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Einde van een bewogen Beijumseizoen
Wie had dat gedacht tijdens
het begin van dit aflopende
seizoen? In september 2019?
Na een mooie reguliere Spijker en Spelweek, hét aanbod
voor kids uit Beijum tegen het
einde van de zomervakantie,
een prima herfstperiode, een
rustige jaarwisseling en twee
normale eerste maanden van
2020 barstte de ‘wereldbom’
die vanzelfsprekend niet aan
Beijum voorbijging: de coronacrisis.
door Johan Fehrmann
De consequenties daarvan zijn
hier de afgelopen drie maanden
uitgebreid aan bod gekomen:
scholen dicht, buurtcentra dicht,
de bieb en de kappers dicht, en
het café van Beijum dat letterlijk
op slot ging.
Versoepelingen
De lezer is vast al over de versoepelingen geïnformeerd. De
kappers hadden het druk de

afgelopen weken ‒ een pilsje
drinken op het terras van Café
Biljart Beijum is vanaf 1 juni
weer mogelijk ‒ en de buurtcentra Heerdenhoes en Trefpunt
hebben voorzichtig de deuren
heropend. Ook de basisscholen
zijn weer volledig geopend.
De grote vraag is: hoe gaan de
zomermaanden in Beijum eruitzien? Valt er nog wat te beleven
in juli en augustus?
Zomer zonder blauwalg?
Vorig jaar startte een drietal
Beijumers een petitie om de
Kardingerplas eindelijk eens
een blauwalgloze zomer te
gunnen, zodat de mensen uit
de omliggende wijken, waaronder Beijum, een keer de hele
zomerperiode van het strand en
het water zouden kunnen gaan
genieten. Toch ging het weer
mis. Negatief zwemadvies, weg
plezier dicht bij huis.
Zullen de gemeente Groningen
en het waterschap Noorderzijlvest dit jaar, tijdens de corona-
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zomer, in staat zijn om de plas
wel ‘aan de praat’ te houden?
Verschillende wijkgenoten
hebben het waterschap reeds
benaderd om deze kwestie aan
te kaarten. Dat zou toch wat zijn:
een snikhete zomer en dagelijks
vlakbij kunnen genieten van
Costa del Kardinge. En hoe ergerlijk zou het zijn als blauwalg
deze pret wederom zou gaan
bederven?
Buurtcentra blijven open
Goed nieuws vanuit de genoemde twee buurtcentra in Beijum:
ze blijven beide de hele zomer

open. Het Trefpunt wordt deze
zomer het domein van de jongeren, het Heerdenhoes, op de kop
van Plein-Oost, zal dienstdoen
als ontmoetingsplek voor senioren uit de wijk. De programma’s
waren tijdens het ter perse gaan
van deze krant nog niet bekend;
houd daarvoor de wijkwebsites
in de gaten.
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Deze wijkkrant gaat een maand
op zomerreces, de maand juli
slaan we over. De redactie wenst
alle lezers voor zover mogelijk
een prettige vakantieperiode toe.
In augustus zijn we er weer.
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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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Oplossing Hornbachdoorsteek
over sluis Stad en Lande in zicht?
Waterschap Noorderzijlvest
en de gemeente zijn druk in
overleg over een manier om
de ‘Hornbachdoorsteek’ over
de Boterdiepsluis Stad en
Lande weer toegankelijk te
maken voor voetgangers. Het
waterschap heeft een bureau
ingeschakeld om te beoordelen of de bedachte aanpassing
van de sluisovergang de toets
der kritiek op het gebied van
veiligheid kan doorstaan. De
bedoeling is dat daar midden
juli duidelijkheid over komt.
Als het Dagelijks Bestuur van
Noorderzijlvest instemt met de
voorstellen, kan de aanpassing
eind juli gerealiseerd zijn. Het
waterschap wil zekerheid hebben dat zij kiest voor een oplossing die verantwoord is, ook
als zich onverhoeds toch weer

ling Groningen. Wie wil kan de
ontwikkelingen de komende
tijd volgen op de website van
het waterschap: www.noorderzijlvest.nl en op de site van de
BOB: www.beijum.org

Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

Vakantie!

De eerstvolgende Beijumer verschijnt eind augustus. Tijdens de vakantieperiode toch op de
hoogte blijven van nieuws van de Bewonersorganisatie Beijum ? Ga dan naar de website van
de BOB: www.beijum.org.

Bewonersprotest tegen rodelbaan op Kardingerheuvel (4)
Namens een flink aantal wijkbewoners heeft een comité bij
de gemeente bezwaar aangetekend tegen de plannen van
twee ondernemers om een
rodelbaan aan te leggen op de
Kardingerbult. De gemeente
vindt dat de rodelbaan een
leuke recreatieve toevoeging
aan andere activiteiten in het
gebied kan zijn, maar deelt de
zorgen van het comité.
De gemeente vraagt de ondernemers hun plannen nader uit
te werken, daarbij in te gaan op
de bezwaren van het bewonerscomité en 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 alleen
Dede
twee
trotse winnaars
naar
mogelijkheid
van bezwaar en beroep als de vereiste

omgevingsvergunning voor de
plannen wordt verleend.
Het actiecomité vindt dat niet
voldoende en dringt aan op

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.

Een van de ‘Hornbachoversteken’
een ongeluk bij de sluis mocht
voor doen. Over een en ander
wordt steeds overlegd met een
vertegenwoordiging van de
BOB, de Bewonersorganisatie
De Hunze/Van Starkenborgh
(BHS) en de Fietsersbond afde-

Bewonersorganisatie Beijum

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 via bob@beijum.org.

Kardingerplas en blauwalg
De april-editie van de Beijumer stond uitgebreid stil bij de
verdere aanpak van de problemen met blauwalg in de Kardingerplas en schonk daarbij
aandacht aan een persbericht
van de gemeente, waarin op
een rij was gezet welke acties
tot nu toe zijn ondernomen en
welke nog volgen. Het periodieke overleg tussen gemeente,
waterschap Noorderzijlvest,
het petitiecomité Zilvermeerschoon en de BOB op 17 Juni
kwam te laat voor deze editie
van de Beijumer. U leest erover
op de site van de BOB:
www.beijum.org.

Waterzuiverende rietkragen?

apart overleg tussen comité en
gemeente voordat de gemeente
een besluit neemt.

Het weelderige groen rechts: straks een rodelbaan?

De officiële prijsuitreiking

Waterskiën in de Kardingerplas
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Wegwijs in Beijum
We hadden het er in februari al over tijdens
een bewonersbijeenkomst over de Openbare
Ruimte. Beijum staat bekend als doolhof,
vooral bij buitenstaanders. Hoe kunnen we de
bewegwijzering verbeteren?
Er werden verschillende pijnpunten genoemd
en voorstellen gedaan om die aan te pakken:
• verbeter de huisnummering en maak duidelijk
waar de overgang tussen heerden is
• doe wat aan de fietsbewegwijzering (hoe kom
ik al fietsend bijvoorbeeld naar Zuidwolde?)
• vervang de verouderde borden naar wijkvoorzieningen (zie de kaart).
Wat het eerste punt betreft: gewoon melden bij
de gemeente:

Bewegwijzering wijkvoorzieningen (in beide rijrichtingen)
1. Winkelcentrum West, Postagentschap, pinautomaat 2. Gezondheidscentrum, Rode Pimpernel
3. Het Palet 4. De Heerdstee, PKN De Bron, Heerdenhoes, WIJ Beijum 5. Munsterhoes 6. Winkelcentrum
Oost, Bibliotheek, De Wegwijzer 7. De Expeditie 8. Winkelcentrum Oost, Sporthal, Heerdenhoes, WIJ Beijum,
De Wegwijzer, Bibliotheek 9. De Beijumkorf, locatie De Zwerm 10. Dom Helder Camara, De Wiershoeck
11. Boerderijum, Het Trefpunt 12. Tine Marcusschool 13. Hiddemaborg 14. De Beijumkorf, locatie De Honingraat (P-Beijumkorf met pijl naar parkeerplaats Kremersheerd) 15. Winkelcentrum West, Postagentschap,
pinautomaat, Bunnemastee 16. Bunnemastee
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Ik zie, ik zie...
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meld het bij de gemeente!

• Website: gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt
• Of bel: 14 050
• U kunt ook een bericht (eventueel plus foto) sturen:
- via de app Slim Melden of
- via Whatsapp naar 06 12 82 39 73.

Stadsbeheer is aan het bekijken of de fietsbewegwijzering verbeterd kan worden.
Rode borden
De werkgroep Groen, Grijs & Verkeer heeft
inmiddels de rode borden die verwijzen naar
wijkvoorzieningen geïnventariseerd. Het conceptvoorstel om de bewegwijzering te verbeteren is klaar en naar Stadsbeheer gestuurd, zodat
ze het daar kunnen bekijken. Want niet alleen
de teksten moeten verbeterd worden; sommige
borden kunnen weg en op andere plekken moeten er nieuwe borden bij komen. En de bestaande borden ogen wel wat vermoeid – kunnen die
worden vervangen door borden met een frissere
uitstraling? Denk mee!
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Op de kaart hiernaast ziet u om welke locaties
het gaat. Mist u iets of heeft u aanvullingen?
Reageer dan via bob@beijum.org. Op de
website beijum.org staat de volledige lijst.

Bouwplannen gemeente en Patrimonium Doefmatlocatie Isebrandtsheerd
Omwonenden kregen onlangs
van de gemeente en Patrimonium een brief over een nieuwbouwplan voor de Doefmatlocatie aan de Isebrandtsheerd.
De brief overviel de bewoners:
de geplande bewonersavond
in maart ging immers niet door
vanwege de lockdown.
De bewoners hadden veel bezwaren tegen de plannen en de
gevolgde procedure (‘over ons,
zonder ons’). Om de inbreng

van de bewoners in de verdere uitwerking van het plan te

Belangrijke fase voor de bewonersvariant
vervanging Gerrit Krolbrug
De BOB en de Bewonersorganisaties De Hunze/ Van
Starkenborgh (BHS) en de
Korrewegwijk (WOK) hebben
voor de vervanging van de
Gerrit Krolbrug een eigen plan
gemaakt. In deze de ‘Bewonersvariant’ blijft de nieuwe
brug op gelijke hoogte met de
huidige en wordt het Heerdenpad als tweerichtingen
fietspad doorgetrokken over de
noordzijde van de nieuwe brug.
Direct voorbij de brug of bij de
kruising met de Oosterhamriklaan kan dan een oversteek
komen voor uit de stad komende fietsers. De grote voordelen

van die ‘bewonersvariant’:
geen confrontaties meer tussen
auto’s en (brom)fietsen en geen
hoge brughellingen. Uiteraard
moet de oversteek over de
Korreweg wel veilig worden.
In de bewonersvariant is ook
weer een vaste oversteek voor
(brom)fietsen opgenomen voor
als de brug gesloten is voor het
landverkeer.
Een extern bureau analyseert
de verschillende varianten, met
medeneming van de bewonersvariant. De bewonersorganisaties worden bij de uitvoering
van het onderzoek betrokken.

garanderen, hebben gemeente
en Patrimonium daarom een

inloopavond georganiseerd, op
16 juni jongstleden. Gezien de
reacties uit de buurt vindt de
BOB dat er duidelijke afspraken
moeten komen over het samenspel met de bewoners. Een
afspraak zou kunnen inhouden
dat, mede op basis van de uitkomsten van de inloopavond,
een vertegenwoordiging van
enkele bewoners samen met
Patrimonium en de gemeente
een bijgesteld plan gaat maken.

Dat plan kan opnieuw voorgelegd worden aan de buurtbewoners. Zo ontstaat er meer
kans op draagvlak in de buurt.
Het is duidelijk dat gemeente,
Patrimonium en buurtbewoners allemaal ideeën hebben
over nieuwbouw op deze locatie. Maar uiteindelijk is het wel
de bedoeling dat er een plan
komt waar alle partijen positief
over zijn.
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K R U ID E N O N K R U ID IN S TA D E N O M M E L A N D
delicate aroma niets over!

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Citroenmelisse

(Melissa officinalis)
Een kruid dat de titel
‘officinalis’ voert, heeft van
oudsher een rol gespeeld
in de geneeskunde. Het had
namelijk een plekje in het
officium, de werkkamer van
de apotheker. U weet wel,
het zat in een van die grote
porseleinen potten die bij
sommige apotheken nog
in de vitrine staan en die
vroeger daadwerkelijk gevuld
waren met kruiden.
Maar wie weet staat citroenmelisse ook wel gewoon in uw
tuin. Het is een dankbare plant
die weinig vraagt, behalve flink
wat ruimte… In de loop van
het voorjaar groeit uit de winterharde wortel een pol met
opvallend lichtgroen blad met
de karakteristieke en aromatische citroenachtige geur, en in
juni/juli volgen de onopvallende witte lipbloempjes.
Geschiedenis
De Latijnse naam mel zegt
het al: deze plant is sinds vele
eeuwen geliefd omdat zij bijen
aantrekt en zo een goede honingproductie waarborgt. In
tijden dat men suiker nog niet
kende, speelde honing een
heel belangrijke rol.
De Arabieren brachten de ci-

troenmelisse mee naar Spanje,
en Karel de Grote beval dat zij
in iedere kloostertuin moest
worden aangeplant. Sindsdien
heeft de plant zich aan ons klimaat aangepast en in vele tuinen een plekje veroverd. In het
wild zult u citroenmelisse niet
tegenkomen in onze streken.
Gebruik
Hildegard von Bingen, een
abdis uit de vroege middeleeuwen, schreef het al: ‘Citroenmelisse geeft een opgewekt
gemoed.’ Het aromatische
kruid is heel geschikt om te
drogen. En het mooie is: je
kunt meerdere keren per jaar
oogsten. Zo voorkom je dat de
plant vroegtijdig gaat bloeien.
Ale ze eenmaal bloeit, is het
heerlijke aroma verdwenen.
Knip de bovenste topjes dus af
vóór de bloei en droog deze,
bijvoorbeeld opgehangen in
kleine bosjes of uitgespreid in
een platte rieten mand ‒ als
het maar luchtig en donker is.
Als de steeltjes knappen bij het
ombuigen, is de plant droog;
dat duurt een tot twee weken.
Gebruik geen oven of magnetron, want dan blijft van het

Bewaar de gedroogde citroenmelisse in een afgesloten
glazen pot en wrijf de blaadjes
pas vlak voor gebruik tot poeder. Zo kunt u het heerlijke
aroma zo goed mogelijk behouden. Voor een lekker kopje
thee neemt u één theelepel
fijngemaakte citroenmelisse
per 200 ml water. Kokend water erover, tien minuten laten
trekken en klaar is uw rustgevende thee.
Nog lekkerder is het om de
verse topjes enkele uren in
koud water te laten trekken.
Knip ze fijn, voeg ze bij het
water in uw waterfles en schud
regelmatig flink. Of neem de
fles mee op reis, dan gebeurt
dat schudden vanzelf wel. Hoe
verder weg van huis, hoe lekkerder het water wordt…
Citroenmelisse is niet alleen
lekker, maar ook nog eens geneeskrachtig: drink de thee bij
nervositeit, depressie, hoofdpijn, migraine en nerveuze
hartkloppingen. In deze tijden
met veel stress dus een onmisbare plant. Met wat honing en
eventueel citroen is het een
heerlijke thee voor onrustige
kinderen met nare dromen.
Deze drank kunt u ook laten
afkoelen en gebruiken in
plaats van limonade.
Bij natuurvoedingswinkels

Wijkvernieuwing Beijum Bruist! en Lewenborg
zoeken een communicatieadviseur online!

Team Communicatie
Het communicatieteam verzorgt op dit
moment alle communicatie(-middelen) in
Beijum voor de wijkvernieuwing. Jij wordt
de vakinhoudelijke coördinator van dit team.
Jij zorgt voor de afstemming en verbinding
rondom communicatiezaken tussen relevante
partijen, adviseert en faciliteert projectleiders
en stakeholders, en signaleert communicatiekansen en- knelpunten. Jouw expertise is
online en visuele communicatie (infographics,
filmpjes, vlogs, posts, etc.). Je kent alle ins en
outs en hebt een visie op online content. In de
toekomst zal er een apart communicatieteam
Lewenborg opgestart worden. Ook hiervan zal
je coördinator worden.

Wat ga jij doen?
• Vakinhoudelijke coördinatie van het
communicatieteam en afstemming van
communicatie in de wijk;
• Projectleiders en stakeholders heldere
en realistische communicatieadviezen
geven;
• Kennis van online content omzet naar
effectieve communicatie;
• Schrijven en redigeren van online content;
• Het verder ontwikkelen van de pagina’s
Beijum Bruist! op de website Beijum.nl;
• Zoeken, maken en beheren van beeldmateriaal, infographics, foto’s en video’s;
• Online informatiemateriaal ontwikkelen, zoals online campagnes, filmpjes;
• Sociale media Beijum Bruist! inrichten
en beheren;
• Promotie via o.a. sociale media van projecten, evenementen, bijeenkomsten;
• Coördineren en opstellen digitale
nieuwsbrief;
• Huisstijl Beijum Bruist! bewaken en
online doorvoeren;
• Eventueel (online) vormgeving en
opmaak.
Wij zoeken…
…een creatieve en empathische communicatieadviseur voor in eerste instantie 8 uur
p/w. Zodra duidelijk is dat de wijkvernieuwing wordt uitgebreid naar Lewenborg, kan
dit meer worden. Je hebt een afgeronde
communicatieopleiding op hbo- of woniveau en aantoonbare affiniteit en ervaring met online communicatie, met social

is soms etherische olie van
citroenmelisse te koop. Een
prijzig flesje, maar ik heb er
heel goede ervaringen mee:
doe enkele druppels van de
etherische olie op een lapje
en leg dat bij het bed om beter
te slapen. Bijzonder geschikt
voor mensen die nare dingen
hebben meegemaakt of last
hebben van nachtmerries.
Ook kinderen die bang zijn
voor draken of heksen onder
het bed en daardoor slecht
slapen, hebben baat bij zo’n
lapje.
Aan de slag
Tot slot een recept voor ont-

spannende massageolie: vul
een lege jampot losjes met
stukjes citroenmelisseblad.
Oogst het vóór de bloei, op
een droge dag rond half twee
in de middag, dan is de zonnekracht op haar sterkst. Giet
biologische zonnebloemolie
op de kruiden tot ze geheel
onder staan. Sluit het potje
goed af en laat het drie weken
in de zon staan, liefst buiten.
Vergeet niet om het regelmatig
te schudden. Tot slot zeven
door een doek en eventueel
wat biologische sesamolie en
etherische olie toevoegen.
Voor een heerlijke rustgevende
massage.

NazomerKriebels! Doe mee!

Vacature: Werken voor je eigen stad!

Beijum Bruist! is de wijkvernieuwing in
Beijum. Een samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningcorporaties, WIJ
team, scholen, ondernemers en organisaties
in de wijk. Met elkaar vormen we een sterk
netwerk dat ervoor zorgt dat iedereen in
Beijum tot zijn recht kan komen en gelijkwaardig kan meedoen in de samenleving.
Nieuwbouw en renovatie in de wijk gaan
altijd hand in hand met verbetering van de
leefomgeving. Waardoor het prettiger en
mooier wonen wordt in Beijum. Voornemen
is om deze Groningse aanpak uit te breiden
naar Lewenborg. Dat betekent dat we voor
de communicatie over de wijkvernieuwing
versterking nodig hebben. Wil jij als communicatieadviseur hieraan meehelpen?
Onderdeel zijn van een klein team en een
groot netwerk? Dan hoort het communicatieteam graag van je!

Citroenmelisse

media, met CMS WordPress, met werken in
Photoshop of InDesign en met video editing
op de smartphone. Je bent initiatiefrijk,
neemt verantwoordelijkheid en kunt goed
zelfstandig en in teamverband werken. Je
hebt een enthousiaste en open houding.
Je schakelt makkelijk tussen verschillende
werkzaamheden. En je weet als geen ander
hoe je op de juiste manier advies geeft
om Beijum Bruist! en wijkvernieuwing
Lewenborg (online) nog bekender te maken. Bij voorkeur woon je zelf in Beijum of
Lewenborg.
Interesse om te solliciteren?
Enthousiast om als communicatieadviseur
voor Beijum Bruist! en wie weet straks
ook Lewenborg aan de slag te gaan? Dat
kan als zzp-er. De overeenkomst is voor de
duur van een half jaar, met optie op verlenging. Mail je motivatie en een portfolio
van je werkzaamheden / ervaring uiterlijk
voor 10-07-2020 naar ester.voortman@
groningen.nl.
Heb je vragen over de vacature? Dan kan
je vanaf 24 juni bellen of mailen naar Ester
Voortman, projectsecretaris Beijum Bruist!,
ester.voortman@groningen.nl, 06-272 092
14. In week 29 gaan we misschien wel met
jou in gesprek.

De LenteKriebels ging dit voorjaar natuurlijk niet door. Maar
er is een herkansing. Mensen
die zich hiervoor al hadden
opgegeven, kunnen gewoon
meedoen met NazomerKriebels (29 augustus tot en met
19 september). Anderen kunnen zich – als individu of als
buurt – nog altijd aanmelden
voor NazomerKriebels. Je krijgt

dan een of meerdere afvalgrijpers te leen. De MilieuStewards komen die vooraf
brengen en achteraf weer ophalen. Het is het leukst om samen met het hele gezin of met
buurtgenoten mee te doen!
Meld je aan via de website:
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.
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Pagina Wijkvernieuwing
Kansrijk Oost: van moet naar moed
Als je Jessie ziet, een mooie,
krachtige vrouw van 46, zou
je niet vermoeden dat ze
zo de weg en zichzelf was
kwijtgeraakt. Hoe zwaar de
afgelopen jaren voor haar
waren. 21 Jaar in de Bijstand
als alleenstaande moeder, veel
geldzorgen en een periode
van 10 jaar met ernstige depressies. De stress en vooral
het schuldgevoel naar haar
kinderen trokken haar steeds
verder naar beneden. ‘Maar ik
praatte er niet over, heb altijd
geleerd dat je sterk moet zijn.
De vuile was niet buiten moet
hangen. Nu wel, ik schaam
mij nergens meer voor. Ik wil
laten zien dat iedereen met
de juiste persoon op het juiste
moment de vicieuze cirkel

kan doorbreken.’ Ze deed
mee aan Kansrijk Oost, waar
de vraag ‘wat wil jij’ centraal
staat. ‘Dat had jaren niemand
gevraagd en het was best een

‘Ik wilde weer
mezelf worden’
lastige in het begin. Maar in
het jaar dat ik meedeed voelde
ik mijn kracht terug komen op
alle fronten. Door met mijn
buddy steeds kleine stappen
te zetten. De geldproblemen
wegwerken, want die geven de
meeste stress. De medicatie
helemaal zelf afbouwen. En
daarna kijken wat voor toekomst ik wilde. Ze vroeg me:
‘wie was jij ooit?’ Toen kwam

het weer terug, ik was ooit
bedrijfsleider en het leek wel
alsof ik dat zelf alweer helemaal vergeten was. Ze liet mij
testen en ik bleek MBO 4 niveau te hebben. Nu doe ik een
MBO opleiding in het Sociaal
Domein en loop ik stage bij
een WIJ Team. Mijn toekomst
ligt open, ik ga mijn droombaan vinden en anderen
helpen. Doorgeven wat ik zelf
in Kansrijk Oost bereikt heb:
weer in jezelf gaan geloven’.
Kansrijk Oost is een project in
Beijum en Lewenborg. Er doen
nu 17 deelnemers van 19 tot 52
jaar aan mee. Allemaal willen
ze hun leven veranderen. Uit
de armoede met alle stress van
dien komen, maar ook hun

talenten (weer) gaan gebruiken. Elke verandering kost tijd
en moed. Maar: met iemand
naast je die meedenkt, voor je
opkomt en vooral het geloof
in jezelf teruggeeft, is er veel
mogelijk. Dat doen de buddy’s
die elke week langskomen
en verder ook de hele week
bereikbaar zijn. De buddy zelf
heeft weer een vaste WIJ medewerker als ‘hulplijn’. Ze werken
samen om problemen op te lossen, maar meer nog om dingen
mogelijk te maken. De vraag
‘wat wil jij en hoe kunnen we
dat regelen’ staat daarbij altijd
centraal: in kleine, haalbare
stappen. Als professional moet
je dan soms van gebaande
paden afwijken, loslaten wat jij
denkt dat goed is voor iemand

Samen met bewoners werken gemeente Groningen, WIJ
Beijum, ondernemers, politie en woningcorporaties (Patrimonium, De Huismeesters en Nijestee) aan verbetering en
vernieuwing van de heerden van Beijum. Met elkaar pakken we niet alleen het uiterlijk van de heerd aan, maar laten
ook ervaringen over onderwerpen als veiligheid en overlast
aan de orde komen. Alles met het doel uw leefomgeving te
verbeteren.

In de Isebrandtsheerd en de
Galkemaheerd zijn de werkzaamheden onlangs afgerond.
Isebrandtsheerd
Omdat boomwortels de bestrating van het plein in de zuidwestelijke hoek van de heerd
omhoog hadden geduwd,
hebben we groot onderhoud
uitgevoerd. Daarvoor hebben
we tijdens een aantal bewonersavonden met omwonenden gesproken en hun ideeën
vervolgens waar mogelijk
verwerkt in het ontwerp.
Eerst zijn vorig jaar de bomen
gerooid, waarna de nieuwe

bestrating is verder afgemaakt,
bomen en struiken zijn aangeplant en er zijn boomstammen
geplaatst als speelobject of om
gewoon even op te zitten.

Galkemaheerd
Uit een schouw in 2018 met
bewoners kwam naar voren dat
het versteende pleintje achter
de huizen nabij de kruising
Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck
Pedaalpad-Alkemaheerd wel
bestrating er nog voor de
een opknapbeurt kon gebruikerstdagen kon komen. Dit jaar ken. De bewoners wilden een
zijn de puntjes op de i gezet: de veilige buurt die uitnodigt om
elkaar te ontmoeten en er veilig
te kunnen spelen; over dat
laatste hadden de ervaringsdeskundigen, de kinderen in de
buurt, volop meegedacht! De
bewonerswensen zijn meegenomen in ontwerpvarianten
die weer ter beoordeling aan de
bewoners zijn voorgelegd.

Kinderen geven hun mening

In 2019 zijn de werkzaamheden
begonnen met het draineren
van een grasveldje langs het
pleintje, het plaatsen van een
picknickbank, het aanpakken

Nieuwe speeltoestellen
Galkemaheerd
van de trapopgang, het vernieuwen van de erfafscheiding
en het plaatsen van een adoptieprullenbak.
En dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond, is het plein
heringericht, en zijn de onderdoorgangen (binnenstraatje)
en de speelplek aangepakt.
Het resultaat: een nette, groenere, veilige heerd die uitnodigt
tot spelen en elkaar ontmoeten.
Annet Witvoet

Kerngroep weer bijeen
Voor het eerst sinds 12 februari
kwam de Kerngroep Wijkvernieuwing 9 juni weer bij elkaar.
Keurig op anderhalve meter
afstand, in de grote ruimte van
het gemeentelijk kantoor aan
het Gedempte Zuiderdiep.
Na een tijdje op de waakvlam
stand gaat alles weer zo’n
beetje van start. Bij elkaar
komen was de laatste tijd niet
mogelijk en digitaal vergaderen
is niet voor iedereen een optie.

Marloes de Bie
Projectleider Uitvoering
Kansrijk Oost 06-46283625

Uitgelicht

Heerdenaanpak: Galkemaheerd en Isebrandtsheerd
Heerdenaanpak

of wat nu eenmaal zo moet
volgens de regels. En voor deelnemers, die vaak gewend zijn
om te doen wat gezegd wordt,
is het ook spannend.
Maar dat het werkt kunnen
we na een jaar zeker zeggen: 5
deelnemers zijn aan het werk,
twee zijn daarmee volledig
uit de Bijstand, 4 volgen een
opleiding op MBO niveau, 1 op
HBO niveau.
Wat is het geheim? Dat past in
één zin: van moet naar moed.
Vanaf het najaar wordt het
project uitgebreid met meer
deelnemers en buddy’s. Wordt
vervolgd dus!

Projecten liepen dus vertraging
op. Maar nog voor de zomervakantie worden de plannen voor
de speeltuin Bekema-, Kremers- en Heratemaheerd met
bewoners besproken, loopt de
Heerdenaanpak door en gaan
we ons als Kerngroep buigen
over o.a. het verduurzamen van
woningen in Beijum en over
de besteding van de gelden
van het Nationaal Programma
Groningen.

Werkbezoek
wethouder
Wijkvernieuwing
Op 18 juni bracht Roeland
van der Schaaf, wethouder Wijkvernieuwing, een
werkbezoek aan Beijum.
Hij bezocht de nieuwbouwlocatie aan de Isebrandtsheerd
en enkele heerden die via de
Heerdenaanpak opgeknapt
worden.
In het Heerdenhoes werd hij
bijgepraat over de verschillende wijkvernieuwingsprojecten, zoals Sterk Netwerk,
Kansrijk Oost, Actieplan
Openbare Ruimte en Winkelplein Oost.
Lees het uitgebreide verslag
op beijum.nl

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 (32)
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 Beijumse Ellen over
haar bedrijfje 42Tattoo Groningen.
Door Johan Fehrmann
Ellen, voor de verandering alle
vragen in één keer. Wie ben je,
wat vind je van Beijum, hoe ben
je er zo toe gekomen om te doen
wat je doet, wat drijft je en waarvoor kunnen mensen zoal bij je
terecht?

Ik zal me even voorstellen, ik
ben Ellen van 42Tattoo Groningen. Ondertussen ben ik alweer
vijftien jaar werkzaam als tattoo-artist en permanent-makeupspecialist, waarvan eerst dertien jaar in Beijum en nu alweer
sinds twee jaar in een pandje in
de Ulgersmaborg. Wonen doe
ik nog steeds in onze prachtige groene wijk. Ik vind het
nog altijd een mooi dorpje op
zich. Alle basisvoorzieningen
zijn aanwezig, de wijk is mooi
groen en we grenzen aan een
prachtig natuur-en recreatiegebied.
Toch is het fijn dat ik mijn werk
nu buitenshuis heb, omdat dit
me veel rust en privacy geeft.
Hoe ik ertoe gekomen ben om
te doen wat ik doe en wat mijn
passie is geworden? Het tatoe-

ëren zit al sinds de Tweede Wereldoorlog in mijn familie. Mijn
opa, een broer van mijn opa
en een achterneef tatoeëerden
vroeger al. Eerst aan boord in
de zeevaart. Daarna gevestigd
in de haven van Rotterdam, in
Katendrecht.
Daarnaast zit creativiteit al van
kinds af aan bij mij in het bloed.
De keuze om uiteindelijk voor
het vak van tatoeëerder te kiezen is voor mij daarom niet zo
vreemd.
Vanuit een vaste baan bij Justitie ging ik een opleiding
permanente make-up doen,
en vandaaruit ben ik begonnen met tatoeëren. Een lang
gekoesterde droom werd
daarmee werkelijkheid. Het is
nog altijd het enige werk dat ik
na vijftien jaar nog steeds met
heel veel liefde en plezier doe.
Je kunt bij mij terecht voor vele
stijlen aan tattoos. Ook is het
mogelijk om in overleg een
ontwerp te maken. Mijn werk

Ellen van 42Tattoo

kun je bekijken op www.42tattoo.nl, op mijn Facebookpagina
42Tattoo Groningen of via
Instagram.
Wie weet mag ik jou een keer
verwelkomen in mijn studio aan
de Bieslookstraat, vlak bij Beijum,

in Ulgersmaborg. Via een afspraak ben je van harte welkom.
De koffie of thee staat altijd klaar.
Tot ziens bij 42Tattoo!
Meer informatie kunt u vinden
op www.42tattoo.nl.

Deze meerkoetkuikens vragen zich duidelijk af wat ze nu toch weer voorgeschoteld krijgen… | Foto: Jaap van Leeuwen

O V E R D E R O O IE

Reijer gooit het roer om
Een jongen met een droom en een missie…
Hoi, ik ben Reijer Pieterse. Ik
ben 13 jaar oud en zit in 3 vwo
van het CSG Augustinus. Ik heb
een droom en een missie: gaan
zeilen en mijn eerste wereldreis
onder schooltijd maken, en
tevens de spierziekte ALS op de
kaart zetten.
In november wil ik de reis van
mijn leven gaan maken, van
Portugal naar de Cariben, met
een groot zeilschip. De reis duurt
maar liefst zes weken en vier
dagen. Het is een mooie reis,
maar het kost ook wat, namelijk
€7.450.
Het liefst zou ik dat in mijn eentje bij elkaar verdienen met het
lopen van folders, het bezorgen
van De Beijumer en het doen
van allerlei klusjes, maar dat lukt
helaas niet. Zouden jullie mij een
stapje dichter bij mijn studiedroomreis (bètageoriënteerd)
kunnen helpen?

Ruim die zooi nou toch eens op!

Op mijn site staan leuke sponsoropties en -acties, en bijvoorbeeld
ook dat ik chocolade en zelfgemaakte kaarsen verkoop. Tevens
kunt u één of meerdere eendjes
adopteren en meedingen naar
leuke prijzen.
Om mijn studiereis nog zinvoller
te maken, heb ik een aantal items
die zijn gerelateerd aan een goed
doel. Als u kiest voor deze actie of
sponsoring, gaat 10 procent van
dat bedrag naar Stichting ALS
Nederland. Verder kunt u zich
abonneren op mijn nieuwsbrief
om op de hoogte te blijven van
mijn vorderingen. Uiteraard zijn
er ook opties voor bedrijven en
reclame!
Met iets simpels als lege statiegeldflessen ophalen of (fysieke)
AH-koopzegeltjes waar u niets
meer mee doet, ben ik al heel
tevreden. Alle beetjes helpen.

Wereldreiziger in spe Reijer Pieterse

Superleuk als u een kijkje zou
willen nemen op mijn website en
mij wilt helpen! Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Reijer
Op mijn site staat meer informatie: https://ikwilgaanzeilen.
jouwweb.nl
Heeft u AH-koopzegeltjes of lege
statiegeldflessen? Mail dan naar:
reijerpieterse@gmail.com.

Na een kort bezoekje aan
de supermarkt in Winkelcentrum West viel me weer
op hoeveel rotzooi er bij
de afvalpunten rondslingert. Grote stapels karton,
glazen schalen die volgens
een blogger vallen onder de
noemer sociaal afval, lege
dozen, enzovoorts.
Het is niet zo dat die troep
zomaar wordt weggegooid. Het
staat naast of bij de afvalpunten. En daar past het dan niet
in, of het hoort niet echt bij. De
zooi had in Kardinge gedumpt
kunnen worden. Of in een sloot
gemieterd. Maar nee, kennelijk wil iemand wel wat moeite
doen. Maar het moet niet te gek
worden.
Mensen die die zooi daar neergooien, moeten hard aangepakt

worden. Het verslonzen van de
openbare ruimte is behoorlijk
erg. Het geeft een gevoel van
onveiligheid. En mensen willen
graag veilig wonen. Dus die
troep hoort daar niet.
Maar de gemeente mag zich
hier ook wel iets van aantrekken. Natuurlijk maakt de
gemeente deze rotzooi niet.
Maar wij als inwoners van de
gemeente hebben er last van.
Ik zou het stadsbestuur willen
oproepen om de wijken schoner
te houden. Investeer in stadsbeheer en vergroot de leefbaarheid.
Ik weet wel dat dat geld kost.
Maar het levert heel veel op. Het
wordt tijd dat we die opbrengsten eens gaan waarderen.
Arjan de Rooij
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Beweegplek Kardinge is voor iedereen

In het Kardingegebied is
veel ruimte voor sport en
bewegen. Je kunt er bijvoorbeeld wandelen, hardlopen,
fietsen, golfen, kanovaren,
zwemmen, schaatsen, voetballen, korfballen, klimmen,
skaten en fietsen. De gemeente Groningen ziet graag
dat de mogelijkheden van
het gebied nog beter benut
worden, zodat bewoners nog
meer worden uitgedaagd om
in beweging te komen. Sinds
het voorjaar van 2019 is de
gemeente daarom bezig met
het inrichten van een beweegplek aan de voet van de
Kardingeberg.
Voorwie?
De beweegplek moet aan een
aantal criteria voldoen:
• Het moet een plek zijn waar
kracht en conditie getraind
kunnen worden.
• Het algemeen gebruik van
de Kardingeberg wordt
gestimuleerd.

• De plek moet worden
verbeterd voor skaters en
downhillers. Downhillen
is een discipline binnen
het mountainbiken. Op dit
moment bevinden zich een
aantal downhilltracks op de
Kardingeberg.
• Het moet een plek zijn waar
jong en oud, sporters en
niet-sporters, elkaar kunnen
ontmoeten.
Sinds vorig jaar is er een
projectgroep waarin
onder andere skaters,
downhillers, bootcamp-/
fitnessbelanghebbenden,
het Alfa College en
buurtsportcoaches zijn
vertegenwoordigd. In het
voortraject hebben bewoners
van de omliggende wijken
en andere gebruikers kunnen
meedenken. De verschillende
wensen en behoeften zijn
daarna verder uitgewerkt en
samen met een ontwerper

vertaald naar een mooi plan.
Het ontwerp
In het ontwerp wordt de
beweegplek tegen de
skatebaan aan geplaatst.
De plek is geschikt voor
bootcamp, calisthenics en
fitness, en heeft daarnaast een
ontmoetingsfunctie.

Laagdrempelig
Door activiteiten aan te bieden
hoopt de gemeente dat de
nieuwe inrichting van de voet
van de Kardingeberg bewoners
uit Beijum en Lewenborg zal
aantrekken.

Zo kunnen ze op een
laagdrempelige manier
kennismaken met de
beweegplek. Het streven is
om de plek om te sporten en
bewegen na de zomervakantie
op te leveren.

De skatebaan wordt
gerenoveerd. Ook worden
betonnen elementen geplaatst
in het verlengde van de berg,
waar oefeningen gedaan
kunnen worden. Daarnaast
worden de routes van de
downhillers uitgebreid.
Er komen informatieborden
die aangeven wat er hier te
doen is, ook om de veiligheid
te bevorderen. Er gebeurt
namelijk veel op en rondom de
Kardingeberg. Als wandelaar
wil je natuurlijk niet op een
downhillbaan terechtkomen.

H e t P ro je c t K a rd in g e g e b ie d is o n d e rd e e l v a n h e t m e e r ja r e n p r o g r a m m a S p o r t & B e w e g e n , 2 0 1 6 -2 0 2 0 v a n d e g e m e e n t e . ‘I n d e n o t a D e B e w e g e n d e S t a d , v i s i e o p d e i n r i c h t in g v a n d e s p o r t ie v e e n s p e e ls e o p e n b a r e r u im t e is h e t
d o e l g e fo r m u le e r d o m d e o p e n b a r e r u im t e in d e s t a d z o in
t e r i c h t e n d a t d e z e m e e r u i t n o d i g t t o t b e w e g e n .’ (O n t w i k k e lin g p r o je c t K a r d in g e , s e p t e m b e r 2 0 1 9 , K e n n is L a b B IO R
N o o rd )

Naast de skatebaan komt de beweegplek, met in het midden de
uitloop voor de downhillers, daarnaast, in het verlengde van de
hardlooproute op de berg, komen de betonnen elementen

©2020 Koos Boertjens (www.hetnoordenvanboven.nl)
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DE WIJK DE WERELD

Ontmoet de makers van De Wijk De Wereld

Beijum komt thuis in de Stadsschouwburg!

door de ogen van Beijumer Mirjam Theissen

Na de succesvolle en uitverkochte edities van de afgelopen twee jaar wordt eind
augustus de Stadsschouwburg
het huis van de wijkbewoners
van Beijum. Kom op bezoek en
maak kennis met de verhalen
van Marie-Josée, Bob, Femke,
Soltan en vele anderen. In de
vorm van toneel, muziek, dans
en alles daartussenin komt de
wijk met al haar smaken, geuren en kleuren verrassend tot
leven.

M i r j a m m a a k t e e e r s t d e s e r i e ‘B e i j u m a c h t e r g la s ’ e n g i n g d a a r n a v o o r D e W i j k D e W e r e ld o p
p a d o m d e m a k e r s te fo to g r a fe r e n in t h u is q u a r a n t a in e .

Weet je nog: de Korreweg die
vorig jaar ineens dwars door
de Stadsschouwburg liep?
Als je die helemaal uitfietst,
beland je verrassend snel in
Beijum. Die groene wijk met
de mooiste achtertuin van
Noord-Groningen. Met al die
heerden: kleine doolhofjes
waar je makkelijk verdwaalt,
maar dan stuit op de meest
verrassende plekken, mensen

en verhalen. Hoog tijd dus
dat Beijum dit jaar de Stadsschouwburg overneemt!
Maak van 28 tot en met 30
augustus de bijzondere verhalen mee van de vaders, moeders, jongeren, nieuwelingen
en bewoners van het eerste
uur uit Beijum. De voorstelling
wordt gespeeld en werd gemaakt door de wijkbewoners,
samen met theatermakers van
De Wijk De Wereld. Dit jaar zijn
onze makers Lotte Lohrengel,
Philipp Cahrpit, Peerke Malschaert, Juersson Hermanus,
Nina Wijnmaalen en Babaddaar.
De voorstelling krijgt dit jaar
vanwege corona een aangepaste vorm, voor een kleiner aantal
bezoekers, die beter past binnen
de omstandigheden van deze
tijd. Uiteraard geheel binnen de
richtlijnen van het RIVM.

• Nina Wijnmaalen

• Philipp Cahrpit

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

• Lotte Lohrengel

• Juersson Hermanus

De Wijk De Wereld in de schouwburg

• Peerke Malschaert

• Ahmad H Abdulwahab (Babaddaar)

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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Glas(bakken) en vogels
Twee kleine zinnetjes in de
krant van april: ‘Wist je dat
glazen potjes en flessen met
deksel of dop in de glasbak
mogen? En dat je ze niet eerst
hoeft schoon te spoelen?’ Met
in de volgende krant een reactie
van een geschrokken lezeres.
In een ingezonden brief schreef
Ans van Diepen over de gevaren
voor vogels die afkomen op de
etensresten op de glasbult bij de
fabriek.
En daar schrok ik weer van.
Reden om dit na te vragen bij
de gemeente. En uiteraard om
hierover contact op te nemen
met Ans. En om in deze krant
het onderwerp opnieuw aan te
kaarten.
Het glas
Glas is welhaast oneindig
recyclebaar als het op kleur
gescheiden wordt ingezameld
(wit en groen/bruin). De Milieudienst haalt het gescheiden
op en vervolgens gaat het naar
de glasverwerker. Volgens de
gemeente komt het overgrote
deel van het glas heel aan in de
milieustraat.

De vogels
De gemeente deelt de zorgen
over vogels op de glasbulten
bij de afvalverwerkingsfabriek.
‘Vogels kunnen bij de glasbulten komen. Er worden wel preventieve maatregelen genomen
om ze zo veel mogelijk te weren. Zo worden ze afgeschrikt
met lasers. Maar de vogels zijn
erg slim en dat betekent dat
er steeds nieuwe maatregelen
worden bedacht om ze tijdelijk
af te schrikken. Gelukkig is het
zeer zeldzaam dat de glasverwerker te maken heeft met een
gewonde vogel. Indien een
vogel wordt aangetroffen die
gewond is, wordt altijd de dierenambulance ingeschakeld.’
De deksels
In de brief van Ans stond nog
een voordeel van schone potjes: de deksels hoeven er niet
meer op. ‘Dat scheelt werk voor
de fabriek; ook dat is beter omgaan met afval.’ Ook een vraag
voor de gemeente.
‘Glasverwerkers hebben inwoners de mogelijkheid geboden
om glasverpakking ongespoeld
en met het deksel in de glasbak

Relaxen onder de pruikenboom
Nieuw terrasje in Beijum
‘Het is een oude wens van
ons om als stadsboerderij
een eigen terrasje te hebben’,
zegt Marjan de Boer, coördinator van de Wiershoeck. ‘Een
laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen tegen
een vriendelijk prijsje lekker
buiten een kopje koffie kan
drinken.’ Deze wens gaat op
zaterdag 27 juni in vervulling.
door Willy Koolstra
Twee lange houten tafels die
ter plekke zijn gemaakt, staan
alvast in de schaduw van een
kersenboom en een pruikenboom. Wie even tot rust wil ko-

men in dit paradijselijke stukje
Beijum, waar zo nu en dan ook
nog een kippetje rondloopt, is
na de opening iedere zaterdag
en zondag welkom tussen elf
en vier uur. ‘Wanneer alles goed
gaat, willen we volgend jaar vier
dagen per week open zijn’, zegt
Marjan.
Op de boerderij doen ze veel
dingen zelf. ‘We hebben niet
alleen mensen nodig die het
leuk vinden om te bedienen; we
bakken ook elke week een paar
taarten, en iemand van ons
heeft alvast de eigen schorten
gemaakt.’
Bezoekers kunnen niet alleen

Een van de gevederde afvaleters

te gooien.’ Waarom? ‘Als wij vragen om glasverpakkingen om
te spoelen en het deksel te verwijderen, zijn sommige mensen
minder gemotiveerd om het
glas te scheiden.’ Dan komt het
tussen het restafval terecht, en
dat is zonde van de grondstoffen, die niet meer gerecycled
worden!
‘Gelukkig zijn de glasverwerkingsfabrieken uitgerust met
goede machines die de deksels
eraf trekken en sorteren,’ aldus
de gemeente.
Bewust omgaan met afval
Mijn conclusies? Ik denk dat de
gemeente goed bezig is, bewust van hoe je moet omgaan
met afval, niet alleen glas. Ook
denk ik dat Ans en ik doorgaan

Gooi het glas in elk geval op kleur gescheiden in de glasbak

met glazen potjes schoonmaken en de deksels bij het restafval blijven gooien. Want wij
willen echt niet dat vogels hun
bek beschadigen waardoor ze
nauwelijks meer voedsel binnen kunnen krijgen.
Uiteindelijk gaat het erom dat
mensen weten wat er gebeurt
als ze een vuil potje naar de

glasbak brengen. Maar bovenal
dat ze – vuil of schoon – het
glas gewoon in de glasbak blijven gooien. Op kleur gescheiden, dat wel natuurlijk…
Marleen van Leeuwen,
met dank aan Ans van Diepen
en het team Harmonisatie Afval
Groningen

terecht voor koffie, thee of
taart. Het terras krijgt ook een
beetje een culturele functie. Zo
staat op zondag 6 september
een poëziemiddag op het programma, waarop onder anderen stadsdichter Renée Luth zal
optreden. ‘Andere ideeën zijn
het vertellen van verhalen rond
een vuurkorf, een koffieproeverij met muziek en lezingen.’ Voor
de winter wordt gedacht aan
verschillende binnenactiviteiten. Creatieve ideeën vanuit het
publiek zijn van harte welkom.
Over een mooie naam voor het
terras wordt nog nagedacht.
‘Onder de pruikenboom misschien?’
Wie ideeën heeft voor het nieuwe terras, kan deze mailen naar
algemeen@wiershoeck.nl

Klaproos

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

COVID-19 velt Fivelstadtocht
De zevende Fivelstadtocht op
zaterdag 12 september 2020 is
helaas afgelast in verband met
de coronapandemie. De organisatie sluit zich hiermee aan bij
de reeds lange rij van activiteiten die dit jaar niet (meer) kunnen plaatsvinden.

Het terras in wording. De grote boom links is een kersenboom; de roodachtige lage boom rechts is een pruikenboom

De gezondheid van de deelnemers, de extra druk op de (medische) hulpdiensten en vrijwilligers, en de onzekerheid over
de toekomstige maatregelen
en richtlijnen van het kabinet
maken het onmogelijk om dit
historisch-culturele wandelevenement dit jaar te realiseren. Alle reeds ingeschreven

wandelaars zullen persoonlijk
bericht ontvangen van de
Fivelstadtocht organisatie omtrent de verdere procedure.
De organisatie wil alle betrokkenen bedanken voor de
medewerking tot dusver en
hoopt volgend jaar alsnog een
zevende Fivelstadtocht te kunnen houden. Dit zal dan gebeuren in de nieuwe gemeente
Eemsdelta, maar natuurlijk
met de start en de finish in de
vertrouwde historische binnenstad van Appingedam. Houd
de website fivelstadtocht.nl in
de gaten voor meer details en
inlichtingen.
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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 het pannenkoekenhuisje bij de Kardingerplas/het Zilvermeer,

Jensemaheerd vliegt verder
De heerdmarkering kan er komen
Een beeld om de ingang van de
heerd duidelijk te maken, dat is
het idee. Als je in Beijum woont,
ken je het probleem: hoe leg je
uit waar je woont? Al drie jaar
is een groep bewoners bezig om
dit idee te realiseren. En dit jaar
is het zover.
door Nelleke van Vliet
Op woensdag 3 juni was er een
tuinvergadering over de financiële mogelijkheden voor een
heerdmarkering bij de Jensemaheerd.
Het was een gesprek van de
bewonersgroep met twee mensen van Gebiedsteam Oost van
de gemeente.

Isebrandsheerd

|

Wij als bewoners vertelden hoe
het ooit is begonnen met het
idee voor deze heerdmarkering.
En hoe het ons daarna is vergaan.
We vertelden ook dat het is begonnen als enkel een idee voor
een markering, maar dat al doende ook is gebleken dat het idee
meerwaarde heeft. Als een verbinding met het buurtvuur, waar
mensen uit heel Beijum naartoe
komen. En als verfraaiing van de
wijk met kunst − iets waarvan alle
Beijumers kunnen genieten.
De financiële situatie vormde
de bottleneck. Via een actie
eerder dit jaar is 435 euro bijeengebracht door donaties van
buurt- en wijkbewoners. Met

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

begin deze eeuw. Op de
tweede foto zie je het Winkelcentrum Beijum ten tijde
van de renovatie van een
losstaand winkelcentrum
naar een overkoepeld centrum met promenade, eveneens begin deze eeuw.

crowdfundingacties konden we
niet verder door het coronavirus. Uiteindelijk, en tot onze
grote vreugde, zegden de mensen van Gebiedsteam Oost ons
het openstaande bedrag toe, in
het kader van de wijkvernieuwing.
We kunnen weer aan de slag!
Eerst met offertes voor de
fundering van het kunstwerk
en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarna,
ergens in september, kan kunstenaar William van de Velde
echt aan de slag.
We kijken reikhalzend uit naar
onze vlucht ganzen!
Iedereen die gedoneerd heeft:
heel hartelijk dank voor de
steun aan ons initiatief.

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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B e iju m e r b o e k in g s b u r e a u g a a t 1 s e p t e m b e r v a n s t a r t
Marc Roelaarts, de zanger die
na het begin van de coronacrisis voor zoveel vreugde
zorgde door langs verpleeg- en
verzorgtehuizen te gaan, start
op 1 september met zijn eigen
boekingsbureau: MR-Events.
Marc is zanger, toetsenist bij
de Groningse allroundband
Ten Speed, zanger bij zangduo
MaJa, en toetsenist en zanger
bij de Groningse rockformatie
Wall of Roses.

en dan ga je toch voor zekerheid.
Nu ik een bepaalde leeftijd heb,
besef ik dat ik er gewoon voor
moet gaan, want ik ben gedreven en heb een enorme passie
en liefde voor wat ik eigenlijk al
doe van jongs af aan.’

Al sinds zijn pubertijd is Marc actief in de muziek; hij is begonnen
als drummer en vervolgens is hij
verschillende andere instrumenten gaan bespelen.
Marc Roelaarts is getrouwd,
al veertig jaar woonachtig in
Beijum en vader van zoon Vince
en dochter Lizzy. Na ruim dertig
jaar werkzaam geweest te zijn in
de logistiek, gaat Marc zich rich-

hobby@beijum.nl
In deze coronatijden hebben
ook hobbyisten te maken met
de anderhalvemetersamenleving. Andere hobbyisten
ontmoeten is niet onmogelijk,
maar wel lastiger. Dat merk ik
ook als lid van de Groningse
modelspoorclub.

Blaauwtjes Minibieb - Isebrandtheerd

|

ten op zijn passie: ‘Muziek! Veel
repeteren, veel optredens!’
‘Een “gewone” acht-tot-vijfbaan
en op het podium staan zijn
niet met elkaar te vergelijken
qua beleving en gevoel’, aldus
Marc. ‘Vandaar de keuze om voor
mezelf te beginnen. Dat wilde ik
twintig jaar geleden al, maar ik
heb altijd een goede baan gehad

Maar het hobbyen gaat natuurlijk gewoon door. En via internet is veel mogelijk. Je kunt
skypen en videoconferencen,
maar daar zit niet elke hobbyist
op te wachten. In Beijum hebben we een digitaal wijkplatform, beijum.nl. Daar kunnen
we wel iets mee, ook los van
corona.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

MR-Events
Vanaf 1 september is MR-Events
het boekingsbureau waar iedereen terechtkan die op zoek
is naar een vorm van entertainment, zoals een zanger, een
zangeres, een duo, een band of
een dj voor je bruiloft, verjaardag
of bedrijfsfeest. Ook kun je muzieklessen volgen, speciaal voor
beginners.
Marc: ‘Daar ga ik me fulltime op
storten. Ik ga ook zelf veel zingen, omdat zingen een van de
mooiste dingen is die ik doe in
de muziek. De manier waarop je
mensen kunt raken met zingen −
jong en oud − is met geen pen te

Coronatijd Hobbytijd
Op de website van Modelspoorclub Railrunners, mscrailrunners.
eu, staat de slogan: Altijd tijd
voor een hobby… Dan denk ik
erachteraan: vooral nu! Als je
gedwongen thuiszit of op een
andere manier beperkt bent in
je contacten, is het misschien
niet zo’n gek idee om eindelijk

beschrijven!’
‘Als je een band, zanger, zangeres, duo of dj nodig hebt voor
je feest, kun je bij mij terecht.
Ik zorg er dan voor dat je krijgt
wat je zoekt. Als je bijvoorbeeld
gaat trouwen, heb je wensen en
ideeën. Die werk ik dan samen
met jullie uit om tot een feest op
maat te komen’, aldus Marc.
De coronacrisis is het een spannende tijd om deze stap te zetten als ondernemer. ‘In december ben ik hierover serieus gaan
nadenken en op 11 maart heb
me ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Prompt begon
toen de coronacrisis.
In maart, april en mei 2020 heb
ik gezongen voor veel verpleegen verzorgingstehuizen en dat
was geweldig! Ook ben ik in april
ingehuurd door de Noorderbrug
(nu ’s Heeren Loo) om voor alle
locaties in Noord-Nederland te

eens die hobby op te pakken
waarmee je altijd al iets wilde,
maar waar je nooit echt de tijd
voor nam.
Altijd al iets met elektronica willen doen? Knutselen met ledjes,
weerstanden, sensoren? Dat kan
tegenwoordig heel goedkoop
én laagdrempelig. Altijd al die
modelspoorbaan willen bouwen
(iets duurder)? Fotograferen,
met of zonder drone? Of ben
je al jaren hobbyist en wil je nu
weleens laten zien hoe dat uit de
hand is gelopen?

gaan zingen. In één week heb ik
gezongen voor tien locaties in
Groningen, Friesland en Drenthe;
dat was voor mij een onvergetelijke week! De reacties en de
interactie met de cliënten… zo
dankbaar!’
Vanaf september gaat Marc
ook in (hopelijk) normale tijden
zingen in diverse verpleeg- en
verzorgingstehuizen, want er
is veel vraag naar zang voor de
ouderen.
Marc ziet de toekomst positief
tegemoet. Achterover leunen en
afwachten op boekingen is niks
voor hem. Hij zal zelf acties gaan
ondernemen, met als doel dat
MR-Events over een aantal jaren
een gevestigde naam is in de
muziekwereld.
Kijk voor meer informatie op
www.mr-events.nl.

Dan kan beijum.nl de plek zijn
die je zoekt, waar je kennis over
je hobby kan delen. Een digitale
ontmoetings- en werkplaats, dat
is het idee.
Zie je dat idee zitten? Gooi er
dan eens een mailtje tegenaan:
hobby@beijum.nl. De hobbypagina in oprichting is te vinden
op beijum.nl, onder Activiteiten,
en dan: Hobby En Vrije Tijd. Of
direct via beijum.nl/hobbys.
Jaap van Leeuwen
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Walaa Bij Judith

In d e n ie u w e r u b r ie k B ij v e r t e lle n w e in s p ir e r e n d e v e r h a le n o v e r w ijk b e w o n e r s d ie ie t s v o o r
e lk a a r b e t e k e n e n .
Walaa woont samen met haar
man Mohanned en zoontje
Khalid in Beijum. In 2015 kwam
Mohanned aan in Nederland.
Via Turkije, Griekenland en verder lopend over land eindigde
hij in Groningen. Nadat hij een
verblijfsvergunning had gekregen, mocht Walaa overkomen
en konden ze gaan bouwen aan
een nieuw leven in Nederland.
Samen verlangen Walaa en
Mohanned naar een veilig leven
voor hun kind(eren) en een leven in vrijheid.
‘Nederland staat bekend om
zijn clubjes voor zo ongeveer
alles, dus hier moet vast ook
iets voor zijn.’
Walaa spreekt vol lof over de
instanties die haar en haar man
hebben geholpen om hier een
huis te zoeken en te leren hoe
het allemaal werkt in Nederland.

Walaa was docente Engels in Syrië. Ze kon zichzelf meteen goed
redden dankzij haar beheersing
van de Engelse taal en spreekt
inmiddels een goed woordje
Nederlands. Toch kwam ze in
een sociaal isolement terecht na
de geboorte van haar zoontje
in 2018: ‘Ik had geen idee wat ik
kon doen met mijn kind en waar
ik terechtkon met vragen.’

Na een jaar van thuiszitten onderneemt ze actie en gaat ze op
zoek naar contact met andere
moeders. ‘Nederland staat bekend om zijn clubjes voor zo
ongeveer alles, dus hier moet
vast ook iets voor zijn.’ Walaa
vindt het ook belangrijk dat haar
zoontje leert spelen met andere
kinderen. Ze komt in contact met
Moeders informeren Moeders in
de wijk. Nog steeds spreekt ze
een heel aantal moeders uit deze
groep.
‘We kennen nu meerdere gezinnen met kinderen en eten
met hen of ondernemen iets
samen, zoals naar de OERRR-speelplaats in Kardinge.’
Walaa sport elke maandagavond
met vrouwen uit de wijk en onderhoudt nu makkelijk contact.
Dit is een groot verschil met de
plek waar ze eerder sportte, in
Paddepoel. Omdat die vrouwen
uit de hele stad kwamen, had
ze verder geen contact met
hen buiten het sporten om. ‘Nu
kennen we meerdere gezinnen
met kinderen en eten met hen
of ondernemen iets samen, zoals naar de OERR-speelplaats in
Kardinge.
‘We hebben nu echt contact met
wijkbewoners in plaats van met
instantiemedewerkers.’ Iets wat
Walaa heel leuk vindt aan de Nederlandse cultuur, is het sturen
van een kaartje. ‘Ik word er zo blij
van als ik ineens een kaartje in de
brievenbus vind. Dat ken ik helemaal niet.’ Inmiddels stuurt Walaa
zelf ook af en toe kaartjes.
Omdat ze weer wilde beginnen
aan een opleiding, gaf ze bij Wij
Beijum aan dat ze op zoek was

naar opvang. Aangezien ze geen
werk en nog geen opleiding had,
kwam ze niet in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag. ‘Zij
brachten mij in contact met Judith en via haar kwam ik in contact met de BijHem Community.
Dit heeft ons sociale leven in de
wijk echt veranderd.’ Inmiddels
volgt Walaa de opleiding tot
interculturele opvoedcoach bij
het Alfa-college.

Dat wil ik graag doorgeven aan
mijn kinderen. Daarnaast vind ik
het mooi hoe belangrijk samen
eten is in hun cultuur: met de
hoeveelheid eten die je eet, laat
je zien hoe groot je liefde voor
hen is.’

‘Ik word er zo blij van als
ik ineens een kaartje in de
brievenbus vind. Dat ken ik
helemaal niet.’
Voor Judith is het contact met
Walaa iets heel natuurlijks. ‘Voor
mij is het heel bijzonder dat ik
door iets heel makkelijks zoveel
kon betekenen voor dit gezin.
Soms neem ik haar mee met
dingen die ik toch al doe met de
kinderen, zoals naar de bibliotheek gaan. In het begin lag het
contact vooral bij mij, maar doordat er door de BijHem Community meerdere contacten kwamen,
wordt dit nu breder gedragen.
Ik heb geleerd van Walaa en
Mohanned hoe bijzonder het is
dat ik in vrijheid ben opgegroeid.

Kardinge

|

Wie sta jij bij?
Met kleine dingen kun je een
groot verschil maken. Ben
jij of ken jij iemand die wat
hulp kan gebruiken? Of wil
je zelf iets extra’s betekenen?
De BijHem Community kan
helpen bij het vinden van een
match. Kijk op onze nieuwe
website: www.bijhem.net en/
of stuur een mail naar info@
bijhem.net.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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G ESLAAG D !

Door de coronacrisis verliep

Geslaagd!

|

het schooljaar voor eindexamenleerlingen anders dan
verwacht.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Holmsterheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Voor sommigen was dat een
meevaller, voor anderen juist
een tegenvaller. Want het

kwam nu allemaal aan op
de schoolexamens. Gelukkig
hing onlangs bij menig huis

in Beijum de traditionele vlagmet-schooltas uit. Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd!

15

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

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.

De agenda van buurtvuur Beijum staat open
En dat is niet alleen vanwege Corona
door Trijntje de Haan
Na tien jaar vuuravonden
organiseren geef ik het stokje
graag door aan iemand anders. Het vuur heeft me veel
gebracht en de wijk heeft er
een prachtige plek aan overgehouden. Vuurplaats Beijum in
de Jensemaheerd is voor veel
Beijumers een plek om even tot
jezelf te komen of anderen te
ontmoeten. Om de verbinding
aan te gaan. En dat blijft zo.
Maar nu is het tijd om iemand
anders ruimte te bieden om
een eigen invulling te geven
aan samenkomen rond het
vuur.
Stokje overdragen, tijd voor
anderen
De buurtvuren zijn voor veel
Beijumers van betekenis. Daarom zoeken we naar manieren
om dit te laten doorgaan. Er is
budget voor benodigdheden.
Er is hout, er zijn bankjes en er
is een tafel. Dit alles is beschikbaar voor initiatieven op de
vuurplaats die vrij toegankelijk
zijn voor mensen uit de wijk.
Wil je zelf een keer iets organiseren op de vuurplaats, voor
de wijk of de buurt, dan kun
je me bellen of mailen. Ik blijf
contactpersoon voor de vuurplaats Beijum. Ook als je in je
eigen buurt iets dergelijks of
een ander buurtinitiatief wilt
opzetten, zet ik graag mijn
ervaring in. Bel of mail gerust.
Als er weer een vuurtje wordt
georganiseerd, communiceren
we op dat buurtenrondhetvuur.nl, beijum.nl en FB buurten rond het vuur en Sociale
Long.
Stichting BuurtVuur
Naast het werk als contactpersoon en hoeder van de
vuurplaats blijf ik achter de
schermen via stichting Buurtvuur betrokken bij andere
buurtinitiatieven, zoals de

vuurplaatsen De Hunze/Van
Starkenborgh en Lewenborg.
En het bewonersinitiatief om
een heerdmarkering te realiseren aan de Jensemaheerd.
Deze initiatiefgroep heeft ook
mooie stappen gezet − lees
daarover elders in deze krant.
Ondertussen op de vuurplaats
De laatste maanden legde
corona ons afstandsregels op.
Juist daardoor laat de vuurplaats een heel ander gebruik
zien. Elke dag zit er wel even
iemand, met een picknickkleedje, met collega’s om te
vergaderen, of zittend op een
van de keien en genietend
van het zonnetje. Juist nu zijn
ontmoetingsplekken buiten
belangrijk. De vuurplaats blijkt
daarvoor heel geschikt te zijn.
Door de omhulling van de
bomen en de cirkelvormige
vuurpit, waardoor je wel bij
elkaar bent, maar toch ruimte
hebt. Ook in de Framaheerd
was en is de vuurplaats een
plek om juist buiten in elkaars
nabijheid te zijn. Wel op elkaar
betrokken, zonder te dicht bij
elkaar te komen.
Concreet voorbeeld: zie foto.
Een werkoverleg met vakgroepmanager en teamlid.
Prachtig toch. Na afloop zeiden de collega’s dit ook met
andere teamleden te willen
doen: vergaderen op mooie
plekken buiten.
Heel mooi dat de vuurplaats
verder reikt en voor mensen
een fijne plek is om te zijn. Als
je hierin ook iets wilt betekenen, wees welkom.
Trijntje de Haan
E: trijntjedehaan@yahoo.com
T: 06-27282197
alle locaties en buurtvuren:
www.buurtenrondhetvuur.nl

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100
Volgende nummer:

Kopijsluiting
14 augustus

Vergaderen op de vuurplaats

Verspreiding
26 augustus

Kerkdiensten

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

De Bron, Bentismaheerd 1A
5 juli
10.00 uur
Oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
12 juli
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
19 juli
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
26 juli
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
2 augustus
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
9 augustus
10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
16 augustus 10.00 uur
Zomerviering o.l.v. gemeenteleden
23 augustus 10.00 uur
da. Alberte van Ess
30 augustus 10.00 uur
Viering o.l.v. gemeenteleden
U kunt de diensten eenvoudig vinden door op internet naar
kerkdienstgemist.nl te gaan. Toets in de zoekbalk ‘pkn de bron’ in.
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
5 juli
10.00 uur
			

Oecumenische viering. Voorganger pastor
Myriam Oosting

Vanaf 12 juli zomerrooster Walfriedgemeenschap en PKN-gemeente
Damsterboord. Kijk op www.hildegardparochie.nl in welk kerkgebouw de
diensten zijn.
12 juli
11.15 uur
			
19 juli
11.15 uur
			
26 juli
11.15 uur
			
2 augustus
9.30 uur
			
9 augustus
11.15 uur
			
16 augustus 11.15 uur
			

Oecumenische dienst. Voorganger PKN
gemeente Damsterboord.
Oecumenische dienst. Voorganger Walfried
gemeenschap, pastor Hilda van Schalkwijk
Oecumenische dienst. Voorganger PKN
gemeente Damsterboord.
Oecumenische dienst. Voorganger Walfried
gemeenschap, pastor Arjen Jellema
Oecumenische dienst. Voorganger PKN
gemeente Damsterboord
Oecumenische dienst. Voorganger Walfried
gemeenschap, pastor Marika Meier

Einde zomerrooster
23 augustus 11.15 uur
			

Woord- en communieviering. Voorganger
pastor Myriam Oosting

Met medewerking van:
Koos Boertjens
Trijntje de Haan
Jouke Janze
Willy Koolstra
Jaap van Leeuwen
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Reijer Pieterse
Marc Roelaarts
Arjan de Rooij
Ezra Schrijver
Nelleke van Vliet
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

Mailadres Bonusfamilie
In het vorige nummer van De
Beijumer stond de oproep
Bonusoma’s en -opa’s gezocht.
Daarbij is per abuis een verkeerd
mailadres geplaatst. Het ging
over bonusfamilie. Het goede
adres is BonusFamilieBeijum@
gmail.com.
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 BonusFamilieBeijum@
gmail.com. En als U eenzame
ouderen kent, 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.

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

16

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

Bentismaheerd

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

