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In de laatste edities van deze 
krant stond geen corona-
nieuws. Maar helaas, we 
kunnen er niet omheen: net 
als heel Nederland is vanzelf-
sprekend ook Beijum in de 
nieuwe virusgolf terechtge-
komen.Papieren nieuws is 
niet snel, het kan zijn dat er 
nieuwe ontwikkelingen zijn 
geweest tussen het moment 
van schrijven en het vinden 
van de krant in de bus, of dat 
er weer een persconferentie 
met maatregelen is geweest 
door het duo Rutte-de Jonge.

Door Johan Fehrmann

Gevolgen voor de wijk
Corona-ontkenners en dege-
nen die tegen de maatregelen 
zijn daargelaten ‒ het gaat be-
paald niet goed met de ontwik-
kelingen rond het coronavirus. 
Wat merkt Beijum daarvan?
Verheugend is een lichtpunt-
je, en schrijver dezes zal niks 
nieuws vertellen: de kinderen 
van de Beijumer basisscho-
len kunnen nog steeds naar 
school. Dat is een verschil met 
de eerste coronagolf, toen de 
kinderen tussen half maart en 
de zomervakantie gedwongen 
thuis moesten blijven.

Ook mooi is dat de kappers, 
Time-Out en Gerrie de Boer, 
open mogen blijven ‒ eveneens 
een verschil met een half jaar 
geleden. En ook de tandart-
sen, de fysiopraktijken en het 
Gezondheidscentrum mogen 
doorgaan en open blijven, net 
als de bibliotheek.

Het is wel een zure tijd voor 
het enige café in Beijum. Café 
Biljart Beijum aan de Clarema-
heerd moest half oktober, net 
als alle andere horeca in Neder-
land, voor de tweede keer dit 
jaar de deuren sluiten. Reactie 
vanuit de kroeg: Balen. We kun-
nen weer ‘op vakantie’.

Gevolgen voor de supermarkten
Beijum kent drie supermark-
ten, bij iedereen bekend: de 
Aldi op Plein-Oost en de Lidl 
en de Albert Heijn in en bij 
Winkelcentrum Beijum. Opval-
lend is dat sinds half oktober 
meer klanten met dan zonder 
mondkapjes door de winkels 
in Beijum lopen. Verder gaan 
de nieuwe maatregelen aan de 
Aldi voorbij: de vestiging sluit 
om 20.00 uur. Maar de Lidl en 
vooral de AH hebben te maken 
met landelijke maatregelen om 
alcoholverkoop na genoemde 
tijdstip te voorkomen.

AH-Meins is tot 22 uur open, 
maar sluit na acht uur ’s avonds 
het gangpad af waar je bier kunt 
kopen. Ook de wijnafdeling gaat 
dan ‘op slot’. De Gall & Gall sluit 
om 20 uur. Dit allemaal omdat 
mensen met veel alcohol in hun 
bloed het niet meer zo nauw 
nemen met de regels…

Terug bij af…
Tijdens de afgelopen zomer 
verflauwden de maatregelen 
tegen het coronavirus. Maar we 
zijn weer helemaal terug bij af. 
Oftewel, het coronavirus jaagt 
weer met vernieuwde kracht op 
mensenlevens. Dat betekent: 

winkelwagens ontsmetten, an-
derhalve meter afstand houden, 
geen handen schudden, ze wel 
vaker wassen.

Hoe gaat het verder met Beijum 
tijdens deze tweede coronagolf? 
Meer nieuws in de november- 
editie van De Beijumer. Voor de 
tussentijd: blijf allemaal gezond!

Tweede coronagolf ook in Beijum

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

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

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

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

Van 12:00 tot 20:00

Meer informatie 

rijksoverheid.nl/coronavirus 
of bel 0800-1351

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Houd 1,5 meter afstand van ons 

winkelpersoneel en anderen.  

Ook vóór de winkel.

1,5 M.

Kom zoveel mogelijk alleen  

naar de winkel. 

Graag een mondkapje 

dragen.

Doe uw boodschappen zoals  

u altijd doet. Dan is er genoeg  

voor iedereen!

Betaal met pin  

of contactloos. 

Volg altijd de aanwijzingen op  

van ons personeel.

Raak alleen het product aan  

dat u nodig hee�.

Blijf thuis als u verkouden bent of 

griep hee�. Vraag familie of buren 

om uw boodschappen te doen.  

Of bestel deze online.  

Wanneer het te druk wordt in de winkel vragen we u buiten te wachten,  
op 1,5 meter afstand van elkaar.

Na 20 uur geen alcoholverkoop meer

De Gall & Gall gaat om 20 uur dicht

Winkelwagentjes weer ontsmet
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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De o�  ciële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars
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Oversteek Boterdiepsluis gebruiks-
vriendelijker voor scootmobielen?
Waterschap Noorderzijlvest 
heeft onlangs één van de twee 
oversteken over de Boterdiep-
sluis Stad en Lande heropend. 
De oversteken, ter hoogte van 
Hornbach, waren afgesloten 
vanwege enkele ongevallen. 
Het waterschap heeft nieuwe 
hekken geplaatst in de vorm 
van sluisjes zoals die bijvoor-
beeld ook bij dijkopgangen 
gebruikt worden.
Veel mensen zijn blij met de 
heropening van de oversteek 
maar gebruikers van scootmo-
bielen hebben grote problemen 
met de door het waterschap 
gekozen oplossing. Eén van 
hen heeft een aantal suggesties 
aangeleverd bij de Bewonersor-

ganisatie Beijum (BOB).
De BOB heeft die doorgestuurd 
naar het waterschap met het 
verzoek om een reactie en 
om met de initiatiefnemer in 

overleg te gaan, eventueel in 
aanwezigheid van een verte-
genwoordiger van de BOB.
Het waterschap heeft een en 
ander in beraad.

Steun gemeenteraad voor bewonersvariant nieuwe Gerrit Krolbrug
Het overleg over de nieuw te 
bouwen Gerrit Krolbrug is in 
een nieuwe fase beland. De 
variant, ingebracht door het 
Gerrit Krolbrugcomité met 
daarin vertegenwoordigers van 
de Bewonersorganisatie van 
Beijum, De Hunze/Van Star-
kenborgh en de Korrewegwijk, 
moet op aandringen van de 
gemeenteraad op gelijkwaar-
dige voet met andere varianten 
worden onderzocht.

Deze ‘bewonersvariant’, die ook 
wordt gesteund door de Fiet-

De Bewonersorganisatie 
Beijum (BOB) ontving on-
derstaande mail. Dergelijke 
onvrede over het onderhoud 
van de gemeente van het Boter-
dieppark maar ook elders in de 
wijk is niet nieuw. De gemeente 
weet dat ook en probeert daar 
ook zo goed mogelijk op in te 
spelen. Dat neemt niet weg dat 
met enige regelmaat nieuwe 
klachten binnen komen bij de 
BOB. Het BOB-bestuur heeft 
onderstaande mail doorge-
stuurd naar Stadsbeheer met 
het verzoek om een reactie.

“Samen met velen maken wij 
dankbaar gebruik van het 
Boterdiepparkje in het NW van 
Beijum.

Mijn vraag is of het onderhoud 
van het parkje ook minder 
destructief en met minder groot 
materieel kan gebeuren. Twee 
keer per jaar wordt een groep 
van trekkers en maaiers en ba-
lenpers ingezet om in een week 
tijd alle groene velden kaal te 
scheren. Helaas gebeurt dit met 

zware machines en steeds in 
natte periodes zoals april en ok-
tober waardoor er brede mod-
dersporen ontstaan, die vaak 
veel weken aanwezig blijven. 
En dat is zo jammer. Ik begrijp 
dat het hoge gras gemaaid moet 
worden, maar er zijn veel stuk-
ken die niet hoger zijn dan 25 
cm, die hoeven niet gemaaid. 
Verder is er ook een man met 
een gemotoriseerde loopmaaier, 
die veel minder schade geeft.”

Bewonersorganisatie Beijum
De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) 
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leef-
baar Beijum’. De door de gemeente erkende bewoners-
organisatie probeert een zo goed mogelijke inbreng te 
leveren bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten 
worden en het stimuleren dat goede plannen ook daad-
werkelijk worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk 
andere betrokkenen. 

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 andere bewon-
ersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh.

Lid worden van de BOB? Meedoen met de werkgroep 
Groen, Grijs en Verkeer? Binnen de BOB een nieuwe werk-
groep oprichten? Meld je aan bij bob@beijum.org.

sersbond en de Ondernemers-
vereniging Noordoost, komt 
er in  het kort op neer dat de 
brug op dezelfde hoogte wordt 
gehouden en het Heerdenpad 
over de noordzijde van de brug 
als tweerichtings� etspad door-
getrokken wordt; hierdoor zou 
het gemengde � ets- en auto-
verkeer op de kruising met de 
Ulgersmaweg tot het verleden 
gaan behoren.
Met het besluit van de gemeen-
teraad wordt het advies van een 
door Rijkswaterstaat inge-
schakeld planbureau terzijde 

Opnieuw onvrede over onderhoud 
gemeente van Boterdieppark

geschoven. Dat bureau had ge-
concludeerd dat de bewoners-
variant geen bruikbaar alterna-
tief bood voor varianten waarin 
de nieuwe brug tot wel 4 of 5,5 
meter hoog zou worden. 

Het woord is nu dus weer 
aan de Stuurgroep Drie Gro-
ningse bruggen met daarin de 
wethouder van verkeer van 
de gemeente Groningen, de 
betrokken gedeputeerde van 
de provincie en een vertegen-
woordiger van Rijkswaterstaat. 
Wordt vervolgd.

Ook ruim twee weken later...

... met  meestal droog  weer ...

...zijn de sporen nog zichtbaar.

Gemeente pakt onkruid op wijkring aan
Als het meezit heeft de ge-
meente bij het uitkomen van 
deze Beijumer het onkruid op 
de wijkring in Beijum aange-

pakt. Al langer proberen de 
buurtconciërges de Amkema- 
en Emingaheerd, samen als 

wijkring een belangrijk visite-
kaartje voor de wijk, zwerfvuil-
vrij te houden. Gemeente en 
buurtconciërges doen ook an-

dere heerden aan. Je kunt daar 
als bewoners in je eigen directe 
woonomgeving natuurlijk aan 

meewerken door tussendoor 
zwerfvuil te verwijderen en 
hoog opgroeiend onkruid op de 
bestrating aan te pakken. 

En je kunt Stadsbeheer vragen 
om extra inzet als de situatie te 
gek wordt.

Het groen langs de wijkring van de groenste wijk van 
de stad wordt goed onderhouden ...

... maar net ernaast, zoals 
hier  aan de Framaheerd 
langs het Heerdenpad, kan 
het soms beter.

Een van de nieuwe sluishekken.
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Lekker buiten spelen in Beijum
Buiten spelen is gezond en 
goed voor de ontwikkeling 
van ieder kind. De Werkgroep 
Speelplekken werkt aan het 
creëren van uitdagende grotere 
speelplekken in Beijum.
Dit doen we door bij kleine 
plekken de toestellen die aan 
vervanging toe zijn niet te 
vernieuwen, maar te verwijde-
ren. Bij een bestaande grotere 
plek vervangen wij de toestel-
len voor meer uitdagende 
toestellen voor jong en oud, 
zoals in de Boelemaheerd of 
de Bunnemaheerd. Kinderen 
die enthousiast op toestellen 
spelen of ons vertellen dat ze 
zich in de omliggende bosjes 
verstoppen, voor ons is dat 
prachtige informatie. In dit bij-
zondere jaar moesten we goed 
nadenken hoe we veilig met 
heerdbewoners, jong en oud, in 
gesprek konden. Gelukkig is dat 
gelukt en zijn we weer aan de 
slag gegaan.

Een mooie, ruime locatie 
In het voorjaar zijn we begon-
nen in de Bekema-, Heratema- 
en Kremersheerd. Een prachtig 
groen gedeelte van Beijum 
met meerdere speelplekken. 
Eén van die speelplekken staat 
bekend als de Bult en is een ge-

liefde plek van de kinderen. We 
hebben gehoord hoe je van de 
Bult af moet rollen en rennen 
en dat je er vanaf kan sleeën 
als er sneeuw ligt. De Bult heeft 
de ruimte en de speelsheid om 
een fantastische speelplek te 
worden. Daarom hebben we 
samen met de heerdbewoners 
afgesproken dat deze speelplek 
vernieuwd gaat worden. Drie 
andere kleinere of soms minder 
gebruikte speelplekken zullen 
verdwijnen, maar pas tijdens 
groot onderhoud. Twee veldjes 
waarop gevoetbald kan worden 
en een speelplek met daarin 
een redelijk nieuwe roestvrij 
stalen toestel zullen blijven.
De kinderen spelen graag op dit 
roestvrij stalen toestel. En het 
is ook zonde om een redelijk 
nieuw toestel gelijk weer af te 
schrijven. 

Spannende strijd 
Toen duidelijk was welke plek 
vernieuwd ging worden, zijn 
er twee ontwerpen gemaakt 
met toestellen gebaseerd op 
de wensen van de kinderen uit 
de heerd. De kinderen willen 
graag een toestel om vanaf te 
glijden en op te klimmen en 
klauteren. Daarnaast mocht 
een schommel niet ontbreken 

en als het even kon ook een 
draaitoestel. Een heerlijke 
wensenlijst waar twee mooie 
ontwerpen uit zijn gerold. Met 

één groot verschil. Zo heeft het 
eerste ontwerp een toestel waar 
de kinderen op verschillende 
manieren in kunnen klimmen 
om er klassiek vanaf te glijden. 
Het tweede ontwerp heeft ook 

een toestel om in te klimmen, 
maar je kan ervan af via een 
glijstang – zo’n stang lijkt een 
beetje op een kabelbaan. 

Het leek ons als werkgroep 
geen gemakkelijke keuze voor 
de kinderen en dat bleek ook 
toen de kinderen mochten kie-
zen: beide ontwerpen kregen 
veel stemmen. 

Maar ja, de meeste stemmen 
gelden en het ontwerp met de 
glijstang heeft gewonnen. 

Op naar de volgende speelplek
Voor de Bult wachten wij op 
een concrete datum voor het 
plaatsen van de nieuwe toestel-
len, die nu in fabriek gebouwd 
worden. Dat betekent niet dat 
we niets meer doen. Begin 
september zijn we verderge-
gaan in de Froukemaheerd. We 
hebben net de bijeenkomst met 
heerdbewoners gehad. 
De ontwerpen worden gemaakt 
terwijl dit stuk wordt geschre-
ven. We proberen het tempo 
erin te houden. En wij hopen 
dat ook de Froukemaheerd 
voor het einde van dit jaar een 
vernieuwde speelplek heeft. 

Lisette Veenstra
Werkgroep Speelplekken Beijum 

De Werkgroep Speelplekken 
is een samenwerking tussen 
bewoners, Bewonersorgani-
satie Beijum, WIJ Beijum & de 
gemeente Groningen. Heeft u 
vragen of lijkt het u leuk om 
samen met ons aan de slag te 
gaan en ook bijeenkomsten te 
organiseren? Neem contact op 
met de werkgroep via 
beijumspeelt@gmail.com.

Beste wijkbewoners,
In onze vorige column hebben 
we iets geschreven over onze 
werkzaamheden in de wijk.
In de volgende columns willen 
we verschillende onderwerpen 
onder de aandacht brengen. 
Dit maal zal dat gaan over een 
voor velen bekend Gronings 
woord: “Noaberschap”.

Noaberschap staat voor onder 
andere “letten op elkaar” en 
“zorgen voor elkaar”. Als politie 
staan wij voor veiligheid en 
leefbaarheid in de wijk en 
daartoe werken wij samen met 
verschillende netwerkpartners 
in de wijk. De belangrijkste 
partner echter, dat bent u, de 

burger. Als politie hebben wij 
de burger nodig, niet alleen 
als oog en oor in geval van 
criminaliteit, maar ook om op 
sociaal gebied zaken te signa-
leren. De maatschappij is de 
laatste jaren erg veranderd en 
dat merkt u als wijkbewoner 
waarschijnlijk ook. 

Als wijkagenten worden wij 
met enige regelmaat gecon-
fronteerd met mensen die 
hun leven niet meer op orde 
hebben. Die dan bijvoorbeeld 
hun woning verwaarlozen of 
verward gedrag vertonen.
Dit kan allerlei oorzaken heb-
ben, zoals financiële proble-

men, mentale problemen, 
eenzaamheid of een verslaving.

Wij kunnen ons voorstellen dat 
u zich als buurtgenoot niet wilt 
mengen in andermans zaken 
en dat voor u de drempel te 
hoog is om iets te melden. Dat 
is jammer, aangezien vroege 
signalering van grote betekenis 
kan zijn en kan voorkomen dat 
de nood te hoog wordt.
Daarom willen wij u vragen dit 
soort signalen te delen met het 
WIJ-team, de woningcorpora-
tie of de wijkagent. Er zijn veel 
instanties die iets kunnen bete-
kenen voor onze medemens.
Er zijn allerlei buurtinitiatie-

Menno Wieringa en 
Jannie Wouda 

in ’t Heerdenhoes

ven, vrijwilligers, ervaringsdes-
kundigen en professionals die 
hierbij een rol kunnen spelen.
Dus: zie het liever niet als be-
moeizucht, maar als een gezon-
de vorm van “noaberschap”.

Tot ziens in  de wijk, 

Wijkagenten
Menno Wieringa en 
Jannie Wouda

Elke dinsdagmorgen hebben 
wij van 10.00 uur tot 12.00 uur 
spreekuur in ’t Heerdenhoes aan 
de Melsemaheerd 2.
We zijn ook telefonisch te berei-
ken via 0900-8844.

Dit toestel maakte het verschil!

Bekemaheerd: om de bult heen komen de nieuwe speeltoestellen.

Column Wijkagenten



om je heen in hetzelfde schuit-
tje zit en wees lief voor elkaar. 
Daar zijn we als Beijumers goed 
in: iemand die zijn mondkapje 
was vergeten bij de supermarkt, 
kreeg spontaan een (schoon) 
wegwerpkapje van een voorbij-
ganger. Mensen laten ouderen 
voorgaan in de rij en halen 
boodschappen voor kwetsbare 
buren. Met een compliment of 
een vriendelijk gebaar helpen 
we elkaar deze moeilijke perio-
de door!

Er zijn vast veel meer creatieve 
manieren te bedenken om elkaar 
te steunen of gezond te blijven. 
We zijn benieuwd! Laat het ons 
weten en stuur je verhaal of foto 
naar info@bijhem.net.
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‘Duwtjes in de rug’ 
Paul Sliekers woont met zijn 
gezin op een van de mooiste 
plekjes van Beijum, aan de 
Beijumerweg 15, waar ooit de 
borg van Beijum stond. Aan 
deze historische weg stonden 
vroeger alle boerderijen in het 
dorp Beijum. Maar, zegt hij, ‘de 
Beijumerweg van nu is, ondanks 
het hernoemen als “auto-te-
gast-weg”, een racebaan’. 

door Marleen van leeuwen

Met twee kleine kinderen is 
veiligheid in het verkeer voor 
Paul een belangrijk onderwerp. 
Daarom sloot hij zich aan bij de 
werkgroep Positief opgroeien: 
‘We willen dat onze kinderen vei-
lig over straat kunnen en rustig 
buiten kunnen spelen. Dat draagt 
ook bij aan de sociale interactie 
in de buurt.’

Verkeersveiligheid bovenaan
Paul: ‘Het gedrag van automo-
bilisten is blijkbaar lastig te 
veranderen. Ik ga ervan uit dat 
de gemeente hier iets aan doet 
voordat er een ongeluk gebeurt. 
De Beijumerweg naar Zuidwol-
de oogt dan wel als een lange, 
overzichtelijke weg, maar al het 
verkeer deelt die ruimte met el-
kaar: wandelaars, fietsers, scoot-
mobiels, brommers en auto’s. 
Dus 30 kilometer per uur rijden is 
gewoon een prima snelheid!’

Paul is iemand die denkt in op-
lossingen. Manieren om automo-
bilisten langzamer te laten rijden 
en te zorgen voor meer veilig-
heid vindt hij in het plaatsen van 
bloembakken op de weg en in 
minder afleidende verkeersbor-
den. Met een groep kinderen uit 

de wijk zijn daarnaast tijdens de 
Spijker- en Spelweek verkeers-
borden geschilderd en langs de 
Amkemaheerd en Emingaheerd 
geplaatst. Hierdoor zijn zowel 
automobilisten als de kinderen 
zelf bewuster geworden van 
verkeersveiligheid.

Rol Kerngroep 
Paul is ook lid van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing. Dat heeft alles 
te maken met de mogelijkheid 
tot inspraak. Hij wil graag mee-

denken, organiseren en de voort-
gang van projecten bewaken. 
Even belangrijk vindt hij de com-
municatie daarover naar buiten 
toe. ‘Resultaten zijn belangrijk. 
Die moeten mensen horen. Dan 
krijg je meer draagvlak en partici-
patie van bewoners. En dat is es-
sentieel om de vele projecten te 
laten slagen. Daarin moeten we 
elkaar, bewoners en gemeente, 
steeds duwtjes in de rug geven.’

Dat vat mooi samen waarom Paul 
is betrokken bij Wijkvernieuwing: 
als gesprekspartner van de ge-
meente wil hij een bijdrage leve-
ren aan de ‘dorpse’ gemeenschap 
van deze wijk.

Paul Sliekers op de Beijumerweg

2020 is het jaar van de corona. En 
‘blokjesverjaardag’ is wellicht het 
woord van het jaar. We waren net 
een beetje opgekrabbeld van de 
maatregelen van het voorjaar en 
aan het wennen aan een nieuwe 
manier van samenleven, en nu 
zitten we alweer in een nieuwe 
(gedeeltelijke) lockdown.

Voor de één is dat geen enkel 
probleem, omdat de rust zeer 
welkom is. Voor de ander is het 
een groot drama wegens slech-
te gezondheid, sociale isolatie, 
verlies van je werk of bedrijf, 
of vul maar in. Hoe je er ook in 
staat, ik vermoed dat de mees-
ten van ons zo snel mogelijk 
weer uit deze situatie willen ko-
men. En in de tussentijd moeten 
we er maar het beste van maken 

bij de skatebaan onder de Kar-
dingeberg uit.
Wist je dat we elke zondagmid-
dag op Plein-Oost een Kidsclub 
organiseren voor kinderen van 
groep 3 Tot en met 8? En ge-
zonde voeding doet ook een 
heleboel goeds voor je mentale 
gezondheid. Vanuit de BijHem 
Community willen we je daar 
graag bij ondersteunen, ook als 
financiën een drempel voor je 
zijn om gezonde boodschap-
pen te doen. Meer weten? 
Neem contact op via judith@
bijhem.net.

Probeer positief te blijven
We hebben te maken met aller-
lei maatregelen en beperkingen, 
maar gelukkig kan er nog heel 
veel wél. Bedenk dat iedereen 

met elkaar. Vanuit de BijHem 
Community delen we graag een 
paar tips waar we zelf blij van 
worden.

Blijf voor elkaar zorgen
Misschien heb jij voldoende 
contacten of een groot gezin om 
je heen, maar denk samen aan 
mensen voor wie dit niet geldt. 
Stuur een kaartje, ga videobel-

len, haal boodschappen voor 
iemand of breng een cadeautje 
langs. Drink samen een kop 
koffie of nodig iemand uit voor 
een maaltijd. Hang slingers in 
de boom en zing een liedje 
voor het raam als iemand jarig 
is of bedenk iets ander creatiefs 
(En stuur vooral een foto naar 
info@bijhem.net, dat vinden we 
leuk!).

Laat weten wat jij nodig hebt 
Voel jij je alleen of zou je wel 
wat steun of plezier kunnen 
gebruiken? Laat dit dan weten 
aan je vrienden, buren en ken-
nissen. Dat kan spannend zijn, 
maar de meeste mensen willen 
graag iets voor een ander doen. 
Als ze weten wat je nodig hebt, 
kunnen ze er voor je zijn!

Zorg goed voor jezelf
Als je in beweging blijft, voel je 
je beter! Dus ga lekker de bui-
tenlucht in, maak een wandeling 
door het mooie Kardinge- 
gebied, doe een speurtocht 
met de kinderen, leef je uit bij 
de OERRR-speeltuin, ga op zoek 
naar alle mooie beschilderde 
elektriciteitskastjes in Beijum of 
probeer de nieuwe buitengym 

BijHem Community
Vier tips om het vol te houden tijdens corona

Kansrijk Oost is een pilot in 
Beijum en Lewenborg waarbij 
gezinnen in armoede intensief 
worden begeleid door een 
buddy en professionals. De pilot 
heeft de Innovatie Award van 
Mobility Mentoring Nederland 
gewonnen. Een mooie erken-
ning van dit belangrijke project.
Uit het juryrapport: ‘De jury is 
zeer onder de indruk van de 
aanpak Kansrijk Oost van de 
gemeente Groningen. Zeven-
tien gezinnen krijgen daarbij 

intensieve ondersteuning van 
buddy’s – vrijwilligers die vanuit 
een vriendschappelijke vertrou-
wensrelatie met gezinnen wer-
ken. Deze buddy’s hebben een 
professionele achtergrond, maar 
weten zelf ook hoe het is om in 
armoede te leven.’
Gefeliciteerd, team en buddy’s!

Lees ook het artikel op de 
Wijkvernieuwingspagina in De 
Beijumer van juni (te vinden op 
beijum.nl).

Pilot Kansrijk Oost wint prijs

In gesprek met een lid van de Kerngroep Wijkvernieuwing
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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Volgende stap naar Wijkbedrijf Beijum
Tot eind 2020 is Joris Jonker 
aangesteld als projectleider 
Wijkbedrijf. Hij onderzoekt 
hoe een wijkbedrijf opgezet 
kan worden en welke partijen 
daarbij betrokken moeten zijn.
Op deze plek stelt Joris zich voor 
én legt hij uit wat hij precies 
gaat doen: 

Beste Beijumers,

Mijn naam is Joris Jonker.
Ik ben gevraagd om te kijken 
welke rol een wijkbedrijf zou 
kunnen spelen in de wijkver-
nieuwing van Beijum. Een wijk-
bedrijf is een plek waar mensen 
op een ondernemende manier 
een bijdrage kunnen leveren 
aan hun eigen wijk. Bijvoor-

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

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

bewoners, ondernemers en scholen.

Pagina Wijkvernieuwing

Goed nieuws: we gaan de 
laatste fase in op weg naar een 
buitenfitnessplek in Beijum. 
Wijkbewoners hebben be-
hoefte aan fitnesstoestellen, 
waarmee ze een complete 
work-out kunnen doen, liefst 
bij het Trefpunt. Op basis hier-
van heeft een ontwerper een 
voorstel gemaakt dat we met 
trots aan jullie tonen.
 
Het ontwerp
In overleg met het Trefpunt 
willen we de parkeerplaats naar 
links verplaatsen, waar nu een 
niet-gebruikt basketbalveld 
ligt. Dat geeft ruimte voor een 
fitnessplek aan de voorzijde 
van het gebouw. Op een mooie 
open lichte plaats. Het ontwerp 
is zo gemaakt dat in cirkels 
trainingsplekken ontstaan, met 
ieder een eigen trainingsdoel, 
bijvoorbeeld cardio of kracht. 
De middelste cirkel, de blauwe, 
is een vrije ruimte voor stretch- 
en freestyle-oefeningen. Als je 

het hele parcours aflegt, heb je 
een complete work-out gedaan. 
Voor uitleg over opties en oefe-
ningen komt er ook een infor-
matiebord bij de apparaten.
 
Een plek voor iedereen
Wil je liever samen sporten? 
Dat kan ook. Er zijn zitjes om 
op te wachten terwijl de ande-
ren sporten en je kunt oefenin-
gen afwisselen. Op het terras bij 
het Trefpunt kun je straks zitten 
en iets drinken.
De hele nieuwe plek wordt zo 
gemaakt dat de (nog) niet-spor-
ter, beetje sporter en ervaren 
sporter hier met plezier kunnen 
sporten en bewegen. De toe-
gang is altijd gratis.
 
Reageren via vragenlijst
Voor alles definitief wordt, kun 
je nog een keer reageren op 
het ontwerp. Dat kan via deze 
online vragenlijst: http://bit.
ly/sportplekbeijum (ook op 
beijum.nl te vinden).Liever op 

Geef jouw mening over ontwerp buitenfitness

www.facebook.com/beijumbruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

papier? Bij het Trefpunt en het 
Heerdenhoes liggen de vragen-
lijsten bij de entree. 

Op 9 november maken we het 
plan definitief en starten we 
met de uitvoering. We verwach-
ten dat de fitnessplek in maart 
2021 klaar is. Uiteraard houden 
we je op de hoogte.

Joanne ten Cate,
Projectleider Buitenfitness

Kijk voor meer afbeeldingen 
van het ontwerp op de Face-
book-pagina van Beijum Bruist!

beeld door zelf de groenvoor-
ziening te gaan doen, andere 
bewoners te helpen met repa-
raties van bijvoorbeeld fietsen 
of textiel, of door startende 
ondernemers een goedkope 
werkplek te bieden.

Mijn doel is om zo veel mo-
gelijk uit te gaan van wat er al 
is. Er gebeurt hier al heel veel 
waar een wijkbedrijf op aan 
kan sluiten. Daarom werk ik 
graag samen met bewoners, 
ondernemers en organisaties 
die actief zijn in de wijk. Zij 
weten wat er is en wat er nog 
ontbreekt.

Met dertienduizend inwoners 
kan ik helaas niet iedereen in 

Beijum persoonlijk spreken. 
Jouw mening stel ik wel op 
prijs. Heb je dus ideeën over 
wat een wijkbedrijf volgens jou 

zou moeten bieden? Of zou je 
iets willen opzetten wat binnen 
een wijkbedrijf past? Neem dan 
contact met mij op. Dan kun-

nen we samen kijken hoe jouw 
voorstel kan bijdragen aan het 
nog beter en mooier maken van 
de wijk voor al haar bewoners.

Eerlijk is eerlijk: of je direct iets 
gaat merken van wat ik aan het 
doen bent, weet ik niet. Dat 
komt vooral doordat veel werk 
achter de schermen zal plaats-
vinden.
Om je toch op de hoogte 
houden, zal ik de voortgang 
de komende maanden in deze 
krant en op beijum.nl delen.

Hartelijke groet,

Joris Jonker
06 -18 84 23 01
wijkbedrijf@beijum.nl

Zelf aan de slag in … de Insectentuin
Samen zorgen voor een 
schone en fijne buurt: dat is 
een van de actiepunten uit het 
Actieplan Openbare Ruimte 
Beijum voor 2020. Hierbij 
gaan bewoners met hulp van 
de gemeente zelf aan de slag. 
Elke maand geven we daar een 
voorbeeld van. Deze keer de 
Insectentuin in de Jensema-
heerd. Over dit buurtinitiatief 
spreken we met bewoonster 
Emma Jane Wilson. 

“Ik liep al langer met het idee 
om iets gemeenschappelijks 
met het stukje grond achter 
mijn huis te doen. Eerder had 
mijn buurvrouw het onderhou-
den. Zij kwam er nu niet meer 
aan toe. Dat vond ik zo jammer. 
Al die lelijke struikgewassen; 
daar kon je iets veel mooiers 
mee doen.”

“Zo ontstond, met hulp van de 
gemeente, de Insectentuin: een 
tuin vol planten en bloemen 
die voor bestuivende insecten 
waardevol zijn. Ook vind je er 
boomstammen voor kevers 
en spinnen. Leuk voor vogels 
en egels. Ik maak de tuin ook 
niet ‘winterklaar’, maar laat alle 
planten afsterven zoals ze zijn. 
Zodat daar ook diertjes in- en 
onder kunnen wonen gedu-
rende de winter.”

“Elke dag loop ik wel even 
langs de tuin. Gewoon, omdat 
ik dat fijn vind. Het onderhoud 
zelf kost me hooguit een uur 
per week. Mijn filosofie is dan 
ook simpel: ik kijk vooral wat er 
groeit en bloeit. De Insecten-
tuin is daardoor meer een veld-

tuin geworden, waar kinderen 
heerlijk kunnen spelen.”

“Als mens staan we steeds 
verder af van de natuur. Willen 
we onze kinderen een toekomst 
bieden, dan is het belangrijk 
om ze meer liefde voor de 
natuur mee te geven. Dat kan 
door ze kennis te laten maken 
met verschillende planten en 
bloemen.”

Heb je ook een goed idee voor 
je buurt? Stuur dan een e-mail 
naar communicatiebeijum@
groningen.nl met jouw voorstel. 
Dan nemen wij contact met je 
op. 

Wil je meer foto’s van de tuin 
zien? Kijk dan op de Facebook- 
pagina van Beijum Bruist!
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ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (35)
Beijum wemelt van de onderne-
mingen en bedrijven. Groot, klein, 
familiebedrijven, eenmansbedrij-
ven, starters, gevestigde bedrijven, 
et cetera. Met z’n allen vormen ze 
het ondernemerslandschap in de 
wijk.

In deze serie worden ondernemin-
gen en bedrijven voor het voetlicht 
gebracht. Beijum zonder onder-
nemers is ondenkbaar. In deze 
aflevering vertelt Beijumer Mark 
Sierksma over zijn in de Holmster-
heerd gevestigde schildersbedrijf 
Mark Verft.

door Johan Fehrmann 

Mark, wie ben je en hoe ben je 
ertoe gekomen om je bedrijf(je) 
te starten?

Toen ik ooit besloot om mij 
in te schrijven bij de Kamer 
van Koophandel, moest ik een 
naam voor mijn bedrijf beden-
ken. Mijn naam is Mark en ik 
schilder. ‘Mark schildert’ bekt 
niet lekker, vandaar ‘Mark Verft’.
Ik ben niet altijd schilder ge-
weest. In een vorig leven werk-
te ik in de horeca. Maar als je in 
de horeca werkt, kom je vaak 
laat thuis, en dat was met kin-
deren niet meer te combineren. 
Vandaar de switch naar het 
schildersvak.

Waar kunnen mensen je voor 
benaderen en inhuren?

Als je huis toe is aan een schil-
derbeurt, kun je mij bellen of 
mailen. Ik verf binnen en bui-

ten, repareer houtrot en ver-
vang aluminimum glaslatten 
door mooie neuslatten. Ook 
voor airless verf spuiten kun je 
mij bellen.

Je woont in Beijum. Vertel, be-
valt dat?

Toen ik nog in de horeca werk-
ten, woonden we nog in de 
binnenstad. Zeven jaar geleden 
zijn wij naar Beijum verhuisd 
voor meer rust en ruimte. Van 
die beslissing hebben we nog 
geen dag spijt gehad. Wij wo-
nen nu heerlijk in de mooiste 
heerd van Beijum: de Holmster-
heerd.

Schildersbedrijf Mark Verft
www.markverft.nl
06-18848808
mark@sierksma.eu

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

Mark Sierksma van schildersbedrijf Mark Verft

O V E R  D E  R O O IE
Het coronavirus laat zien dat 
het niet weg is. De zieken-
huizen lopen vol, Nederland 
vraagt Duitsland weer om hulp 
en de kletsverhalen van de 
pseudodeskundigen klinken 
opeens een stuk minder ver-
standig dan een paar weken 
terug. De zon heeft het virus 
niet weggebrand. Dat is erg 
jammer, maar was ook al voor-
speld door de echte deskun-
digen.

Bij sterke beweringen past ken-
nelijk ook stoer taalgebruik. 
Een minister van Justitie noemt 
mensen die zich niet aan de 
regels houden ‘aso’s’, de minis-
ter-president zegt dat voet-
balsupporters hun bek moeten 
houden. Gelukkig is er een 
koning die roept dat we samen 

het virus eronder kunnen krij-
gen.
Maar ja, dan gaat de minister 
trouwen. De regels en de kwa-
lificaties gelden kennelijk niet 
voor hem. En de koning gaat op 
vakantie. Dat de minister-presi-
dent ons allemaal samen verteld 
heeft dat dat eigenlijk niet kan 
en dat we de randen van regels 
niet moeten opzoeken, dat geldt 
dus niet voor de koninklijke 
familie.
Stoere praat en verbindende 
woorden. Wat ze gemeen heb-
ben, is dat ze nogal hol gaan 
klinken als ze voor de ander 
gelden en niet voor de spreker.
Ik zal niet zeggen dat minis-
ters hun bek moeten houden, 
maar even stil zijn en nadenken 
voordat ze iets gaan zeggen, zou 
misschien een goed idee zijn.

Arjan de Rooij

de Amkemaheerd (248 -258), 
tussen de Wilkemaheerd en de 
Jensemaheerd. 
 
Jeanette, bedankt voor de reactie!

Naar aanleiding van de rubriek 
Uit het verleden van Beijum 
liet Jeanette van der Waal ons 
weten dat op onderstaande foto 
een blokje huizen is te zien aan 

Hypocrisie

Huizen Amkemaheerd 

Sibrandaheerd - aanleg asfalt   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media



maakt huizen in de Wibenaheerd 
energiezuiniger en ook de andere 
corporaties bekijken wat mogelijk 
is – bijvoorbeeld groene daken 
op schuren… Individueel kunnen 
we ook van alles doen: advies 
vragen van een energiecoach en 
als huiseigenaar zonnepanelen 
plaatsen of isolatiemaatregelen 
nemen.

Mogelijkheden
Op de website van het Energielo-
ket is informatie te vinden over 
de vele maatregelen die mogelijk 
zijn en de subsidies die hiervoor 
bestaan. Dat varieert van een laag 
btw-tarief op arbeidsloon als je 
isolatiemaatregelen neemt tot 
subsidie om zelf duurzame ener-
gie op te wekken via zonneboilers 
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Invasieve exoten, dat klinkt 
meteen al niet te best. Het 
gaat vaak om planten die uit 
een ander land naar Neder-
land zijn gekomen en hier 
enorm blijken te woekeren. 
Denk aan de Canadese gul-
denroede, de Amerikaanse 
vogelkers en dus die Japanse 
duizendknoop…

Niet makkelijk weg te krijgen
In het geval van de duizend-
knoop weten we heel precies 
wie de boosdoener is. Dat staat 
namelijk gewoon keurig in de 
geschiedenisboeken. Het was 
Philipp von Sieboldt, die de 
plant ergens tussen 1829 en 
1841 naar Nederland bracht 
voor zijn kwekerij in Leiden.
Aanvankelijk zal hij het niet 
door hebben gehad, maar lang-
zamerhand bleek dat deze plant 
er een indrukwekkend wortel-
stelsel op nahoudt, dat tot wel 6 
meter diepte kan doordringen 
en zelfs de fundamenten van 
huizen kan aantasten! Als hij 
dus eenmaal ergens groeit, is hij 
niet makkelijk weg te krijgen.
Op de Kardingeberg is hij in-
tensief bestreden door de ge-
meente, uiteindelijk met succes 

zo te zien, maar op veel andere 
plekken duikt hij keer na keer 
weer op. En dat terwijl naast 
bulldozers en gif zelfs kokend 
water en stroomstoten worden 
gebruikt om de plant uit te 
roeien… Volgens boeken is er 
trouwens maar één echt effec-
tieve methode om de plant weg 
te krijgen, en dat is met de hulp 
van varkens.

Een hulpvaardige plant
Maar waarom willen we deze 
plant zo nodig weg hebben? 
Zeker, hij groeit erg hard, en 
dat kan vervelend zijn, maar de 
Japanse duizendknoop is ook 
een plezier om naar te kijken: 
roodachtige stengels, mooi 
groot blad en sierlijke bloem-
aren met kleine witte bloempjes.
Ons nieuw verworven tuintje op 

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

Japanse duizendknoop 
(Fallopia japonica, 
Polygonum cuspidatum)

de Piccardthof bleek bij nader 
inzien vol te staan met deze ver-
wijderingsplichtige plant, dus 
togen we met angst en beven 
aan de slag. En het viel bepaald 
niet mee: wat een enorm wor-
telstelsel, met een soort tenta-
kels en af en toe een dikke knol! 
Na veertien vuilniszakken vol 
(het plantafval mocht niet op de 
composthoop) dachten we een 
heel eind te zijn.
Maar wat bleek na een week? 
Nieuwe stengels stonden alweer 

een halve meter hoog! Tijd voor 
bezinning. Wat wilde deze plant 
en waarom bleek hij vrijwel on-
uitroeibaar? Kwam hij ons soms 
helpen?

Bron van resveratrol
Inmiddels denk ik dat de Japan-
se duizendknoop ons inderdaad 
komt helpen, en hoe! De plant 
blijkt namelijk een zeer hoog 
gehalte aan resveratrol te be-
vatten. Wellicht heeft u al eens 
gelezen over dit stofje. Het zit 
in kleine hoeveelheden ook in 
pinda’s, pure chocola en rode 
wijn. Japanse duizendknoop 
bevat echter veel meer van deze 
geweldige stof, en ook nog eens 
in een heel mooie natuurlijke 
samenhang met andere stoffen.
En nu komt het: net stuurt mijn 
buurvrouw me een krantenbe-
richt dat onderzoekers van het 
UMCG hebben aangetoond dat 
resveratrol aantoonbaar het co-
ronavirus remt. Er werd al eer-
der over gesproken, vandaar dat 
capsules met resveratrol overal 
zijn uitverkocht. Nu wordt onze 
tuin misschien wel een goud-

mijntje, aangezien het vinden 
van ongeschonden wortels die 
niet met gif zijn behandeld best 
lastig is.

Zelf duizendknooptinctuur 
maken
Mocht u zelf aan de slag willen 
met de plant, zoek dan een 
schone plek. Graaf de aarde 
rondom de wortels weg en til ze 
van onderaf op. Ze breken dan 
vrij makkelijk. Goede wortels 
zijn geel van binnen en moeten 
snel verwerkt worden. Boen ze 
schoon en snijd ze in heel kleine 
stukjes. Doe deze in een glazen 
potje en reken op één deel wor-
tels met twee delen jenever of 
wodka. Laat dit mengsel één tot 
drie weken staan en vergeet niet 
het elke dag te schudden. Klaar 
is uw tinctuur, waarvan u enkele 
keren per dag één tot drie (niet 
meer, het is sterk!) druppels van 
kunt innemen. Uiteraard is ook 
deze tinctuur niet zaligmakend, 
maar zeker de moeite van het 
proberen waard, lijkt me.

Ik zou deze hele krant kunnen 
volschrijven over de duizend-
knoop, want de tinctuur wordt 
ook genoemd ter ondersteuning 
bij heel andere klachten, zoals 
osteoporose, alzheimer, parkin-
son en lyme. Maar voor nu wens 
ik u een goede gezondheid toe 
en veel plezier bij uw speurtocht 
naar de Japanse duizendknoop.

Japanse duizendknoop 

‘Iedereen kan wat doen voor het 
klimaat. De overheid, bedrijven 
en jijzelf, iedereen doet wat. Dat 
kan iets groots zijn of juist klein. 
Goedkoop of duur. De een laat 
zijn vloer isoleren, terwijl de ander 
minder voedsel wil verspillen. Iets 
doen voor het klimaat doe je op 
jouw manier.’ (bron: iedereen-
doetwat.nl)

door Marleen van Leeuwen

In 2035 moet in Groningen alle 
energie duurzaam worden opge-
wekt – en de aardgastoevoer aan 
huizen gestopt. Dat geldt natuur-
lijk ook voor Beijum. Duurzaam-
heid is daarom een belangrijk 
thema bij wijkvernieuwing. Wo-
ningcorporatie De Huismeesters 

Iedereen doet wat – samen kunnen we meer!
en warmtepompen, compensatie 
van aardbevingsschade en rege-
lingen als je zonnepanelen koopt.
Een voorbeeld van een mogelijke 
maatregel, die ook nog eens voor 
meer comfort in huis zorgt, is 
vloerisolatie. Op de website staat 
bijvoorbeeld wat vloerisolatie 
je kost en wat het oplevert, wat 
de terugverdientijd is, hoe je de 
vloer kunt isoleren en het belang 
van ventilatie in de kruipruimte. 
Bovendien vind je er een lijst met 
betrouwbare vakspecialisten in 
de regio.
Kijk eens op energieloket-gronin-
gen.nl/maatregelen/ en je staat 
versteld hoeveel mogelijk is. Er 
zijn ook eenvoudige maatregelen 
die je zelf makkelijk kunt nemen. 
Daarbij kunnen de energiecoa-
ches je adviseren, met name over 
kleine aanpassingen (tochtstrips, 
radiatorfolie) die de energiereke-
ning verlagen. Je kunt je aanmel-
den via het contactformulier op 
de website energie-sparen.nu.

Beijumers actief
In Beijum staan zo’n 3000 eigen 
huizen en 3200 huurwoningen. 
De aanpak voor deze huizen is 
verschillend. Een groep Beijumers 
zet zich in voor verduurzaming 
en energiebesparing van de hui-
zen. De Energiegroep Beijum is 
er sinds begin van het jaar mee 
bezig. Deze groep richt zich op 
eigenaren, maar inmiddels wordt 
ook al gewerkt aan het opstarten 
van een groep voor huurders.

Jannes, lid van de Energiegroep, 
en energiecoach Hans wonen 
beiden in de Framaheerd. Sa-
men met heerdgenoot Harm 
hebben ze een thema-avond 
georganiseerd voor bewoners in 
hun eigen buurt: Verduurzaming 
van de Framaheerd: wat zullen 
we samen doen?
Tijdens de eerste bijeenkomst 
van Energiek Framaheerd, die 
werd begeleid door adviseurs 
van Grunneger Power, zijn aller-
lei ideeën geopperd over wat 
bewoners gezamenlijk kunnen 
oppakken. Energiek Framaheerd 
gaat hier enthousiast mee verder, 
met als het even kan nog veel 

meer mensen, die het dan gaan 
hebben over concrete acties voor 
energiebesparing en vergroening.

Dit is natuurlijk nog maar een van 
de Beijumse heerden. Maar of je 
nou huurder of eigenaar bent, je 
kunt meedoen met de Energie-
groep of zelf een actie starten in 
je eigen heerd!

Meer info: energieloket-gro-
ningen.nl, grunnegerpower.nl, 
energie-sparen.nu en energiek@
framaheerd.nl. Meedoen met de 
Energiegroep? Neem dan contact 
op via beijum.nl (o.v.v. ‘Energie-
groep Beijum’).
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.



9

‘Ik zie kleuren als ik klanken hoor’

‘Volgend jaar woon ik negen 
maanden lang in een caravan 
op het Zuiderstrand bij Den 
Haag’, zegt Dirk Hakze met een 
schalkse glimlach. Hij orga-
niseert daar een groot inter-
nationaal kunstproject, The 
Colorfield Performance. Tussen 
15 april en 30 september be-
schilderen honderden kunste-
naars met elkaar ter plekke 
vijfhonderd panelen op palen 
in de grond. Elke dag weer zes 
of zeven andere. ‘Wanneer alle 
werken klaar zijn en de bezoe-
ker van een bepaalde plek het 
geheel overziet, gaan de kleu-
ren interfereren en gaat het 
zinderen. Er ontstaat dan één 
groot gesamtkunstwerk.’

door Willy Koolstra

‘Ik heb drie caravans’, zegt Dirk. 
‘Ik zet een caravan neer, en 
woon en slaap bij mijn werk. 
Ik ben een buitenkunstenaar, 
altijd op reis.’ Het is dan ook 
niet zijn eerste project onder 
de blote hemel. ‘Het begon in 
1992 op Oerol. Ik regelde des-
tijds de beeldende kunst daar. 
Ik was met nog een improvi-

serende kunstenaar; samen 
realiseerden we een lang lint 
van 144 schilderijen, dwars 
door de duinen van Midsland.’ 
Daarna volgde Schiermonnik- 
oog tijdens Simmer 2000, en 
in 2018 trok een soortgelijk 
project aan de rand van Slo-
ten 40.000 bezoekers tijdens 
Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018. ‘De atmosfeer 
is bijzonder, magisch, de men-
sen komen steeds terug.’

Colors of Music
In zijn atelier op het bedrijven-
terrein van Noorderhoogebrug 
zijn de werkzaamheden in 
volle gang. Een groep vrijwil-
ligers, onder wie mensen uit 
Beijum, zijn druk bezig met het 
maken van de panelen (1,22 
bij 1,22 meter). In de laatste 
week van februari volgt het 
transport met vrachtauto’s, 
caravans en bussen naar het 
Haagse strand. ‘Het is een heel 
circus dat daar aan komt zet-
ten’, zegt de kunstenaar met 
voorpret in zijn ogen. Ter plek-
ke is er ook nog voldoende 
werk: punten maken op de pa-
len en gaten boren om ze in de 

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

Kunstenaar Dirk Hakze beschildert een bolderkar voor het vervoer van spullen   |   Foto © Willy Koolstra

grond te zetten. Ook het gron-
deren van de panelen gebeurt 
op locatie. Een shovel brengt 
ze op de juiste plek. Met be-
hulp van satellietnavigatie 
plaatst een ingenieursbureau 
ze op de juiste plek, zodat ze 
samen een ellips vormen van 
55 bij 144 meter. Dat zijn ge-
tallen uit de reeks van Fibonac-
ci, waarbij het volgende getal 
steeds wordt gevormd uit de 
optelsom van de twee vorige: 
1 + 2 = 3, 3 + 2= 5, 5 + 3 = 8, 8 
+ 5 = 13, enzovoort.

In de muziek komt deze ge-
tallenreeks terug, en wel als 
terts, kwint en octaaf. Voor de 
kunstenaar, die tevens klassiek 
gitaar studeerde, vloeien schil-
derkunst en muziek in elkaar 
over. Dat is een belangrijk 
thema in zijn eigen werk. ‘Ik 
zie kleuren als ik klanken hoor’, 
zegt hij. Zo ontstond het pro-
ject The Colors of Music. Tijdens 
dit project werkte de schilder 
op Nederlandse en Duitse 
stranden. Daarbij liet hij zich 
inspireren door de omgeving 
en door de muziek van Mahler. 
Deze performances vormden 
de opmaat voor de Colorfield-
projecten.

Een echte laatbloeier
Om alles in goede banen te lei-
den komt er nogal wat techniek 
bij kijken. Het willen weten hoe 
dingen in elkaar zitten, zit bij Dirk 
in zijn genen. Als kind was hij ge-
fascineerd door het circus. Wan-
neer Toni Boltini of Sarrasani naar 
zijn geboorteplaats Sneek kwam, 
stond hij er met de neus boven-
op. ‘Ik was altijd bij het opbouwen 
en vond het machtig, die con-
structies. Daar leerde je meer van 
dan van een heel jaar op school.’ 
Vroeger wilde hij dompteur wor-
den, maar het liep anders. 

Dirk noemt zichzelf een echte 
laatbloeier. Hij ging eerst naar de 
LTS (Lagere Technische School) en 
werkte daarna een aantal jaren. 
Later deed hij de avondopleiding 
Monumentale vormgeving aan 
Academie Vredeman de Vries in 
Leeuwarden, gevolgd door een 
studie Kunstmanagement in 
Utrecht en Amsterdam.
Om grote projecten te kunnen 

organiseren heb je veel contac-
ten op verschillende plekken no-
dig. ‘Als je grote dingen neerzet, 
ga je opvallen. Er zijn nog meer 
aanvragen van grote steden 
in binnen- en buitenland voor 
deze vorm van landschapskunst. 
Ik heb mazzel dat ik extravert 
ben’, zegt de ondernemende en 
goedlachse kunstenaar. ‘Ik zie 
nooit beren op de weg, maar los 
dingen op. Ik dans gewoon door 
mijn leven heen.’

Kunstenaars die willen mee-
doen aan het project The Co-
lorfield Performance, kunnen 
zich nog opgeven bij Dirk 
Hakze, info@dirkhakze.com. 
De kosten bedragen 200 euro 
voor wie zich voor 1 december 
inschrijft, daarna is het 225 
euro. Daarnaast zijn nog veel 
vrijwilligers nodig. Ook zij kun-
nen zich via dit mailadres aan-
melden. Informatie is te vinden 
op http://www.dirkhakze.com/
home.html

De performance in Sloten in 2018   |   Foto © Jelte van der Meer

Internationaal kunstproject op het Haagse strand

In Sloten tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018



Uit het verleden van Beijum
Onze wijk Beijum bestaat al 
meer dan veertig jaar. In al die 
jaren is er veel gebeurd. En wie 
de geschiedenis van de wijk 
waarin wij wonen een beetje 
kent, is vaak meer betrokken 
bij de eigen leefomgeving.
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Beide foto’s zijn gemaakt 
bij de Sporthal Beijum. De 
eerste foto toont Beijum 
in aanbouw. De tweede 
werd gemaakt tijdens een 
opbouwfeestje rond Plein-
Oost, begin deze eeuw.

Weet u meer te vertellen 
over deze foto’s? We ont-
vangen graag uw reactie op 
onderstaand mailadres.

Lezers worden uitgenodigd 
om historische foto’s die ze 
in hun bezit hebben in te 
zenden. 

Criterium: ze moeten min-
stens tien jaar oud zijn.

redactie@beijumer.nl

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

Container Natuurmonumenten   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media Container Natuurmonumenten   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
1 november 10.00 uur oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
   parochieleden
8 november 10.00 uur drs. Martine Visser
15 november 9.30 uur gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk 
22 november 10.00 uur da. Alberte van Ess, laatste zondag van het  
   kerkelijk jaar
29 november 10.00 uur da. Alberte van Ess, eerste Advent

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

Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Voor meer informatie kunt u kijken op www.nederlandsehervormdekerk 
noordwoldezuidwolde.nl.

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

1 november 10.00 uur oecumenische dienst, voorganger PKN,  
   in de Stefanuskerk in Noorddijk 
2 november 19.00 uur Allerzielen, dienst o.l.v. parochianen
8 november 11.15 uur eucharistieviering, voorganger pastor Arjen  
   Jellema 
15 november 11,15 uur dienst o.l.v. parochianen, woord- en  
   communieviering
22 november 11.15 uur woord- en communieviering, voorganger  
   pastor Taco de Wolff
29 november 11.15 uur eucharistieviering, voorganger pastor Arjen  
   Jellema

Kerkdiensten

COLOFON 
De Beijumer
p/a Postbus 60007 

9703 BA Groningen 

telefoon: 050-5422807 

email: redactie@beijumer.nl 

 

De Beijumer is een initiatief van 

Stichting Het Trefpunt en wordt 

geschreven en opgemaakt door 

vrijwilligers. 

Druk: Hoekstra Krantendruk

Emmeloord - Oplage 5100

 

Volgende nummer: 

Kopijsluiting
13 november       

Verspreiding
25 november
 
Redactie:
Ronald Oostmeijer 

Johan Fehrmann

Nathan Brinkman 

Met medewerking van:
Jouke Janze

Willy Koolstra

Marleen van Leeuwen

Saskia Nieboer

Arjan de Rooij

Leonie Schaaij

Astrid van der Wis

DTP
Rode Egel Producties

Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en 

ingezonden stukken die 

betrekking hebben op de wijk 

Beijum en/of zijn inwoners. 

Kopij is van harte welkom.

 

Rechten 

Alle zorg is besteed aan het 

achterhalen van rechthebben-

den. Degenen die desondanks 

menen zekere rechten te  

kunnen doen gelden, wordt 

verzocht contact op te nemen 

met de redactie.

Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum 

 

Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer 

doen hun best om de krant 

correct te bezorgen. Klachten 

over de bezorging kunt u bij ons 

melden via tel.nr.: 050-5422807



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

Werkzaamheden skatebaan   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Zie ook onze aktiefolder  www.biotoppers.nl
Iedere vrijdag weer ovenvers brood van stadsbakkerij De Terp

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

9.00-18.00
9.00-19.00
9.00-17.00

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

V A S T E  
P R I K

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

BijHem
community

Meer informatie over een activiteit? Stuur

een mail naar info@bijhem.net of check 

Beijumerweg 20


