht hij. De inmid-
dels koninklijk onderscheiden 
Theo zit sindsdien in ongeveer 
alle werkgroepen en overleg-
gen die Beijum rijk is.

De Hulpexpress
Het leven van Sietze den Ise-
ger (1957) kende meer pieken 
dan dalen. Maar hij lijkt onver-
woestbaar. Vanuit zijn werk-
plaats aan de Ulgersmaweg 
scheurt hij met zijn team door 
Groningen om tuintjes op te 
knappen, een huisje te schilde-
ren of troep op te ruimen, voor 
iedereen die daar zelf geen 
geld of mogelijkheden toe 
heeft. Want: ‘Als je in de troep 
zit, hoe krijg je dan weer zin in 
het leven?’

Werkpodium Kraack
Sanne Jonkers (1986) begon 
drie jaar geleden met Werkpo-
dium Kraack, een theaterwerk-
plaats voor iedereen met een 
zorgvraag, verstandelijk of fy-
siek. ‘Acteren is een volwaardig 
beroep, dus vind ik dat deze 
groep daar ook een volwaardi-
ge plek voor verdient. We zijn 
geen hobbyclubje. De groep 
die hier komt, heeft de droom 
om toneelspeler te worden en 
dat mag ook, dat is realistisch. 
Theater is een prachtig middel 
om iemand meer zelfvertrou-
wen te geven. 
Mijn spelers komen vaak ver-
legen binnen, maar als ze voor 
het eerst iets voor publiek 
hebben gedaan, zie je dingen 
veranderen. Zo belangrijk. Ze 
verdienen het.’

Dirt Park Groningen 
Jeremy Struik (1985) en Keanu 
de Plaa (1997) runnen samen 
Dirt Park Groningen, achter de 
Grevingaheerd in Beijum, waar 
zowel de pro als de begin-
nende crosser kan vliegen en 
springen op zijn of haar cross-
fiets. ‘Wij zijn een aanspreek-
punt voor de jongeren die hier 
komen’, zegt Jeremy. ‘Veel van 
die kids zijn outcasts, gepest 
op school of afkomstig uit ge-
broken gezinnen. Dan komen 
ze hier met een krakkemikkig 
fietsje, zonder helmpje. Dan 
fixen we de fiets, geven ze een 
helm en dan horen ze bij de 
groep. Ik weet zelf nog hoe ik 
vroeger opkeek tegen oudere 
jongens die aardig tegen me 
deden, hoe belangrijk dat was.’

Sandy Goeree
Ze stond in de finale van Idols, 
zong bijna tien jaar in Diep-
Triest, deed mee aan The Voice 
of Holland en is een van de 
drijvende krachten achter The 
Voice Groningen. 

Optreden is haar lust en haar 
leven, maar lesgeven aan kids 
vindt zangeres Sandy Goeree 
(1979) bijna net zo leuk. ‘Je 
bouwt een band met ze op, 
je leert ze zingen, je maakt 
er avontuur van. In het begin 
kwamen er vaak kinderen uit 
wat armere families, inmiddels 
komen ze uit alle lagen en 
culturen. 
In het begin gingen we langs 
de scholen voor kandidaten, 
inmiddels is het zo populair 
dat ze in de rij staan. En er is 
veel talent in Beijum.’

KAS-Vital
Dudly (1971) en Clara Tjin-A-
Kwie (1969) begonnen KAS-Vi-
tal om mensen en gezinnen 
die niet (meer) bereikt worden 
door reguliere hulpverlening 
vanuit liefde te ondersteunen. 
Clara: ‘Kas betekent huis of 
gezin in het Papiaments, maar 
het is ook een afkorting van 
Kurpa, Alma, Spiritu − lichaam, 
ziel en geest. Je moet op al 
deze terreinen vitaal zijn om 
gelukkig te worden, in onze 
ogen. KAS-Vital staat voor 
goed luisteren naar de mensen 
en iedereen vanuit gelijk-
waardigheid benaderen. Want 
iedereen voelt gelijk aan of je 
oprecht geïnteresseerd bent of 
bezig met het opbouwen van 
een dossier.’

Buurten rond het vuur
Sinds de prehistorie kwamen 
gemeenschappen bijeen rond 
het vuur, om verhalen te ver-
tellen, in het vuur te staren, 
problemen in de groep door 
te nemen of gewoon samen te 
zijn. Waarom doen we dat ei-
genlijk niet meer, vroeg Trijntje 
de Haan (1968) zich af? Tien 
jaar geleden begon ze met 
vuuravonden, die uitgroeiden 
tot ‘Buurten rond het vuur’. 
Sindsdien wordt er maande-
lijks tussen de zwerfkeien aan 
de Jensemaheerd een mooi 
fikkie gestookt. ‘Ik denk dat het 
een betere wereld zou zijn als 
iedere buurt of wijk een vuur-
plaats had. Mensen openen 
zich naar elkaar rond het vuur. 
Sterker nog; ik heb hier drie 
vaste relaties zien ontstaan, 
waaronder de mijne.’

Lees de volledige interviews op 
dewijkdewereld.nl Oproep

Sportwijk Beijum
Beste Beijumers,

Vanuit Sportwijk Beijum 
zijn we aan het nadenken 
over de organisatie van een 
Beijumloop, bijvoorbeeld op 
de bestaande 4 mijlroute bij 
Kardinge. We denken aan een 
ouder-kindrun, een ladiesrun, 
een prestatierun en alternatie-
ve mogelijkheden (skeelerend, 
wandelend, met de scoot-  
mobiel et cetera).

De 4 mijl van Groningen gaat 
dit jaar niet door in verband 
met het coronavirus en van-
wege het grote aantal deel-
nemers. Voor ons evenement 
zullen wij rekening moeten 
houden met de bestaande 
richtlijnen. Denk hierbij aan 
het starten in kleine groep-
jes. Misschien is het najaar 
te vroeg in verband met alle 
voorbereidingen, dan kunnen 
we ons richten op het voorjaar.

Graag horen we van jou of je 
dit een leuk idee vindt en of je 
zou willen meedoen. Het lijkt 
ons ontzettend leuk om hier 
dan samen naar toe te leven, 
en misschien kunnen we af en 
toe samen trainen.

Vriendelijke groeten namens 
de organisatie van Sportwijk 
Beijum,
Jouke Janze en Charlotte Siek-
man

Trijntje de Haan - Buurtvuur

Edsel Ignacia - Ambiente

Theo Smit 

Sietze den Iseger - De HulpExpress

Sanne Jonkers - Werkpodium Kraack

Jeremy & Keanu - Dirt Park Groningen

Sandy Goeree

Dudly & Clara - KAS-Viatal

OPROEP!

Blauwalg
Op de laatste dag van juli 
werd voor het zoveelste jaar 
op rij een negatief zwemad-
vies voor de Kardingerplas 
afgegeven. Veel Beijumers 
die vanwege corona thuis 
waren gebleven in plaats van 
op vakantie te gaan, konden 
hierdoor geen verkoeling 
zoeken in deze plas tijdens 
de hittegolf in de tweede 
week van deze maand.

 Volgens Waterschap Noorder-
zijlvest is er alles aan gedaan 
om blauwalg te voorkomen. 
Vorig jaar startte een groep 
Beijumers een petitie: Kardin-
gerplas blauwalgvrij.
Het heeft tot nu toe allemaal 
niet mogen baten.

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 



9

DE WIJK DE WERELD

Na een coronastop van enkele 
maanden hebben de men-
sen van De Wijk De Wereld 
de draad weer opgepakt in 
Beijum. Onder hun leiding 
toveren bewoners in het laat-
ste weekend van augustus de 
Stadsschouwburg om tot een 
bruisend Beijums buurthuis. 
Al dansend, spelend, muziek 
makend en zingend brengen zij 
daar hun verhaal. ‘We vieren 
er een beetje het mens-zijn in 
Beijum’, zegt Jantien Kurpers-
hoek, dramaturg bij De Wijk 
De Wereld.

Door Willy Koolstra

Om alvast te wennen aan het 
grote podium van de Grande 
Dame, zoals de Groningse 
stadsschouwburg ook wel 
wordt genoemd, hebben alle 
groepen al een week lang 
kunnen repeteren op locatie. 

Jantien: ‘Normaal lopen we in 
zes groepen van vijfendertig 
mensen langs de verschillende 
scènes door de hele schouw-
burg. In verband met de coro-
naregels is alles nu heel klas-
siek op het podium en zit het 
publiek op de rode stoelen. 
Dat zijn we niet gewend en we 
zoeken daarom naar andere 
vormen van intimiteit. Dat 
geeft ook weer een nieuwe 
blik op ons werk.’

Boven alle verwachting
Jantien noemt de voorstellin-
gen van De Wijk De Wereld 
aanraakbaar en toegankelijk 
omdat je herkent wat je ziet 
en wie je ziet. ‘Wanneer je de 
gewone dagelijkse dingen 
bijzonder maakt door er kunst 
van te maken, ga je er anders 
naar kijken en biedt het je per-
spectief’, zegt ze. ‘Veel mensen 
komen voor het eerst in de 

‘Kunst is onze manier om 
mensen bij elkaar te brengen’

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

Jantien Kurpershoek, dramaturg bij De Wijk De Wereld

schouwburg. Ze zien wat kunst 
kan doen en ervaren dat het 
ook over hen gaat. De voorstel-
lingen zijn vaak persoonlijk. 
Het zijn geen acteurs die doen 
alsof, maar wijkbewoners laten 
zich zien als mens. Kunst is een 
manier om je te uiten, maar 
ook om elkaar te leren kennen. 
Het is onze manier om mensen 
bij elkaar te brengen, op zowel 
sociaal als artistiek gebied.’

‘Mensen denken snel dat ze 
niets interessants te vertellen 
hebben. Het is niet zo dat alleen 
kunst die in de hoofden van 
kunstenaars zit, goed is.’ Voor 
Jantien is de schouwburg het 
Huis van Verhalen en dat huis is 

van iedereen. ‘We trekken met 
professionele theatermakers de 
wijk in. Zij kunnen mensen om-
hoog tillen en we zien waartoe 
ze dan in staat zijn. De meeste 
energie krijg ik als ik zie dat 
mensen zichzelf verrassen. We 
horen vaak dat een optreden 
boven alle verwachting was.’

Authentieke mensen
Eerder was De Wijk De Wereld 
in Selwerd/ Paddepoel en in 
de Korrewegwijk. In de Korre-
wegwijk is een hechte groep 
ontstaan van mensen die nog 
steeds bezig zijn met dans 
en theater, en daarnaast zorg 
dragen voor elkaar. Jantien 
noemt het voorbeeld van een 

man die een groot sociaal 
netwerk had, maar na ziekte 
in een isolement is geraakt. 
‘Hij vond onze folder in de bus 
en zag meedoen als ultieme 
mogelijkheid om weer mensen 
te ontmoeten. Dat heeft voor 
hem heel goed gewerkt.’

Beijum is de derde wijk waar 
de mensen van De Wijk De We-
reld zijn neergestreken. Over 
wat het bijzondere van Beijum 
is, zegt Jantien het volgende: 
‘Er wonen hier veel mensen 
met een vrije geest. Heel au-
thentieke mensen. De wijk zelf 
is veel groener dan ik dacht. 
Van alles woont hier door el-
kaar. Heel divers, niet saai.’

Data en entreekosten

V r i j d a g  2 8  a u g u s t u s ,  2 0 .1 5  u u r  ( t r y -o u t )
Z a t e r d a g  2 9  a u g u s t u s ,  1 4 .3 0  u u r  (p r e m i è r e )
Z a t e r d a g  2 9  a u g u s t u s  2 0 .1 5  u u r
Z o n d a g  3 0  a u g u s t u s ,  1 4 .3 0  u u r  &  2 0 .1 5  u u r

€ 1 2 ,5 0  |  € 1 0 , - ( t r y -o u t ) ,  v o o r  b e w o n e r s  B e i j u m  € 1 0 , - |  € 7 ,5 0

Binnenkort het tweede Cultuurcafé broedplaats in Beijum, waar 
ze bij elkaar kunnen komen 
en waar ze cursussen kunnen 
geven of volgen, samen zin-
gen, dansen en theater maken. 
Bereikbaar voor en bekend bij 
iedereen, ook voor nieuwko-
mers in Beijum.

Bereikt
Er zijn nu drie initiatieven die 
verder ontwikkeld worden. In de 
kersentuin van de Wiershoeck 
wordt op zondag 6 september 
een poëziemiddag gehouden. 
Stadsdichter Renee Lutz pre-
senteert deze bijeenkomst. Ook 
wordt er gewerkt aan een foto-
club en een meezingcafé.

Wat wensen andere Beijumers? 
Daarover zal het gaan in het 
tweede Cultuurcafé. En we gaan 
verder praten over de behoefte 
van kunstenaars aan die eigen 
plek. 

Alvast aanmelden? Mail met 
kitty.boon@bijvrijdag.nl.

Kitty Boon,
Cultuurcoach VRIJDAG in de 
buurt

Op 17 september wordt het 
tweede Cultuurcafé gehou-
den. Van 18.30 tot 20.30 uur 
zijn Beijumers die willen mee-
praten over kunst en cultuur 
in de wijk welkom in Het Tref-
punt aan de Beijumerweg.

Het Cultuurcafé
Het eerste Cultuurcafé was ge-
richt op (amateur) kunstenaars 
en vrijwilligers die actief bezig 
zijn met kunst en cultuur in 
Beijum. Een kopje thee of koffie, 
lekker koekje erbij en dan in 
gesprek met elkaar. Hoe kunnen 
we op dit gebied samenwerken? 

Wat is er nodig in de wijk, wat 
leeft er aan ideeën en wensen? 
Welke initiatieven zijn er al? Waar 
vinden we geschikte locaties? 

Deelnemers vertelden over wat 
zij zelf doen aan kunst en cul-
tuur, en gingen daarna in kleine 
groepjes uiteen om te praten 
over hun eigen wensen.

De wensen
Die wensen werden op een 
flipover verzameld. De belang-
rijkste uitkomst was dat kunste-
naars een vaste herkenbare plek 
willen in de wijk, een creatieve 



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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Tijdens de zomermaanden 
kwamen twee wethouders in 
Beijum op bezoek: Roeland van 
der Schaaf, wethouder wijkver-
nieuwing, en Isabelle Diks, de 
nieuwe wijkwethouder.

door Marleen van Leeuwen

Roeland van der Schaaf
Op 18 juni werd Van der Schaaf 
bijgepraat over de verschillende 
thema’s van Beijum Bruist! In 
een wervelend tempo sprak hij 
met bewoners, medewerkers 
van de gemeente en orga-
nisaties in de wijk. Ieder half 
uur kwam een ander thema 
aan bod, met steeds nieuwe 

gespreksdeelnemers. Tijdens 
de levendige discussies kreeg 
de wethouder een goed beeld 
van wat er allemaal speelt in de 
wijk op het gebied van wijkver-
nieuwing. Aan de orde kwamen 
onder andere de nieuwbouw 
aan de Isebrandtsheerd, het 
Actieplan Openbare Ruimte en 
de Stedenbouwkundige ana-
lyse, waarin gepleit wordt voor 
meer aandacht voor het ‘raam-
werk’ van Beijum (water, groen, 
wegen, fiets- en wandelpaden) 
en het verbeteren van de twee 
winkelpleinen.
De bijeenkomst vond groten-
deels plaats in het Heerdenhoes, 
maar Van der Schaaf ging ook 

op de fiets naar de Galkema-
heerd om ter plekke te bekijken 
wat er gedaan is bij de Heer-
denaanpak om de omgeving 
aantrekkelijker te maken: een 
nieuwe speeltuin, een adoptie-
prullenbak, een andere trap- 
opgang bij de flat en een veldje 
met picknicktafel.

Isabelle Diks
Isabelle Diks is de opvolger van 
Mattias Gijsbertsen als wijkwet-
houder voor stadsdeel Oost. 
Op 6 augustus kwam ook zij op 
werkbezoek in de wijk. Samen 
met gebiedsmanager Minetta 
Koornstra ging ze op de fiets 
naar verschillende plekken in 
Beijum, Kardinge en Lewenborg.
Het bezoek aan Beijum begon in 
het Heerdenhoes, waar politie, 
WIJ Beijum en Jongerenwerk 
vertelden hoe zij – al samen-
werkend – de problematiek van 
jeugd en criminaliteit aanpak-
ken.
Hierna ging de fietstocht door 
de Groene Long en over de 
Beijumerweg naar Het Trefpunt. 
(Tussen haakjes, wat een mooie 

Zomerse bezoeken wethouders

Op de eerste foto een de-
monstratie in de wijk, in 1988 
of 1989. Voor de aanleg van 
meer fietspaden in de wijk? 
Wie weet hier meer over te 
vertellen?Op de tweede foto 
de vroegere natuurvoedings-

wijk hebben we toch!) Tijdens 
een heerlijke broodjeslunch 
werd uitgebreid verteld over 
het Sterk Netwerk Beijum, het 
onderdeel van de wijkvernieu-
wing waarbij de organisaties en 
instanties in de wijk proberen 
meer en beter samen te werken. 
Bewoners die hierin actief zijn, 
vertelden over hun rol.
En toen was er nog even tijd 
voor een vrolijke groepsfoto, 
waarna Minetta Koornstra en 
Isabella Diks doorfietsten om 
in Kardinge de jeugdactiviteit 
Bslim Summervibes mee te ma-
ken en een bezoek te brengen 
aan de Oude Bieb in Lewenborg.

winkel De Honingraat, op de 
hoek van de Stoepemaheerd 
en de Atensheerd. Ergens in 

de jaren tachtig.
Lezers worden uitgenodigd 
om historische foto’s in te 

zenden. Criterium: ze moeten 
minstens tien jaar oud zijn.
redactie@beijumer.nl

De ‘Hornbach’ oversteek

Bruggetje Boterdiep weer dicht
Het zijn gemakkelijke loop- 
en fiets- (aan de hand!) 
bruggetjes. Scheelt een hele 
omweg als je vanuit Beijum 
een boodschap wilt doen bij 
de Hornbach of gewoon het 
Boterdiep wilt oversteken 
vanuit Beijum. Ter hoogte 
van de Kremersheerd, ten 
noordwesten ervan. Maar 
sinds februari zijn de brug-
getjes praktisch alleen maar 
afgesloten.

Het verantwoordelijke water-
schap Noorderzijlvest sloot de 
bruggetjes af met dikke hekken 
met scherpe punten erop, om-
dat mensen (bijna) in het water 
van het Boterdiep zouden zijn 
geraakt. Na een paar dagen 
vernielde een of andere onver-

laat de hekken, waarschijnlijk 
met een slijptol. De hekken, die 
in het water waren gegooid, 
werden vrij snel teruggeplaatst 
en met kettingen vastgezet. 
Dat duurde maanden.

Veel Beijumers morden. Waar-
om en hoezo zo lang de gemak-
kelijke oversteek afsluiten? Is 
het niet de eigen verantwoor-
ding een dergelijk (smal) brug-
getje over te steken?

Eind juli werden zijhekken op 
de bruggetjes geplaatst en 
kwamen er klaphekjes aan 
weerskanten ervan, om te 
voorkomen dat mensen een 
bruggetje op zouden fietsen. 
Allemaal voor een veilige over-
steek.

Maar − het wordt zo langza-
merhand een voortdurende 
soap − binnen een paar dagen 
waren ook de klaphekjes ka-
potgemaakt. Brug(gen) weer 
dicht met dikke hekken. Water-
schap Noorderzijlvest dreigt nu 
met definitieve sluiting van de 
bruggetjes als ze nog een keer 
kapotgemaakt worden.
Het kan natuurlijk niet zo zijn 
dat heel Beijum, alle bewoners 
die van deze oversteek gebruik-
maken, moeten lijden omdat 
één enkele vandaal de zaak 
vernielt.
De laatste berichten zijn dat 
Noorderzijlvest de aanpassin-
gen rond de bruggetjes huf-
terproof wil gaan maken. En 
dat gaat weer de nodige tijd 
duren…

Wordt vervolgd.
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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
6 september 10.00 uur Oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
13 september 10.00 uur da. Alberte van Ess
20 september 9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,  
   startzondag
27 september 10.00 uur da. Alberte van Ess

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.

6 september 9.30 uur Oecumenische viering in de Stefanuskerk in  
   Noorddijk. PKN-voorganger.
13 september 11.15 uur Eucharistieviering.  
   Voorganger pastor Arjen Jellema
20 september 11.15 uur Woord- en communieviering.  
   Voorganger pastor Myriam Oosting
27 september 11.15 uur Dienst o.l.v. parochianen.
4 oktober 9.30 uur Oecumenische dienst.  
   Voorganger Walfriedgemeenschap.

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

 

Volgende nummer: 

Kopijsluiting
18 september        

Verspreiding
30 september
 
Redactie:
Ronald Oostmeijer 

Johan Fehrmann

Nathan Brinkman 

Met medewerking van:
Jouke Janze

Marc Knip 

Willy Koolstra

Marleen van Leeuwen

Saskia Nieboer

Arjan de Rooij

Charlotte Siekman

Jan Wedema

Astrid van der Wis

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

Vijver winkelcentrim west   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

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

De agenda van buurtvuur Beijum staat open 
In verband met voortduren 
van de coronamaatregelen 

blijft de agenda van het buurt-
vuur Beijum voorlopig leeg.

Froukemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Fossemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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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

Beijumerweg 20

Rensumaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media


