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Rumoer én rust in Beijum
Beijum heeft een paar bijzondere weken achter de rug.
Enerzijds was er de extreme
rust in de wijk als gevolg van de
lockdown in verband met het
coronavirus, anderzijds werd
de wijk twee keer opgeschrikt
door onaangename en schrik
aanjagende explosies.
door Johan Fehrmann
Om met dat laatste te beginnen
‒ de lezer heeft dit al via meerdere nieuwskanalen kunnen
beluisteren en bekijken ‒ op
1 mei werd vroeg in de avond
een gevel uit een flatwoning in
de Wibenaheerd geknald. In
eerste instantie dacht men aan
een defecte oven, maar algauw
kwamen de autoriteiten erachter dat dit met explosieven te
maken had. Tientallen mensen
werden geëvacueerd. Vervolgens mochten ze terug, om een
dag later weer weg te moeten
omdat er nog meer explosieven
in de woning lagen. De explosie

en alles wat erbij kwam kijken,
werd landelijk nieuws, tot in het
NOS-journaal aan toe.
Op 12 mei volgde een explosie
in een woning aan de Nijensteinheerd. Deze stond los van
de eerdere knal aan de Wibenaheerd, maar het had dramatische gevolgen: een wanhopige
en psychotische bewoonster,
die de gaskraan in haar huis had
opengedraaid, kwam om het
leven. En weer waren we landelijk nieuws.
Omdat beide situaties reeds
uitgebreid aandacht hebben
gekregen in verschillende (sociale) media, is het niet nodig om
hier in deze krant dieper op in
te gaan. Wel bespeurt schrijver
dezes de angst onder veel wijkgenoten dat de beide voorvallen
Beijum weer een slechte naam
zouden kunnen bezorgen. Alsof
het in deze mooie groene wijk
niet pluis zou zijn.

heeft net als de rest van het land
(en de wereld) al ruim twee
maanden te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Maar
er zijn lichtpuntjes te bespeuren.
Zo hebben de tandartsen en
fysiotherapeuten hun praktijk
weer opgestart en was maandag
11 mei een heuglijke dag voor
de beide kapperszaken op Winkelplein West. Op afspraak kon
en kan er weer geknipt worden.
Daar werd en wordt massaal
gebruik van gemaakt. Gerrie
de Boer van de gelijknamige
kapperszaak: ‘Ik ben ontzettend
blij dat we weer kunnen werken
en klanten kunnen bedienen.’
Edward Elbers van het naast
gelegen Time-Out: ‘Super dat we
weer open zijn. Het werken op
afspraak gaat prima, we kunnen
de hele dag mooi doorwerken.’

Lichtpuntjes
Aangenamer nieuws. Beijum

Op dezelfde dag (11 mei) openden ook de basisscholen in de
wijk voorzichtig weer de deuren.
Directeur Anneke van Bergen
van de Heerdstee: ‘Wat waren
we blij de kinderen weer te zien.
En de kinderen vonden het fijn
elkaar en de juffen en meesters
weer te zien. Knap hoe snel de
kinderen zich de (hygiëne-)
regels rondom corona eigen
maken. Kinderen van alle basisscholen in Beijum hebben
vanuit de Bewonersorganisatie
Beijum in samenwerking met
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de gemeente (wijkvernieuwing)
een groen tasje met cadeautjes
ontvangen. Aan alle duimen te
zien zijn ze er blij mee.’
Ook de Openbare Bibliotheek
is op genoemde datum weer
opengegaan. Het is daar zo georganiseerd dat komende en
vertrekkende bezoekers elkaar
zo weinig mogelijk treffen. En...
natuurlijk anderhalve meter
afstand houden.
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Meer versoepelingen?
Verheugende ontwikkelingen
allemaal. Na deze editie komt
voor de zomervakantie nog één
krant uit. Te hopen valt dat de
versoepelingen op breder gebied
op een verantwoorde manier
nog meer gestalte zullen krijgen.
Per 1 juni kunnen we op reservering weer uit eten of het gezellige
terras van het Café Biljart aan de
Claremaheerd bezoeken. Maar
op vakantie gaan, zit dat er in de
komende zomer? En waarnaartoe dan?
Beijum smacht, net als de rest
van de wereld, naar het gewone
leven. Maar we moeten geduld
hebben. Anderhalve meter afstand houden, winkelwagens
ontsmetten, met een mondkapje
het openbaar vervoer in. Het zal
eerst niet veranderen.
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In de komende krant zullen we
als redactie meer vertellen over
Beijum in coronatijden. Hopelijk
positief nieuws…
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

Van 12:00 tot 20:00

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

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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DE HORNBACHOVERSTEEK (3)
Zoals bekend sloot waterschap
Noorderzijlvest enige tijd
geleden de oversteek over het
Boterdiep naar Hornbach af
omdat meerdere keren mensen bij het oversteken van de
sluis afvielen. Het waterschap
achtte de kans groot dat het bij
een eventueel ernstig ongeluk
verantwoordelijk zou worden
gehouden als het geen actie
zou ondernemen. Velen, waaronder zowel klanten als personeel van Hornbach maar ook
trimmers, waren niet blij met
die afsluiting. De Bewonersorganisaties Beijum (BOB) en
De Hunze/Van Starkenborgh
(BHS) namen daar contact
over op met Noorderzijlvest;
het waterschap trad ook in
overleg met Hornbach.
Het waterschap liet vervolgens
weten de oversteek weer mogelijk te willen maken. Noorderzijlvest liet BOB en BHS weten
dat zij als snel uit te voeren
voorlopige maatregel twee
opties had: op korte termijn de
oversteek over één sluisdeur
voldoende veilig maken of het
inzetten van een pontje waarbij
mensen met behulp van een
slinger op eigen kracht de oversteek maken.
De besturen van de BOB en
de BHS spraken een voorkeur
uit voor aanpassing van de
sluisdeur.

Bewonersorganisatie Beijum

Afgesloten oversteek op een van de sluizen.
het snelst te realiseren en het
goedkoopst en die oplossing
zou volgens de besturen prima
kunnen voldoen, zeker als ook
de oversteek over de tweede
1. het verder aanpassen van de
sluisdeur gerealiseerd zou
tijdelijke oversteek over een
worden.
sluisdeur en eventueel ook de
Noorderzijlvest verwachtte
tweede sluisdeur geschikt te
toen de tijdelijke oplossing
maken als oversteekmogelijkbinnen zes weken te kunnen
heid,
realiseren. Dat lijkt nu bij nader
2. aanleg van een aparte voetinzien niet haalbaar. Het Dagegangersbrug,
lijks Bestuur (DB) van Noor3. aanleg van een voetgangersAan
hethet
werkwater
in de en
tuinover
van de
De Wiershoeck
derzijlvest wil eerst overleg met
brug
over
de gemeente over de meest geweg en het daarnaast gelegen
wenste aanpak. Over op welke
fietspad,
termijn de oversteek wel weer
4. blijvende inzet van een
open kan, blijft Noorderzijlvest
pontje.
nog onduidelijk. Namens de
besturen van de BOB en BHS
De besturen van BOB en BHS
en de Fietsersbond afdeling
spraken wat de definitieve
Groningen zijn het DB en de
oplossing betreft opnieuw
dijkgraaf van Noorderzijlvest
voorkeur uit voor de eerste vadaar inmiddels op aangesproriant. Een pontje achten zij het
ken gezien het belang van een
minst geschikt ; van de overige
snelle oplossing.
drie varianten lijkt de eerste
Als definitieve maatregel opperde Noorderzijlvest een
aantal mogelijkheden:

Bewonersprotest tegen rodelbaan op Kardingerheuvel (3)
Zoals bekend heeft een tweetal
ondernemers plannen om op
de Kardingerheuvel een rodelbaan te exploiteren. Namens
flink wat buurtbewoners heeft
een comité de gemeente laten
weten daar grote problemen
mee te hebben. De bewoners
vrezen dat de rodelbaan fikse
geluidsoverlast zal veroorzaken (zie impressies daarvan
op YouTube) en de recreatieve en natuurwaarde van
de heuvel (ecoduct nabij!)
zal aantasten. De bewoners
menen bovendien dat een
rodelbaan niet past in het bestemmingslan zoals dat geldt
voor het deel van het Kardingegebied waar de heuvel zich
bevindt.
Het comité heeft contact met
zowel de betrokken ambtenaren als de verantwoordelijk
De twee trotse
winnaars
wethouder
Jongsma
(Christenunie); zij hebben toegezegd dat

de bewonerszorgen serieus betrokken worden bij de beoordeling van de rodelbaanplannen
door de gemeente.
De gemeente heeft het bewonersactiecomité inmiddels een
brief gestuurd. De gemeente
zegt in die brief dat zij vindt dat
de rodelbaan een leuke recrea-

tieve toevoeging aan de andere
activiteiten in het gebied zou
kunnen zijn, maar daarbij
dezelfde vragen bij de plannen
te hebben als het comité. De
gemeente vraagt de ondernemers om nadere uitwerking van
hun plannen waarbij zij onder
andere in moeten gaan op de
bezwaren zoals het comité
die heeft ingebracht en hoe
zij denken de omwonenden
te betrekken bij de verdere
planvorming. In de brief zegt
de gemeente niet of en hoe zij
zelf met het bewonerscomité
wil overleggen, zij wijst wat dat
betreft in de brief alleen naar
de mogelijkheid van bezwaar
en beroep als de vereiste
omgevingsvergunning voor de
plannen wordt verleend. Het
actiecomité beraadt zich op
een reactie op de brief naar de
betrokken ambtenaren en de
wethouder. Het BOB-bestuur
volgt de ontwikkelingen.

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een
leefbaar Beijum’. De Bewonersorganisatie Beijum, de door
de gemeente erkende bewonersorganisatie van Beijum,
probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren bij het
signaleren van zaken die verbeterd moeten worden en bij
het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dat samen met zoveel mogelijk andere
betrokkenen. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen
praten of om hulp te krijgen van de BOB bij activiteiten.
De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan
de Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform, zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met bewonersorganisaties van andere wijken, zoals die van De Hunze/
Van Starkenborgh en de Korrewegwijk, bijvoorbeeld als
het gaat om de Gerrit Krolbrug.
Steun nodig bij een actie? Lid worden van de BOB? Lid
worden van bijvoorbeeld de werkgroep Groen, Grijs & Verkeer van de BOB? Binnen de BOB een nieuwe werkgroep
oprichten? Meld je aan bij bob@beijum.org.

Bikers en andere recreanten
op de Kardingerheuvel
De organisatie die al jarenlang
een bikebaan beheert op de
Kardingerheuvel heeft met de
gemeente overlegd over het
aanbrengen van enige veiligheidsmaatregelen. De baan
wordt steeds meer gebruikt
door bikers. Ze worden steeds
vaardiger waardoor de snelheid
toeneemt en daarmee ook het
risico op gevaarlijke situaties
met andere gebruikers van de
heuvel. Overeenkomstig de
met de gemeente gemaakte
afspraken is hekwerk geplaatst
en de organisatie heeft daarnaast een aantal verbodsbordjes aangebracht voor voetgangers. Dat laatste is vanuit de
beste intenties gedaan, maar
niet overeenkomstig de met

De officiële prijsuitreiking

de gemeente gemaakte afspraken. De verbodsbordjes zullen
daarom binnenkort worden
vervangen door waarschuwingsbordjes als onderdeel van
meer veiligheidswaarschuwingen waar de gemeente met de
stichting aan werkt.
Extra oplettendheid is in elk
geval geboden daar waar de
bordjes nu staan.

Ook ´s winters wordt de bikebaan door anderen gebruikt.

Bestuur BOB over wijkvernieuwing in coronatijd
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) heeft de indruk dat de
wijkvernieuwing in Beijum
meer vertraging op dreigt te
lopen door de coronacrisis
dan nodig is. Projectleidster
Minetta Koornstra stuurde
kort geleden een brief aan
de leden van de Kerngroep
Wijkvernieuwing Beijum. Ze
constateert daarin dat het
houden van kerngroepvergaderingen per video niet
ideaal blijkt en ze wil nagaan
of kerngroepvergaderingen in
het Heerdenhoes binnenkort
weer mogelijk zijn en anders is
bijeenkomen in een vergaderruimte van de gemeente een

Wijkbedrijf in De Expeditie?

optie. Het is een goede zaak
dat de projectleidster probeert
om de kerngroepvergaderigen
op korte termijn weer op te
starten.
Het BOB-bestuur vindt echter ook dat er op meerdere
actiepunten in het kader van
de wijkvernieuwing minder
vorderingen worden gemaakt
dan mogelijk en wenselijk is.
Een aantal voorbeelden waarbij
dat volgens het BOB-bestuur
het geval is:
• er ligt al een tijd een document over een stedenbouwkundige visie voor de wijk. Wie
bijvoorbeeld vragen heeft over
de verkeersveiligheid in de
wijk wordt verwezen naar die
stedenbouwkundige visie. En
wordt in die visie ook ingegaan
op de winkelcentra west en
oost in de wijk ? Eerder presenteerden bijvoorbeeld een aantal
studenten een plan voor een
experiment met kleinschalige
winkeltjes en andere bedrijfjes
op plein Oost.Ondanks toezeg-
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gingen hebben de leden van
de Kerngroep Wijkvernieuwing
nog steeds geen kennis kunnen
nemen van het document,
• wat het Wijkbedrijf Beijum
betreft liggen er intussen flink
wat ideeën. Is er al een een plan
ontwikkeld voor het vervolg ?
• tijdens overleg over accommodaties in de wijk zijn onder
andere meerdere wensen
ingebracht om (meer) accommodatie beschikbaar te krijgen
voor activiteiten en initiatieven in de wijk. Inmiddels lijkt
het erop dat het gebouw De
Expeditie aan de Wibenaheerd
ook voor andere functies dan
onderwijs gebruikt kan gaan
worden. Hoe gaat het verder
met de accommodatieplannen
voor Beijum?
• zijn er al voorstellen voor de
aanpak van de armoedeproblematiek ?
En zo er zijn meer actiepunten
in het kader van de wijkver-

Straks kleinschalige winkeltjes en andere bedrijfjes op het plein?
nieuwing Beijum waarvan de
stand van zaken onvoldoende
bekend is.
Intussen zijn er vanuit het Nationaal Programma Groningen
extra gelden voor de wijkvernieuwing Beijum beschikbaar
gekomen. Er ligt ook al een
gemeentelijk concept programma wijkvernieuwing Beijum en
Lewenborg in het kader van dat

nationaal programma Groningen. Het is niet duidelijk hoe de
kerngroep en de wijk betrokken
worden bij de verdere besluitvorming daarover.
Des te meer reden om zaken
voortvarend op te pakken.
Het BOB-bestuur hoopt dat
op de binnenkort te houden
vergadering van de Kerngroep
Wijkvernieuwing Beijum flinke
stappen gezet kunnen worden.

Rugzakje met inhoud voor de Beijumer basisschoolleerlingen.
Alle basisschoolleerlingen
hebben de afgelopen dagen bij
het weer op school komen een
groen rugzakje met inhoud in
ontvangst mogen nemen van
hun leerkracht.

Deze actie, het “Welkom terug
rugzakje” is een initiatief vanuit
basisschool de Heerdstee om
hun leerlingen een steuntje in
de rug te geven.
Vanuit het Wijkplatform

Beijum.nl, waar de vraag binnen kwam, en de Bewonersorganisatie Beijum is dit opgepakt en in goed overleg breed
getrokken naar alle basisscholen in Beijum.
Het gebiedsteam Oost van de
gemeente en de Bewonersorganisatie Beijum hebben gezamenlijk het initiatief financieel
mogelijk gemaakt.
Ruim 1400 bellenblaas, stoepkrijt, kleurpotloden, zonnebloempitten, spekjes en rugzakjes zijn besteld en hebben
hun weg gevonden naar een
nieuwe eigenaar.
Helaas bleek dat de Tinus Marcusschool niet mee genomen
was in de inventarisatie van het
aantal leerlingen. Heel vervelende fout maar inmiddels

hebben ook alle 190 leerlingen
van deze school een rugzakje
ontvangen. Eind goed, al goed.
Kan het mooier? In deze vervelende tijd elkaar via de digitale

weg vinden, samenwerken en
hiermee iets moois bewerkstelligen.

Update
Intussen zijn ook andere bewonersorganisaties, de Fietsersbond en organisaties van
ondernemers positief over de
bewonersvariant. Een bureau is
gestart met een onderzoek naar
de verschillende varianten. De
uitkomsten daarvan worden
komend najaar verwacht. De
bewonersorganisaties maken
deel uit van een klankbordgroep die betrokken is bij de
uitvoering van het onderzoek.

De politie had eerder toegezegd
meer aandacht te gaan schenken aan de handhaving wat
betreft het verkeer op de vooral
voor (brom)fietsers gevaarlijke
kruising bij de Gerrit Krolbrug
tussen de Ulgersmaweg, De
Korreweg en het Heerdenpad.
Door de coronacrisis is dat er
nog niet van gekomen. De bewonersorganisaties hebben de
politie verzocht dit weer op te
pakken nu ook de scholen weer
begonnen zijn.

Ook dat is Beijum op zijn best.

Bewonersvariant Gerrit Krolbrug (2)
De BOB werkt nauw samen met
de bewonerorganisaties van
De Hunze/ Van Starkenborgh
(BHS) en de Korrewegwijk
(WOK) wat de vervanging van
de Gerrit Krolbrug betreft.
Eerder bleek de oorspronkelijke voorkeursvariant van
de gemeente (met o.a. een
ongelijkvloerse kruising van het
fietsverkeer vanaf de Korreweg
met het autoverkeer op de Ulgersmaweg) niet haalbaar. Vervolgens koerste vooral Rijkswaterstaat op brugvarianten van 4
meter en 5.50 meter doorvaarthoogte. Die doorvaarthoogte is
nu 2.18 meter. De drie bewonersorganisaties presenteerden
vervolgens een plan om de
nieuwe brug op gelijke hoogte
te houden als de huidige. Ze
stellen voor om daarbij het
Heerdenpad als tweerichting
fietspad door te trekken over de
noordzijde van de nieuwe brug
en om dan bijvoorbeeld direct

na de brug of bij de kruising
met de Oosterhamriklaan een
oversteek te maken voor de uit
de stad komende fietsers. De
grote voordelen van die ‘bewonersvariant’: geen confrontaties
meer tussen de auto’s van en
naar de Ulgersmaweg en de
(brom)fietsers, en geen hoge
brughellingen. Uiteraard moet
de oversteek over de Korreweg

wel veilig worden. In de bewonersvariant is natuurlijk wel
weer een vaste loopbrug voor
(brom)fietsen opgenomen voor
als de brug gesloten is voor het
landverkeer. De gemeenteraad
had al eerder een voorkeur
voor een brug van dezelfde
hoogte als de huidige en vindt
een hoogte van 4 meter in elk
geval het maximum.
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KRUID EN ONKRUID IN STAD EN OMMELAND
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Robertskruid

(Geranium robertianum)
Hoe je ook tegen deze
coronacrisis aankijkt, over
één ding zullen we het eens
zijn: de tuinen liggen er
mooier bij dan ooit! Geen
wonder, want waar kun je
beter vertoeven in deze tijd?
Lekker spitten en zaaien en
schoffelen…
Met beleid
Maar ho! Wacht even. Dat
schoffelen dient wel met beleid te gebeuren. Regelmatig
hoor ik nog dat echte Groningers als motto hebben: ’t mot
zwart wezen. Anders gezegd,
behalve de ‘erkende’ sierplanten wordt alles omgeschoffeld.
Geloof het of niet, maar dat
is best jammer. Ook de zogenaamde onkruiden dragen bij
aan de schoonheid en diversiteit van uw tuin. Zo zijn brandnetels waardplanten voor
allerlei vlinders die er hun
eitjes op leggen, bieden distels
nectar voor bijen en zaad voor
vogels, en bloeit zevenblad
allerschattigst.

Misschien een leuk experiment voor een vergeten hoekje… Kijk gewoon eens wat er
allemaal opkomt. Sommige
stromingen zeggen dat de wilde planten in je tuin daar speciaal voor jou komen groeien.
Een interessante gedachte.
Schoonmaakbeurt
Een van de planten die u dan
vast gaat ontdekken, is het robertskruid, ook wel ooievaarsbek genoemd (op de foto ziet u
waarom). Een bijzonder sierlijk lid van de geraniumfamilie.
Het opvallende blad is een lust
voor het oog en het knalroze
bloempje eveneens. Van dichtbij ziet u dat het hele plantje
behaard is en rode stengels
heeft. Maar het vreemdste zijn
de wortels: die zijn er vrijwel
niet. In mijn ogen ziet de plant
eruit alsof hij elk moment kan
opstijgen. Slechts een paar minieme worteltjes houden hem
nog aan de grond gekluisterd.
Dus ja, u hebt hem zo uit de
aarde gerukt… Maar dat ging u
niet doen, toch?
Wel kunt u delen van het
bloeiende kruid afknippen en
stukjes geknipt in jenever leggen om een tinctuur te maken.

Laat het fijngeknipte robertskruid drie weken trekken en
vergeet niet om het potje elke
dag te schudden. Als de tinctuur klaar is, kunt u hem zeven
door een schone zakdoek of
een stuk oud laken. Die tinctuur is heel bijzonder. Hij helpt
om het lichaam op te schonen.
Denk aan eczeem, een onzuivere huid en ontstekingen.
Ook kun je een kuur doen met
robertskruid om het lichaam
te reinigen van afval van medicatie en zware metalen, na een
chemokuur of als u behandeld
bent met radioactieve straling.
Neem enkele keren per dag
drie druppels.
Een mooi voorbeeld van wat ik
zojuist schreef: jarenlang zorgde ik voor de tuin van mijn ouders en wist precies wat daar
groeide. Nadat mijn moeder
bestralingen had ondergaan,
kwam robertskruid spontaan
op, zowel voor als achter het
huis. Bijzonder en ontroerend
vond ik het. Mijn moeder ging
overstag en nam de tinctuur
een aantal weken in. Ze wordt
binnenkort 90!
Overige toepassingen
U kunt ook een aftreksel in

Robertskruid wordt ook wel ooievaarsbek genoemd

water of jenever maken en dat
gebruiken als spray tegen teken
en muggen. Bedek fijngeknipt
blad met de vloeistof en mix
even met de staafmixer. Twintig
minuten laten staan, dan zeven
en klaar is uw supereenvoudige spray. Bijna alle insecten
hebben een hekel aan de eigenaardige geur. U kunt zich zelfs
insmeren met het blad als u lek
dreigt te worden geprikt.
In oude tijden werden wonden
gespoeld met thee van roberts-

Iedere tuin een ton!

Glasbak

April was een heel droge
maand en zoals het er naar
uitziet, wordt mei dat ook. Des
te belangrijker om – áls het valt
– het regenwater op te vangen.
Dat is heel makkelijk in een
regenton. Want je hebt dan
altijd water voor je tuin als het
een tijdje niet regent.

In De Beijumer van april las
ik een aantal artikelen over
beter omgaan met afval. Van
één artikel schrok ik… Want
wist u dat het heel belangrijk
is om vooral potjes, maar
ook flessen schoon te maken
voordat u ze in de glasbak
gooit?

Er zijn nog meer voordelen:
regenwater is schoon, gratis en
kalkvrij. Je kunt er dus ook je
ramen mee schoonmaken! En
het komt niet in het riool terecht,
bijvoorbeeld bij hevige regenval.

Wij gooien de potjes heel in de
glasbak, maar op de glasbult
bij de fabriek zijn al die potjes
en flessen in scherven. Vogels
die erboven vliegen, merken
dat er voedsel te halen valt.
Ze pikken de scherven op en
beschadigen zo hun bek. Het
komt zeer regelmatig voor
dat er een scheur in hun ondersnavel zit, waar de tong
dan uithangt. Wat dit doet met
de vogels, kunt u zich vast wel
voorstellen.

Korting
De gemeente Groningen geeft
€17,50 korting als u een regenton koopt. Als u de kortingsbon
meeneemt naar een deelnemende winkel, wordt de korting
direct verrekend. De bon is
geldig tot 1 december 2020.
Op verschillende websites is de
flyer met bon te vinden, onder
andere op beijum.nl en op debeijumer.nl. Daar staan ook de
deelnemende winkels vermeld.

Vroeger wist ik dit ook niet,
maar ik heb het een keer op tv

kruid. Robert was een Franse
monnik of een Oostenrijkse
bisschop ‒ dat ligt eraan welke
overlevering je gelooft. In ieder
geval had hij een goed hart en
verzorgde hij bloedingen, ontstoken wonden, spataderen en
buikloop met robertskruid.
Veel plezier bij uw speurtocht
naar dit bijzondere kruid. En
mocht u geen tuin hebben, de
plant is ook her en der in het
wild te vinden.

gezien bij Vroege Vogels.
In Nederland komt dit probleem veel meer voor dan in
bijvoorbeeld Frankrijk, omdat
wij veel pindakaas eten en
ook meer mayonaise dan de
Fransen.
Nog een voordeel: als de potjes schoon zijn, hoeft het deksel er niet meer op. Dat scheelt
weer werk voor de fabriek; ook
dat is beter omgaan met afval.
Met vriendelijke groet,
Ans van Diepen

Tips
• Bij een regenton horen losse
onderdelen die je apart moet
kopen (verbinding met regenpijp of goot).
• Een regenton moet op een
verhoging staan (de gieter
moet eronder passen!).
• Als het winter is de regenton
even laten leeglopen, tegen
bevriezing.
Vragen?
Neem dan contact op via
regentonactie050@gmail.com.

Appelbloesem

|
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Pagina Wijkvernieuwing
Gelden Nationaal Programma voor
wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg
Het college van burgemeester en wethouders heeft een
conceptplan gemaakt voor het
lokale deel voor het Nationaal Programma Groningen
(NPG). Het college wil met de
beschikbare miljoenen uit het
programma zorgen voor een
plus op de versterkingsoperatie in die delen van gemeente
die het meeste te lijden hebben onder de gevolgen van de
gaswinning. De komende tien
jaar is ruim 60 miljoen euro
extra voor de gemeente beschikbaar. Daarvan wordt 31,5
miljoen besteed aan dorpsvernieuwing van Ten Boer en
de omliggende dorpen en 20
miljoen voor wijkvernieuwing
in Beijum en Lewenborg. Het
conceptplan is besproken met
de gemeenteraad en is voor
beoordeling naar het bestuur
van het NPG gestuurd. De definitieve versie wordt daarna
vastgesteld door de raad.

Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie
en gemeenten en legt verbindingen tussen ideeen, partijen
en geld. Het is een ambitieus
programma met een looptijd
van maar liefst tien jaar. Een
programma waarin inwoners,
bedrijven, organisaties en overheden samen werken aan de
toekomst van Groningen: voor,
door en met Groningers dus.
Het programma is gericht
op leefomgeving, economie,
leefbaarheid, werken en leren,
natuur en klimaat.

ontwikkelen die daadwerkelijk
het verschil gaan maken gericht
op het realiseren van twee
toekomstbestendige wijken. We
sluiten hierbij aan bij de initiatieven van bewoners, woningcorporaties en overige partijen
in de wijk.

Toekomstbestendig
Het NPG biedt de kans om
hetgeen wat wij nu al doen in
het kader van wijkvernieuwing
Beijum en ook in Lewenborg
naar een hoger plan te tillen en
te versnellen en te verbinden.
Ook biedt het een unieke kans
om structurele maatregelen te

In het conceptprogramma voor
wijkvernieuwing Beijum en
Lewenborg is aangesloten op
de thema’s van het uitvoeringsprogramma wijkvernieuwing
Beijum. Een groot deel van de
sociale problematiek in de wijk
Lewenborg is vergelijkbaar en
hier zijn ook al diverse plannen

Naast projecten die al in gang
zijn gezet werken we ook
nieuwe projecten gezamenlijk
uit. Uitgangspunt is een langlopende en samenhangende
aanpak die wordt ontwikkeld
en bedacht door alle betrokken
partijen in de wijk.

opgezet om gezamenlijk aan de
slag te gaan. In Lewenborg is de
fysieke opgave beperkter omdat
hier rond 2000 al een verbeterslag is geleverd.
Integrale aanpak:
sociaal en fysiek
Zoals gezegd kunnen we met
de eventuele extra NPG-middelen een versnelling in onze
aanpak realiseren. Omdat we
tegelijk met sociale en fysieke
verbeteringen aan de slag gaan
ontstaat een maximaal rendement. We kunnen bijvoorbeeld
jeugd de mogelijkheid van
verdere talentontwikkeling
bieden terwijl ze buiten het
schoolplein een veilige en
aantrekkelijke leefomgeving
aantreffen die hen uitdaagt te
spelen, te bewegen en elkaar te
ontmoeten.
We zorgen voor voldoende ondersteuning van ouders tijdens

Door: Minetta Koornstra
Projectleider Wijkvernieuwing
de opvoeding, creëren voor
hen een stevig sociaal netwerk
en bieden hun laagdrempelige
mogelijkheden tot bijscholing
en gevarieerde activiteiten.
De eventuele extra middelen
maken het mogelijk om alle
individuele schakels van deze
ketenaanpak tegelijk in werking
te zetten.
Met alleen de gemeentelijke
budgetten zouden de fysieke
ingrepen in de wijk tot een
minimum beperkt blijven.
De extra middelen maken
het bijvoorbeeld mogelijk om
de groen-blauw structuur in
Beijum in ere te herstellen, de
infrastructuur voor wandelaars
en fietsers te verbeteren en
knelpunten op te lossen. Verder
willen we versneld een begin
maken met Beijum en Lewenborg om te vormen tot aardgasvrije wijken.

Nieuwe woningen aan de Isebrandtsheerd
tementen passen in de heerdenstructuur van Beijum. Om
de ruimtelijkheid in de buurt
Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck
te houden, wordt het appartementengebouw 3 woonlagen
hoog en de eengezinswoningen
2 woonlagen hoog. Door de
plaatsing van de woningblokken ontstaat een looproute van
de Zuidwending richting het
Impressie van de voorgenomen nieuwbouw, locatie De Doefmat
park en Kardinge.
De planning is dat de bouw
Chr. Woningstichting Patrimo- Om omwonenden en bewoners van de woningen begin 2021
nium heeft een haalbaarheids- te informeren, hebben we een
start en eind 2021/ begin 2022
studie uitgevoerd naar de mowebsite gelanceerd waarop u
gereed is.
gelijkheden van woningbouw
alles kunt lezen over de nieuwop de locatie van de voormabouwplannen op deze locatie.
lige basisschool De Doefmat.
Maak kennis met de voorlopige
De laatste jaren maakten WIJ
plannen/schetsen op de volBeijum en het Heerdenhoes
gende site:
gebruik van het gebouw. Zij
http://www.nijeheerd.nl
zijn inmiddels verhuisd naar
plein Oost.
De appartementen (met 2
De Doefmat nu
slaapkamers) komen in twee
Op basis van het resultaat van
galerijblokken met een open,
de studie heeft Patrimonium
centrale ontmoetingsplek. De
De direct omwonenden wilden
appartementen zijn geschikt
gezamenlijk met de gemeente
we middels een bewonersbijvoor 1 of 2 personen en zijn
in grote lijnen een plan uitgeeenkomst betrekken bij onze
per lift bereikbaar waardoor de
dacht voor 27 appartementen
plannen, maar vanwege de
woningen levensloopbestendig coronamaatregelen is dat heen tien eengezinswoningen in
zijn. De eengezinswoningen
de sociale huursector.
laas niet mogelijk. Zij kunnen
(met 3 slaapkamers) en woonIn Beijum is vraag naar zowel
nu via de website of schriftelijk
kamer aan de tuin hebben een
eengezinswoningen als apparreageren op de plannen.
begane grond, een verdieping
tementen die ook geschikt zijn
en een plat dak. De woningen
voor senioren. Patrimonium
worden allemaal aardbevingonderzoekt nog of het ook
mogelijk is er een kleine woon- bestendig, energiezuinig en
groep voor zes dementerenden uiteraard gasloos gebouwd. De
nieuwe woningen en apparte huisvesten.

Wat een enthousiasme!

Veel reacties Vragenlijst Buitensport
In de vorige Beijumer en op verschillende websites hebben
wij een vragenlijst over buitensport geplaatst. Niet minder
dan 380 Beijumers hebben die ingevuld. Wat een mooi
aantal! Bij de vraag om suggesties kwam u met heel veel
handige, nuttige, praktische tips en ideeën. De komende
weken gaan we inhoudelijk kijken naar alle ingevulde lijsten en meer concrete plannen maken.
Alvast een tipje van de sluier:
Van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld sport
driekwart af en toe of (zeer) regelmatig, is zo’n 60% vrouw,
zijn de meesten 35t/m 49 jaar, gevolgd door een grote
groep 50 t/m 64-jarigen.
Beijumers vinden een gratis sportvoorziening – maar zonder verplichtingen – heel belangrijk. Ook samen kunnen
sporten en begeleiding krijgen bij het sporten staan hoog
op het verlanglijstje.
De top vijf van wensen:
•
•
•
•
•

buitenfitnessplek
hardloopparcours
badmintonveld
bootcampveld
tafeltennis.

En verder: meer tennisbanen, een beter wegdek om te kunnen skeeleren of disc golfen. Over de locatie zijn diverse
ideeën en wensen geuit.
Alle deze wensen en ideeën worden de komende periode
gebundeld en uitgewerkt naar concrete plannen.
We houden u op de hoogte!
Joanne ten Cate, Projectleider Buitensport

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.
De
twee trotse winnaars

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

De officiële prijsuitreiking
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (31)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde
bedrijven, et cetera. Met z’n allen
vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het
voetlicht gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar.
In deze aflevering vertelt Catrien
Coolsma over haar uitvaartverzorgingsbedrijf.
Door Johan Fehrmann
Catrien, vertel, hoe ben je ertoe
gekomen om met dit werk te beginnen? En wat deed je hiervoor?
Een aantal jaren, van 1994 tot
2009, heb ik gewerkt in de
ouderenzorg. Een onderdeel
van dat werk was de zorg voor
mensen die wisten dat ze spoedig zouden overlijden. Deze
terminale zorg heb ik als zeer
bijzonder ervaren: warme, menselijke begeleiding aan het eind

van het leven is voor mensen
belangrijk om op een waardige
manier te kunnen sterven.
In die tijd beloofde ik mijn eigen dierbare oma om haar na
haar overlijden de laatste zorg
te verlenen. Ook die laatste
zorg vind ik een belangrijk aspect voor zowel de overledene
als de nabestaande.
Zo’n tien jaar later (2006)
kwam dat moment. Toen heb
ik gedaan wat ik beloofd heb,
en méér. Want de belofte aan
oma zou het begin zijn van een
ontdekking. Ik mocht het voor
háár doen, maar zonder dat zij
het wist, heeft zij ook iets voor
mij gedaan. Door haar ben ik
te weten gekomen wat ik voor
anderen kan betekenen. Door
haar weet ik dat het werk van
uitvaartverzorger bij mij past.
Hoe was het begin?
Mijn eerste beroepservaring
deed ik op bij een grote landelijke uitvaartorganisatie.
Zelf rondde ik vervolgens de
opleiding Uitvaartverzorging

af bij de STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg, JF).
Mijn stage liep ik bij een klein
bedrijf. Verder volgde ik beroepscursussen over verschillende thema’s. Na de nodige
praktijkervaring was ik rijp voor
een eigen invulling van mijn
beroep, zowel persoonlijk als
professioneel.
Doe je dit allemaal alleen?
Nee, tijdens het werk leerde ik
Otto van den Bosch kennen en
we zijn na een aantal maanden
volledig gaan samenwerken.
Het fijne is dat wij alles in eigen
beheer hebben. Vanaf het overlijden tot en met de uitvaart
doen Otto en ik alles samen en
zien de nabestaanden alleen
ons. Deze complete zorg op
maat geeft heel veel rust bij iedereen en geeft ons voldoening.
We zitten midden in de coronacrisis. Hoe is dit voor jou en
voor het werk dat je doet?
In deze tijd van de corona is het
zorg geven op maat nog meer
van belang. Nabestaanden kunnen geen fysiek contact met
iedereen hebben, terwijl dit zo
belangrijk is in tijd van verdriet
en rouw. Niet even een arm
om de schouder, een knuffel

Deze vrolijke foto’s van een meerkoet met jongen werden ingestuurd door Jan Daling

Het motto van onze club is:
met plezier voetballen. Natuurlijk willen onze spelers ook
graag winnen, maar we leggen
ze geen druk op. De jeugdteams trainen twee keer in de

We hebben ook een meidenteam: mo13. Ook daarvoor
zouden we graag versterking
krijgen. Ze spelen nu nog 8×8,
maar ze willen graag naar een
groot veld om met een elftal te
gaan spelen.
Ben je geïnteresseerd om
volgend jaar te komen spelen

Vanaf 1 juni is er gelukkig weer
de mogelijkheid om na de uitvaart genodigden een drankje
aan te bieden, ook al is het op
anderhalve meter afstand. Daar
zien wij naar uit. Weggaan zonder de nabestaanden te mogen
begroeten, valt velen heel
moeilijk.
Meer informatie kunt u vinden
op www.catriencoolsma.nl.
U kunt ons ook bellen:
Catrien Coolsma: 06-47224744
Otto van den Bosch: 06-11171421

OVER DE ROOIE
Het is droog. Iedereen die
naar buiten kijkt, kan dat
zien. En iedereen die een
schep in de grond steekt, kan
het voelen. Het zou maar zo
kunnen zijn dat we het derde
droge jaar achter elkaar
meemaken. Voor tuinliefhebbers is dat lastig, voor de
meeste boeren is dat rampzalig.

week en op zaterdag spelen zij
hun wedstrijden.
We zijn ook trots op ons eerste
team, dat derde klasse speelt.
Dit jaar is een nieuw bestuur
aangetreden, dat veel plannen
heeft met de club. Alles kan
natuurlijk niet tegelijk, maar
we willen met de club vooruit
en zetten hier met z’n allen de
schouders onder.

geven – vreselijk! Wij moeten
alle regels in acht nemen en de
nabestaanden hierop attenderen, want niemand is bezig met
afstand houden als een dierbare is overleden.
Op dit moment mogen er dertig mensen aanwezig zijn bij
een uitvaartbijeenkomst. Het
is heel moeilijk om de keuze te
maken wie wel en wie niet mag
komen. Gelukkig is er een mogelijkheid tot livestream aanwezig en bieden we een online
memori aan.

Dorre grond

Gezocht: nieuwe jeugdspelers
VV Noordwolde is op zoek
naar nieuwe jeugdspelers
en -speelsters (met name in
de basisschoolleeftijd). Misschien ben je nog niet bekend met onze voetbalclub,
maar VV Noordwolde bestaat
dit jaar zestig jaar! Het is een
leuke dorpsclub, dicht bij de
wijken Beijum, De Hunze en
Van Starkenborgh. Doordat
de club niet groot is, kennen
de ouders en spelers elkaar,
en zijn de lijnen kort. Dat
wordt door eenieder als zeer
prettig ervaren.

Otto van den Bosch en Catrien Coolsma

bij onze club of wil je wat extra informatie? Stuur dan een
mail naar jeugdcommissie.
vvn@gmail.com. We zullen
dan contact met je opnemen.
Ook is het mogelijk een keer
te komen meetrainen. Omdat
we de jeugdteams al voor 17
juni moeten inschrijven bij de
KNVB, vragen we je dit tijdig te
doen. Nieuwe leden ontvangen
van ons een klein welkomstgeschenk. Graag tot ziens!

Veel mensen (en vooral veel
boeren) denken dat klimaatverandering niet bestaat of dat
mensen daar niets aan kunnen
doen. Het overkomt ons. Maar
het zou in Nederland geen probleem hoeven te zijn. Immers,
ons lage land is van nature erg
nat. Een delta, een moeras.
We zijn heel goed geworden
het beheersen van water. Het
grondwaterpeil kon omlaag. Dat
maakte het voor boeren moge-

lijk grote en zware landbouwmachines te kopen. Die konden
niet op natte, slappe grond,
maar op droge grond gaat dat
prima.
En nu is de grond te droog.
Misschien is het een goed idee
om het water dat in de herfst
en in de winter valt niet meteen
kwijt te raken, maar op te vangen en te bewaren voor droge
periodes. Niet alleen in regentonnen, maar groots. Een groot
wateropvanggebied. Een soort
Onlanden, maar dan niet om
overstromingen tegen te gaan,
maar om water te sparen. Dat
zou mooi kunnen tussen Beijum
en Garmerwolde.
En dan kunnen de boeren gaan
sparen voor lichtere tractoren.
Arjan de Rooij
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Muzikanten gezocht voor een muzikale groet in Beijum
4 juni: nationale opa-en-omadag
de Buurt en stichting Music
and Fun (MAF) een rondrit
van een draaiorgel langs de
ouderenwooncomplexen in
Beijum: de Bunnemastee, de
Melsemaheerd, de Amkemaflat en het Munsterhoes. Ook
de vestiging van De Zijlen
aan de Melsemaheerd werd
aangedaan. Dat werd gewaardeerd: mensen genoten
op straat en op balkons van
de muziek.

Op Koningsdag, 27 april,
organiseerden VRIJDAG in

Op donderdag 4 juni is het de
nationale opa-en-omadag. Dat
zou een mooie gelegenheid
zijn om opnieuw zo’n muzikale
ronde in de wijk te houden, dan
met de vrijwillige medewerking
van allerlei muzikanten uit de
wijk, jong en oud. VRIJDAG in
de Buurt en MAF zijn bereid om
dat opnieuw te organiseren;
een podiumwagen met
geluidsinstallatie is beschikbaar.

opa-en-omadag op 4 juni,
van 10 tot 12 uur? Geef je dan

snel op bij cultuurcoach Kitty
Boon: kitty.boon@bijvrijdag.
nl. Graag uiterlijk 1 juni, dan
hebben we genoeg tijd voor de
organisatie.

Doe jij mee met een muzikale
groet in Beijum op de nationale

Kom ook naar het minitheater van De Wijk De Wereld
Stel je voor. Er staat ineens een
klein, opvallend theatertje op
wielen in je straat. Niet zomaar
een theater. Het meest intieme
podium van Groningen, waar
exclusief, alleen voor jou, live
een voorstelling wordt opgevoerd door één artiest. Een
rondreizend minitheater dat
naar jou toe komt!

muzikanten tot dansers. Op de
laatste woensdag staat talent uit
Beijum centraal.
Theater De Wijk De Wereld en
SPOT Groningen brengen het
theater bij de mensen nu de
mensen niet naar het theater
kunnen komen. Er gaat niets
boven de ervaring van het live
meemaken van muziek, theater
en dans. Dat moment waarin
je je even verliest in wat zich
live voor je ogen afspeelt. Het
gevoel na afloop dat jij erbij was.
Met dit één-op-één-minitheater
kunnen we deze momenten
weer creëren. We geven artiesten
weer een podium en het
publiek kan deze momenten

In de maand juni zal dit
minitheater elke woensdag in
Beijum te vinden zijn. Met in
de ochtenden koffieconcerten
(klassieke muziek), in de middag
een kinderprogramma en in
de avond Cultureel Noord:
professionele artiesten uit
het noorden, van acteurs tot

weer meemaken. Het theater is
uiteraard geheel coronaproof:
tussen de artiest en de bezoeker
zit plexiglas, we maken tussen
de voorstellingen goed schoon,
en buiten houden we ons aan de
anderhalve meter.
Het programma is als volgt
(met drie korte voorstellingen
per uur, duur per voorstelling:
tien minuten):
• 9 tot 12 uur: koffieochtend
• 13.30 tot 16.30 uur:
kinderprogramma
• 19 tot 21 uur: Cultureel Noord.
Tickets kosten € 2,50 p.p.
Op woensdag 24 juni krijgen

talenten uit Beijum de
mogelijkheid om op te treden in
dit intieme theater. Ben of ken
jij iemand die dit zou willen?
Stuur dan een mail naar info@
dewijkdewereld.nl.
Meer informatie over het
definitieve programma, de
locaties en de kaartverkoop:
dewijkdewereld.nl.
De Wijk De Wereld
Tijdens De Wijk De Wereld wordt
de Stadsschouwburg van 28 tot
en met 30 augustus het huis van
de wijkbewoners van Beijum.
In de vorm van toneel, muziek,
dans en alles daartussenin komt
de wijk met al haar smaken,

DE WIJK DE WERELD
presenteert:

DE KIJKDOOS
Kofﬁeconcert
09:00 uur t/m
12:00 uur

Kinderprogramma
13:30 uur t/m
16:30 uur

Cultureel Noord
19:00 uur t/m
21:00 uur

Klassieke concerten
onder het genot van
een kopje kofﬁe.

Geschikt voor de hele
familie!

Cultureel Groningen
komt langs in Beijum!

wo 3, wo 10, wo 17 & wo 24 juni
Meer informatie over het volledige
programma, kaartverkoop en de locaties:
www.dewijkdewereld.nl

€2,50 p

<10 jaa

.p.

r: grati

s

geuren en kleuren tot leven.
Geheel coronaproof uiteraard…
Binnenkort volgt meer informatie
over de opzet voor deze
coronaeditie van De Wijk De
Wereld.
De Wijk De Wereld is een
samenwerkingsproject van
Stichting De Wijk De Wereld en
SPOT Groningen
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Zo jammer
Onderstaande tekst en
afbeeldingen zijn gespot
in de Groene Long op een
pamflet dat her en der hing,
omgeving Bentismaheerd.
Zoals uit de tekst is op te
maken, zijn deze jonge
boompjes niet meer te redden. Ze gaan dood.

Je vraagt je toch wel af: is
het baldadigheid, verveling
of onwetendheid? Zeg het
maar. Het is triest en dat is
een feit. Evenals de rommel
om de hut heen. Dat kan toch
anders? Mensen, neem je
eigen verantwoordelijkheid en/
of spreek de jeugd erop aan.
Als je rommel maakt, kun je
het toch ook opruimen? Houd
rekening met elkaar. Laten wij

er met z’n allen voor zorgen
dat Beijum groen blijft.
De milieudienst is inmiddels
op de hoogte en zal de rotzooi opruimen. Het is nog niet
bekend of de boompjes ook
vervangen worden. Meldingen kunt u rechtstreeks bij de
gemeente doen, Dat kan via
https://groningen.slimmelden.
nl of bellen met 14050.
Helaas, deze boom gaat
dood. Er staan steunpaaltjes
naast de boom en daardoor
is duidelijk te zien dat de gemeente deze boom hier heeft
geplant. Door de buitenste
laag gaan via houtvaten vocht
en voedingsstoffen van de
wortels naar de takken en
bladeren. De bewoners van
Beijum zullen deze speciale
boom (en de andere natuurlijk
ook) gaan missen, want geen
enkele levend wezen overleeft
zo’n behandeling.
Naast leuk spelen en bouwen
is er ook veel rommel in de
natuur terechtgekomen, zoals
te zien is op onderstaande
foto. Hoe zorgen we er met
z’n allen voor dat het spel en
kattenkwaad niet uit de hand
lopen? Kunnen de ouders van
de groep(en) jongeren contact
met elkaar opnemen en de
energie van de kinderen gebruiken om hen te laten meedoen met een leuk plan in de
Groene Long?

Onnemaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Wijklied De Wijk De Wereld
Beijum
een dorp aan de randen van de stad
blijft onze geheime schat
iedereen raakt hier de weg kwijt
we snappen dat je ons benijdt
we wonen en spelen in een heerd
hier is het jong gedaan, oud geleerd
verdwalen in de wijk
hier is het groen en kinderrijk
een wijk als een schilderij
alle kleuren van de regenboog
lopen hand in hand
iedereen is hier vrij
we horen talen uit elk land
spelen in het Beijumerbos
zwemmen in het Zilvermeer
je komt hier echt los, van de stad
van moestuin tot steenwoestijn
een wijk als een schilderij
alle kleuren van de regenboog

lopen hand in hand
iedereen is hier vrij
we horen talen uit elk land
we schaatsen onder bruggetjes door
of naar Kardinge, lekker warm indoor
met je buren vuurtjes stoken
of lekker eten koken
met zijn allen de berg beklimmen
daar lijkt het altijd wel vakantie
uitzicht is een garantie
door een filter van het riet
alsof je alles anders ziet
een dorp aan de randen van de stad
het blijft onze geheime schat
iedereen raakt hier de weg kwijt
we snappen dat je ons benijdt
een wijk als een schilderij
alle kleuren van de regenboog
lopen hand in hand
iedereen is hier vrij

Renée Luth (wijklied voor De Wijk De Wereld)
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Een bijzondere plek vlak bij Beijum
Stichting Werken Metzorg

nu vanbinnen opgeknapt door
onze deelnemers.
Ook zijn we bezig het terras te
vergroten, zodat we straks met
de nieuwe anderhalvemeterregels weer bezoekers kunnen
ontvangen. Het paviljoen is
een van de bijna zeshonderd
‘Rustpunten’ langs fietsroutes
en wandelpaden in Nederland.
Even opladen onderweg!

Aan de rand van Groningen,
grenzend aan het Hogeland,
maar toch nog in de stad, ligt
een heel bijzondere plek. Het is
de groene ruimte van Werken
Metzorg, een stichting voor
volwassenen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Een oase
in de stad, een andere wereld!
We zitten net om de hoek bij
Noorderhoogebrug aan de
Winsumerweg 1.
Aan de ene kant zie je het Van
Starkenborghkanaal, flats en
drukke wegen, maar als je bij
ons het terrein oploopt, valt
dat helemaal weg. In ons groene rustoord zijn een paviljoen
met terras, ruimtes voor creatief werken, zoals plekken voor
houtbewerking en metaalbewerking en een grote crearuimte, en onze grote tuin met
boomgaard en bijenkast.
Even opladen
Het leuke is dat we hier niet in
een afgesloten hoekje van de
samenleving aan het werk zijn.
Ons terrein is voor iedereen
toegankelijk. Zo hebben we
bijvoorbeeld ons Paviljoen,
van de architect J.H.M. Wilhem
(1911-1971), die veel gebouwen in Groningen heeft ontworpen, waaronder de grote
aula op Selwerderhof en de
Emmabrug in de stad. Helaas
waaide vorig jaar het dak van

Het terrein vanuit de lucht gezien

Moestuin, met de molen Wilhelmina

het paviljoen tijdens de storm
Ciara, maar dat zit er inmiddels
weer op. Het paviljoen wordt

Groente uit eigen tuin
Even verder op ons terrein,
voorbij de creatieve ruimtes,
zijn onze tuinen. We hebben
een eigen tuin, waar op dit
moment kroppen sla groeien,
die naar de Voedselbank gaan.
Behalve de sla gaan we nog
meer groenten telen, speciaal

De boomgaard, met op de achtergrond een bijenkast

Het paviljoen van architect J.H.M. Wilhem

voor de Voedselbank! Dat is
een samenwerking waar we
heel trots op zijn. Verder telen we in onze tuin groenten
voor de verkoop in onze eigen
winkel en zijn we bezig om de
pluktuin in orde te maken.
In onze winkel worden ook de
werkstukken van onze deelnemers verkocht. Als je eens
een kijkje komt nemen bij ons
en je kijkt om je heen, kijk je
zo het Groninger marenlandschap in, een grote groene
ruimte met veel vogels. Ook
de korenmolen Wilhelmina in
Noorderhoogebrug ligt dan in
je blikveld.
Iedereen is welkom
Onze doelstelling is om
volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale
problemen weer op weg te
helpen met dagbesteding,
re-integratie en als het kan
een werk-leertraject. Hiervoor
werken we met gekwalificeerde begeleiders. Op onze web-

Het paviljoen wordt opgeknapt

site www.werkenmetzorg.com
leggen we dat allemaal uit.
Ons doel is samengevat in de
slogan: zinvol je dag doorkomen en met een glimlach weer
naar huis gaan. We hopen u
als bezoeker ook een glimlach
mee te geven.
Iedereen is welkom bij ons, als
bezoeker, als geïnteresseerde
of als mogelijke deelnemer.
Het paviljoen is nu nog dicht,
maar u kunt rustig eens komen
kijken. Er is genoeg ruimte
om anderhalve meter afstand
te houden. En misschien leuk
om te weten in deze tijd van
het jaar: wij verkopen zaden
en unieke tuingrond van de
Makkelijke Moestuin. Zien we u
binnenkort?
Goed om te weten
Heeft u kleine klussen
in huis, maar geen grote
portemonnee? De Klusbus is ook van ons. Tegen
een geringe vergoeding
hangen we lampen voor
u op, doen we klein tuinonderhoud, halen we
bestelde spullen voor u
op en monteren we die
eventueel. Alles hierover,
ook de tarieven, staat op
www.werkenmetzorg.
com, onder het kopje
Klusbus Metzorg. NB De
Klusbus is gesloten tot
na de zomervakantie in
verband met de veiligheid
en gezondheid van onze
medewerkers.

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
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Spakenpad opgeknapt

de klinkers omhoog, waardoor
het pad niet meer veilig was.

Het Spakenpad loopt langs de
noordkant van Beijum, vanaf
de Beijumerweg tot aan het
Dwarsdijkje richting Lewenborg. En dan nog een stukje

Eind 2019 begon de gemeente
met de opknapbeurt van het
pad en inmiddels is het klaar.
Bewoners zijn enthousiast over
de resultaten.

langs de Hylkemaheerd.
Mensen lopen (met de hond) en
fietsen er graag. Maar de wortelopdruk van de bomen duwde

Bonusoma’s en -opa’s gezocht
Actuele stand van zaken betreffende corona
Lieve wijkgenoten,
Ik heb al lang een droom: eenzaamheid de wijk uit... De eerste
stap is onderzoeken of dit wel
voorziet in een behoefte, of dat
het helemaal niet speelt.

• ver weg wonen van hun biologische grootouders
• hun levenswijsheid wel als
ondersteuning willen, zonder de complexiteit van een
bloedband
• et cetera.

Graag zou ik eenzame of alleengaande ouderen als bonusoma
of -opa koppelen aan wijkgenoten en/of gezinnen die:
• verstoorde relaties met de
eigen familie hebben

Bent u een oudere wijkgenoot
en voelt u er wel iets voor om
de rol van bonusoma of -opa uit
te proberen? Meld u dan aan op
bonusfamilie@gmail.com.
En als U eenzame ouderen kent,

Kinder-prijsrebus
Los onderstaande rebus op en
stuur je oplossing naar info@
beijum.org. Vergeet niet je

Regendruppels

|

naam, adres en leeftijd te vermelden. Doe dit voor 8 juni
2020! Onder de goede inzendingen verloten wij tien keer
een waterballonpomp met

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Sportwijk Beijum pakt de draad weer op
Na een aantal weken zonder
sportactiviteiten pakken we met
Sportwijk Beijum de draad weer
een beetje op. Uiteraard houden
we daarbij rekening met de regels vanuit het RIVM.
Eén-op-één wandelen
Vanwege de versoepelingen
vanuit het RIVM is het wandelen
weer mogelijk. De opzet is wel
veranderd, want we gaan voorlopig één-op-éénwandelingen
aanbieden. Op deze manier
kunnen we de anderhalve meter
waarborgen. Lijkt het u leuk en
gezellig om te wandelen met
een van onze wandelcoaches?
Neem dan contact op met Charlotte via het mailadres charlotte@sportwijkbeijum.nl.

weinig mogelijk worpen de
disc (een soort frisbee) in een
lage basket te krijgen en daarbij
verschillende afstanden te overbruggen. We gaan dit eerst drie
keer aanbieden om te kijken
hoe het bevalt en of er genoeg
animo voor is.
Het zal plaatsvinden op vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur bij het
voetbalveld in de Groene Long,
naast het Dirtpark. Dit is het
veldje waar op Koningsdag ook
vaak een rommelmarkt wordt
georganiseerd. We zorgen ervoor dat iedereen vanaf 12 jaar
zich houdt aan de anderhalve
meter afstandsregel en we
maken de discschijven goed
schoon. Het is een leuke activiteit voor jong en oud.

Discgolfen
Het lijkt ons een leuk idee om
discgolf aan te bieden in de
wijk. Discgolf gaat als volgt.
De spelers proberen om in zo

Dus heeft u zin om meer te bewegen en om lekker in de buitenlucht te sporten? Kom dan langs
op vrijdagmiddag of meld u aan
bij info@sportwijkbeijum.nl!

laat ze dan weten dat ze hieraan
kunnen meedoen!
Ook als u wel wilt uitproberen
of een bonusoudere een meerwaarde heeft voor u en/of uw
gezin, kunt u zich aanmelden.
Als er belangstelling blijkt te
bestaan voor deze stap in het
verminderen van eenzaamheid,
dan volgt een (digitale) speeddate. En als er een wederzijdse
klik is, kun je verder contact met
elkaar hebben…
Met vriendelijke groet,
Team Bonusfamilie

honderd ballonnen.
Je krijgt bericht als je een prijs
hebt gewonnen.
Veel plezier!

Bloesem

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Uit het verleden van Beijum
Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig
jaar. In al die jaren is er veel
gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij
woont een beetje kent, is vaak
meer betrokken bij de eigen
leefomgeving.
Op de eerste foto een
prachtige blik over de besneeuwde velden vanuit de
Scheltemaheerd in de winter
van 1981-1982. De tweede

Raapzaad en fluitekruid

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

foto, uit 1981, toont het huis
Scheltemaheerd 37 in aanbouw, met op de achtergrond
ons buurdorp Zuidwolde. Met
dank aan Jan en Mariëtte
Bos voor het inzenden!
Lezers worden uitgenodigd
om historische foto’s in te
zenden.
Criterium: ze moeten minstens tien jaar oud zijn.
redactie@beijumer.nl
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Een eend die mensen maar gekke wezens vindt...
Een bijzonder boek van Marieke Leseman
Ze schreef al gedichten voor
kinderen en maakte beelden
van klei. Op een gegeven moment kwamen die twee samen
en bracht ze haar kleifiguren
bovendien tot leven door er
stop-motionfilmpjes mee te
maken. Dat resulteerde in een
bijzonder prentenboek. Om
het boek te kunnen uitgeven, is
ze bezig om via crowdfunding
het benodigde bedrag bijeen te
krijgen.
door Willy Koolstra
Marieke Leseman vond haar
inspiratie bij het witte bruggetje
tussen de Isebrandtsheerd en
de Barmaheerd, waar zij en haar
toen vierjarige dochter regelmatig een eend ontmoetten
die leek te lachen. ‘Mama, die
eend die lacht mij uit’, zei ze dan.
Het dier kreeg de hoofdrol in
Mariekes eerste kinderboek Het
geheim van de Lacheend. ‘De

Lacheend lacht iedereen uit – of
toch niet. Het verhaal gaat over
een heel stoere eend met een
geheim’, verklapt ze.
De jonge lezers krijgen niet
alleen de gefotografeerde kleifiguren te zien; door de bijbehorende QR-codes met een mobiel
te scannen, komen de plaatjes
echt tot leven in een vijftien
seconden durend filmpje met
geluid. Wanneer je vervolgens de
eend of een van zijn kleivriendjes
aanklikt, vertonen ze nog een
kunstje. ‘Een kikker springt, een

vis duikt weer de diepte in of de
eend zwaait gedag.’
Milimeter voor milimeter
Het op deze manier samenbrengen van analoge en digitale
technieken is uniek. ‘Je ziet wel
vaker apps bij prentenboeken
voor jonge kinderen, maar zoals
wij het doen, heb ik het niet
eerder gezien’, aldus de schrijfster. ‘Er zijn aardig wat uren in
gaan zitten, maar het was wel
hartstikke leuk om te doen. Om
bijvoorbeeld het eendje te laten
zwemmen, moest ik het milimeter voor milimeter verplaatsen en
elke keer een foto maken.’
Van kinds af aan was Marieke
al creatief. Ze schreef verhalen
en knutselde veel met fimoklei.
Op kunstzinnig gebied is ze een
echte autodidact. Ze vertelt dat
haar schoonfamilie uit Iran komt;
haar schoonvader nam uit dat
land eens een sprookjesboek
voor haar mee. ‘Er zaten prachtige platen in van vrouwen met
mooie kleren en sluiers, en die
ben ik driedimensionaal gaan
namaken.’
Extra brood voeren
Voor het maken van haar boek
waren niet alleen vaardigheden
als schrijven, dichten, kleibeelden maken en fotograferen
belangrijk. Ook veel computerkennis was vereist. Hoe verwijs je
met een QR-code naar een filmpje op internet? Marieke leerde
dat van haar man. ‘Hij is ICT’er,
dat scheelt enorm. Van hem heb
ik het afgelopen jaar veel ge-

©2020 Koos Boertjens (www.hetnoordenvanboven.nl)

leerd: films monteren, geluidjes
erachter zetten, dat is een heel
proces.’
‘Op deze manier hoop ik het
lezen voor kinderen weer interessant te maken’, zegt ze, ‘dit in
verband met de ontlezing.’ Voor
de nabije toekomst wil Marieke
meer van dit soort kinderboeken
op de markt brengen. Ook wil ze
binnenkort animatieworkshops
gaan geven en gratis leerfilmpjes
voor kinderen op YouTube zet-

ten. En de Lacheend? Hij zwemt
nog steeds bij het bruggetje. Marieke: ‘Mijn dochter en ik voeren
hem nog vaak met extra brood.’
Wie het boek van Marieke alvast
wil bestellen en haar op deze
manier wil steunen bij de uitgave
ervan, kan kijken op: slag-boom.
nl/project/het-geheim-van-delacheend. Op Mariekes website
kleigedichten.nl staan nog meer
klei-animaties. U kunt daar ook
haar boek bestellen.
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Grofvuilmagneten
Wow! Wat een geweldig woord!
Zo had ik er nog nooit naar gekeken. De stalen grondplaat om
de stortkoker van een ondergrondse afvalcontainer nodigt
je gewoon uit om hier grofvuil
neer te zetten. Logisch toch dat
veel mensen dat dan ook doen?

Wel moeten de tuintjes goed
bijgehouden worden, door de
gemeente of door bewoners. En

door Marleen van Leeuwen
In zijn wekelijkse column in de
Volkskrant ,‘Hoe moeilijk kan het
zijn’, fileert Jasper van Kuijk ontwerpfouten. Deze keer (16 mei)
had hij het over de ondergrondse afvalcontainers. In Beijum
vooralsnog alleen voor oud papier en glas.
Volgens Van Kuijk schreeuwt die
plaat: ‘Híer met die stapel kapotte bloempotten!’
Containertuintjes ziet hij (en niet
alleen hij: in Groningen doen ze
er al een proef mee) als de oplossing. ‘De keuze voor plantjes
is slim, want tegen een metalen
rand of hek wil je nog wel iets
aan gooien, maar de meeste
mensen willen plantjes niet stukmaken.’

Lente in Beijum

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

ik weet zeker dat er in Beijum
genoeg bewoners zijn die zo’n
taak op zich willen nemen.
Dus, gemeente, wacht geen jaar
totdat die proef is afgelopen,
maar kom op met die tuintjes!!!

Winnaar gedichtenwedstrijd
De Wijk De Wereld
De winnaar van de gedichtenwedstrijd van De Wijk De Wereld is het
gedicht van Willy Koolstra! Dit gedicht krijgt een plek in de voorstelling die eind augustus te zien is in de Stadsschouwburg.
Thuiszitten, buiszitten
familiezoomen en koffieskypen
met schermogen en schrale handen
in steeds schonere huizen
waar de dagen almaar dichter
naar elkaar gekropen
de eigen kleur verloren
versmolten met elkaar.
Overtollig verveelvet
als stilzitkilo’s afgezet
rond heupen en dijen
terwijl fietsen roestend
in de regen staan.
We hebben ons gered
met zelfkapkapsels
en lockdownhobby’s
met zwaaien naar buren op balcons
van wie de deuren gesloten, maar
gordijnen open bleven.
Er waren veel mooie momenten
maar toch...
we verlangen hartstochtelijk terug
naar ons oude normaal.
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Buurtvuur op de Vuurplaats

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.

Voorlopig geen buurtvuur
In verband met de coronacrisis
wordt tot en met augustus geen
vuuravond georganiseerd.

Trijntje de Haan
E: trijntjedehaan@yahoo.com
T: 06-27282197

In betere tijden hopen we elkaar weer bij het vuur te zien.

alle locaties en buurtvuren:
www.buurtenrondhetvuur.nl

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5700
Volgende nummer:

Kopijsluiting
12 juni
Verspreiding
24 juni
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman
Kerkdiensten

NB Onder voorbehoud van afgelasting wegens het coronavirus;
kijk op de diverse websites voor actuele informatie
De Bron, Bentismaheerd 1A
31 mei
10.00 uur
Pinksteren: gezamenlijke viering van alle
			
kerken van de Protestantse Gemeente
			
Groningen. Nadere berichtgeving op
			
www.pkndebron.nl.
5 juni
10.00 uur
Oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
12 juni
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
19 juni
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
26 juni
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden

HEERDENHOES & TREFPUNT
Terrassen open vanaf 2 juni!
Een zomerprogramma volgt z.s.m.
Binnenkort meer informatie op
www.beijum.nl

U kunt de diensten vinden door op internet naar youtube.com te gaan.
Toets in de zoekbalk ‘pkn de bron’ in.
Of ga naar www.youtube.com/channel/UCFNWmwP33L4YVBcm7VgIR0w.
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
Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus is op
dit moment nog niet duidelijk of in mei vieringen mogelijk zijn in de
Emmauskerk in Lewenborg. Raadpleegt u www.hildegardparochie.nl
voor de laatste gegevens omtrent de diensten. Iedere zondagmorgen is
er op NPO2 om 10 uur een uitzending van een RK eucharistieviering.

Rectificatie
Per abuis is bij het stuk van
Willem Pauwelussen over het
coronavirus in het aprilnummer
van De Beijumer een oude
inleiding blijven staan. Deze
hoort niet bij het stuk van
Willem. Hiervoor onze excuses.

De redactie

Met medewerking van:
Koos Boertjens
Jan Daling
Trijntje de Haan
Jouke Janze
Willy Koolstra
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Arjan de Rooij
Stichting Werken Metzorg
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 rechthebbenden. 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

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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Energy Mix (fruit, zaden, noten) kilo
van 10,99 aktie 8,24
Energy Mix Superfoods Kilo
van 14,99 aktie 11,24
Zie ook onze aktiefolder
www.biotoppers.nl
Iedere vrijdag weer ovenvers brood van stadsbakkerij De Terp

Beijumerweg 20

ma. t/m wo. 9.00-18.00
do. en vr. 9.00-19.00
za
9.00-17.00

Centrum voor Fysiotherapie Beijum

centrum voor

centrum voor

knieklachten
centrum voor

knieklachten

info@centrumvoorknieklachten.nl

Fysiotherapie Beijum Telefoon: 050 541 5381
Emingaheerd 8a
Web: www.fysiotherapiebeijum.nl
9736 GA Groningen
Mail: contact@fysiotherapiebeijum.nl

