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Het nieuwe jaar in
Wat gaat het nieuwe jaar 2021
voor Beijum betekenen? Gaan
we net als de rest van het land
weer terug naar normaal?
Wordt het (corona) erger?
Wanneer gaan de kappers
weer open? Het café-biljart?
De buurthuizen en de scholen? De bibliotheek? Zijn er
bij het op de deurmat vallen
van deze krant vergevorderde
plannen voor een avondklok?
We verkeren in onzekere tijden en er leven de nodige vragen onder mensen. Laten we
ons tot Beijum beperken.
Door Johan Fehrmann
Vooropgesteld: papieren
nieuws is traag. Het kan (zo)
zijn dat de coronamaatregelen
alweer zijn aangescherpt of
bijgesteld. Houd daarvoor het
actuele nieuws en de wijkwebsites in de gaten.
Rustige jaarwisseling
De jaarwisseling verliep voor
Beijum zonder al te grote
problemen. Er waren vreugdevuren te zien en ondanks het
vuurwerkverbod knalde het
behoorlijk tijdens de jaarwisseling. Menig huisdierbezitter
in de wijk zal zich daaraan
geërgerd hebben. Grote vernielingen bleven beperkt tot een
kapotgemaakt glazen bushokje
in de Wibenaheerd.
SKSG-Kameleon verhuisd
Op 4 januari verhuisde kinderopvang SKSG-Kameleon naar
het grote nieuwe gebouw aan
de Onnemaheerd. De modderige omgeving moet nog worden
aangepakt ‒ logisch na bijna
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een jaar van werkzaamheden
‒ maar binnen ziet het er onberispelijk uit.
Het is vanzelfsprekend lastig om
tijdens een lockdown als kinderopvang een nieuwe locatie te
betreden. In elk geval is de
Kameleon geopend voor ouders
met een essentieel beroep. Op
SKSG.nl is te lezen: Een modern,
duurzaam gebouw waar je kind
naar hartenlust kan spelen en
lekker kan ontspannen. Er komt
een prachtige natuurlijk aangelegde tuin waar je kind heerlijk
kan ravotten. Ook nieuw is dat
je nu ook met je baby terecht
kunt bij SKSG Kameleon. Onze
kinderopvang, peuterspeelzaal
en BSO vind je in het Knikdak,
achter de Dom Helder Camaraschool in Beijum.
Ondernemers in lockdown
Er lopen steeds meer mensen
met een coronakapsel rond
in Beijum; de twee kapperszaken, Time Out en Gerrie de
Boer, zitten immers nog steeds
in een lockdown. Maar beide
zitten niet stil. Via www.gerriedeboer.nl en 050-5425706 kan
van dinsdag t/m donderdag
tussen 12.00 en 14.00 uur een
afspraak gemaakt worden voor
na de lockdown. En Time Out
kappers meldt: De klant betaalt
eenmalig 99,- en kan met het
hele gezin vijf knipbeurten vooruit. Deze actie is al veel verkocht
en dat is fijn, want alle beetjes
helpen!
beijum@timeoutkappers.nl.
Verderop in deze krant treft u
een ondernemersbericht van
onze gemakswinkel Primera in
Winkelcentrum Beijum. Ook
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Het nieuwe Knikdakgebouw | © Johan Fehrmann

daar zitten ze niet stil ‒ let op
de bezorgmogelijkheden ‒ en,
verheugend: vanaf maandag 11
januari is de postafdeling weer
opengegaan. Zeven dagen in de
week, zie het bericht.
Heerdmobiel
Het was een mooi bericht in
de afgelopen krant: de Heerdmobiel zou mensen in januari
gratis en daarna voor een prikkie door de wijk gaan vervoeren. Naar de winkel, de dokter,
apotheek, erg handig. Mooi
initiatief. Echter, in de nacht
van 15 op 16 januari brandde
de Heerdmobiel op het terrein
van het Trefpunt af door een
defect in het wagentje. Het goede nieuws volgde twee dagen
later: stichting Welmobiel, waar
de Heerdmobiel onderdeel van
is, zet tijdelijk goedkoop alternatief vervoer voor de Beiju-

Binnen bij de Kameleon | © Ricardo Froncek

mers in. Een ritje reserveren of
aanvragen? Bel 085-7920377.
Wachten bij oplaadstation
Wibenaheerd
De laatste weken is er onrust
onder met name omwonenden
van het laadstation voor elektrische bussen bij de rotonde aan
de Wibenaheerd. Bussen staan
soms een kwartier op een weghelft te wachten in een bocht
van de Emingaheerd voordat
ze het ‘station’ oprijden. Dit
brengt de nodige gevaarlijke situaties met zich mee, met name
voor overstekende voetgangers
op een nabijgelegen zebrapad.
In de komende wijkkrant komen we daarop terug; het is
niet de bedoeling dat stadsbussen voor gevaarlijke situaties in
Beijum gaan zorgen.
Beijum is en blijft in beweging,
ook in corona-en lockdowntijden. De redactie van deze krant
wenst alle lezers nog een gezond en gelukkig jaar 2021 toe.
We zullen de ontwikkelingen in
de wijk op de voet blijven volgen en met de lezers delen.
Reageren?
redactie@debeijumer.nl
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Maandag t/m vrijdag
Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

geopend vanaf 7.00 uur

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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Vervanging Gerrit Krolbrug

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

Donderdag 17 december heeft
de Tweede Kamer met ruime
meerderheid de motie ‘Groninger bruggen’ aangenomen.
In die motie wordt de minister
gevraagd ook de zogeheten ‘bewonersvariant’ mee te nemen
in de variantenanalyse voor
de vervanging van de Gerrit
Krolbrug.
Die bewonersvariant voorziet
in een lage brug met gescheiden rijbanen voor auto’s en
fietsers en opnieuw een vaste
loopbrug. Tot nu toe zijn er
alleen varianten uitgewerkt
met hogere bruggen en zonder
gescheiden rijbanen.
Het wachten is nu op de reactie
van de minister van Infrastructuur en waterstaat, Cora van
Nieuwenhuizen (VVD) . Bij de

Bewonersorganisatie Beijum

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 bewonersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh.

voorbereiding van die reactie
zijn naast Rijkswaterstaat ook
de gemeente en provincie
betrokken; ook de gemeenteraad van Groningen, die de
bewonersvariant steunt, laat
van zich horen. Het Gerrit Krolbrugcomité, met daarin onder

Het stopbord dat automobilisten regelmatig negeren.

andere de Bewonersorganisatie
Beijum, volgt een en ander op
de voet.

Verkeersveiligheid
Gerrit Krolbrug

Het Gerrit Krolbrugcomité,
waarin de BOB vertegenwoordigd is, heeft de politie
opnieuw verzocht meer
aandacht te schenken aan de
onveilige verkeerssituaties op
en rond de Gerrit Krolbrug.
Vooral automobilisten die
vanaf de Ulgersmaweg de
brug oprijden negeren regelmatig het stopbord dat daar
staat en brengen het (brom)
fietsverkeer van en naar de
brug in gevaar. Het comité
wil graag dat de politie daar
beter op handhaaft.

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

Beheerplan Groene Long
In de novembereditie van
De Beijumer werd aandacht
geschonken aan de op stapel
staande beheerwerkzaamheden
in de Groene Long, het groengebied dat midden door de wijk
loopt. Die werkzaamheden
zijn inmiddels in uitvoering.

Wijkvernieuwing Beijum: Actieplan openbare ruimte 2021
In de vorige editie van de Beijumer stond een voorstel ‘Actieplan openbare ruimte 2021’
van de gemeente als onderdeel
van de wijkvernieuwing.
De werkgroep Groen, grijs en
verkeer (GG&V) van de BOB
heeft daar een aantal voorstellen op ingediend.
De werkgroep vindt dat bij het
voorstel om de routes in de wijk
te verbeteren ook de vroegere fietsbewegwijzering en
de blauwe wijkringborden van
destijds in ere hersteld moeten
worden. Zodat de wijkring voor
iedereen weer goed te vinden
is evenals de fietsroutes vanuit
de wijk naar een aantal omringende wijken en plaatsen.
Bovendien moet de vernieuwing van de rode voorzieningenborden nu snel aangepakt
worden.
De werkgroep vindt ook dat de
gemeente tot een goed beleid
Dekomen
twee trotse
winnaars
moet
voor
de aanpak
van illegaal in gebruik geno-

Beijumerweg tussen Amkemaheerd en de Boerderijum.
men openbaar groen.
Over de aanpak van de
Beijumerweg tussen de Amkemaheerd en de Boerderijum
heeft de werkgroep opnieuw
laten weten dat dat deel van de
Beijumerweg net zo verbeterd
moet worden als het gedeelte
tussen de Amkemaheerd en
Zuidwolde. De werkgroep is
verder van mening dat het mogelijk moet zijn om ook tijdens
2021 nog aanvullingen op het
actieplan aan te brengen.

Op pagina 4 van deze krant is
te lezen wat de gemeente heeft
gedaan met de voorstellen vanuit GG&V. De werkgroep treedt
daarover mogelijk nog weer in
overleg met de gemeente.

De officiële prijsuitreiking

Een vertegenwoordiger van de
Klankbordgroep Groene Long,
tevens lid van de werkgroep
Groen, grijs en verkeer van de
BOB, gaat binnenkort met een
medewerker van de gemeente en
van de aannemer het eindresultaat schouwen.

In Lewenborg en Beijum wat brandplekken,
verder rustige jaarwisseling
Hoe zou de jaarwisseling gaan
in deze bijzondere coronatijd?
Niemand kon het van tevoren
met zekerheid zeggen. “We wisten niet goed wat we konden
verwachten”, zegt Leo Schulp,
toezichthouder wijkonderhoud
van Wijkpost Oost. “Alles was
anders dit jaar.” Zijn conclusie, na de eerste inspectie: de
jaarwisseling in Oost verliep
rustiger dan andere jaren. “We
zien minder brandbulten en er
ligt minder rommel op straat.”

op aanwezigheid van losse,
brandbare materialen. Ook
aannemers van bouwprojecten,
zoals bijvoorbeeld die aan de
Wibenaheerd, haalden losse
materialen weg. “

De voorbereidingen waren wel
net als elk jaar. De gemeente
haalde de afvalbakken bij
winkelcentra uit voorzorg weg.

Daarnaast werkte de gemeente
in straatrondes, net als elk jaar,
samen met de politie en jeugdwerkers van WIJ Groningen.

De Wijkpost bood dit jaar de
mogelijkheid om van te voren
grof vuil in te leveren door samen met de WIJ-teams straatacties te organiseren. Daar
is veel gebruik van gemaakt”,
vertelt Leo.

Een brandbult in de Jaltadaheerd wordt opgeruimd.
Medewerkers van de wijkpost
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Hier en daar is wel schade aan
bestrating, maar Leo heeft de
indruk dat het veel minder is
dan andere jaren.
“In Lewenborg en Beijum zijn
wat brandplekken, maar in
bijvoorbeeld Ulgersmaborg en
Engelbert, waar normaal wél
flinke brandbulten zijn, was het
rustig. We halen nu de brandbulten weg die er wél zijn.
Normaal zijn we daar een paar
week mee bezig. Nu slechts een
paar dagen.”

controleerden alle straten

Onvrede over onderhoud Boterdieppark
In de oktobereditie van De
Beijumer was te lezen dat de
Bewonersorganisatie Beijum
een klacht van een wijkbewoner over het onderhoud van
het Boterdieppark had doorgestuurd naar Stadsbeheer met
een verzoek om een reactie.
Stadsbeheer heeft inmiddels
toegezegd dat op te zullen nemen met de aannemer.
De klacht betrof onvrede over
de grootschalige methode van
onderhoud, met name de inzet
van (te) grote machines tijdens
natte periodes.
Dergelijke onvrede is niet
nieuw en betreft ook andere
delen van de wijk. De gemeente
weet dat 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.
Ook op andere plekken in de wijk, zoals hier bij de Bottemaheerd,
zijn de sporen van grote machines duidelijk zichtbaar.

Beste wijkbewoners,
Allereerst willen wij u een gezond en veilig 2021 toewensen.
Wij hopen, net als iedereen, dat
2021 weer wat vrijheid in ons
doen en laten zal brengen.
De Oud-en-Nieuw-viering ligt
al weer achter ons. Niemand
wist precies wat er te verwachten was, maar de politie
in Noord-Nederland is deze
jaarwisseling regelmatig het
doelwit geweest van geweld en
is bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. Hierbij zijn
gelukkig geen politiemensen
gewond geraakt. Ook materieel
van de politie heeft het moeten
ontgelden. Door jongeren werd
veel illegaal vuurwerk gebruikt
(nitraat- en vlinderbommen)
en er werden brandbommen

en molotovcocktails gebruikt.
De politie doet in alle gevallen
onderzoek naar de toedracht
en de verdachte(n).Wel werden
er weinig grote (illegale) samenkomsten gemeld.
Geweld tegen politiemensen
of andere hulpverleners werd
niet getolereerd en daar trad de
politie hard tegen op. Tijdens
de jaarwisseling heeft de ME
om die reden meerdere keren
ingegrepen en aanhoudingen
verricht. Als er doelbewust
vuurwerk wordt gegooid richting hulpverleners of burgers,
neem je het risico hen levensbedreigend te verwonden. Vervolging voor (poging tot) zware
mishandeling of (poging tot)
doodslag kan het gevolg zijn.

Column Wijkagenten
In Beijum is het relatief rustig gebleven. Er waren in de
noordoostelijke stadswijken
veel meldingen van brandjes
en brandstichting. Er gold een
algeheel vuurwerkverbod,
maar uit de vele meldingen
over het afsteken van (illegaal)
vuurwerk werd wel duidelijk
dat niet iedereen zich daaraan
hield.
Vóór de jaarwisseling was er al
een team van specialistische
politiemensen actief om het
bezit en gebruik van vuurwerk
tegen te gaan: zo kon dus al tijdig vuurwerk in beslag worden
genomen en vernietigd.
We willen de inwoners van
Beijum bedanken voor de

samenwerking in het afgelopen
jaar. Mede doordat u met ons
meedacht en ons informatie
verschafte, hebben wij beter
onze werkzaamheden kunnen
uitvoeren.
Wij hopen op een even vruchtbare samenwerking in 2021. U
weet ons te vinden: spreek ons
gerust aan als u ons door de
wijk ziet fietsen.
Natuurlijk mag u ook bellen,
een contactformulier invullen
of langskomen op het spreekuur. Tot ziens in de wijk!

Tot ziens in de wijk,
Wijkagenten
Menno Wieringa en
Jannie Wouda

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

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 bereiken via 0900-8844.
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Actieplan openbare ruimte 2021: wat gaan we dit jaar doen?
Reacties en feedback
oproep voorstellen
Actieplan
Bij ons voorstel voor de
actiepunten Openbare
Ruimte 2021 in het decembernummer van deze
krant plaatsten we een
oproep voor ideeën en
suggesties. Hier zijn vier
reacties op gekomen.
Graag laten we jullie
weten welke punten er
zijn aangedragen en wat
onze feedback daarop is:

• Het verzoek om iets
aan de geparkeerde
bestelbusjes in de wijk
te doen, valt buiten het
Actieplan. Iedereen is
volgens de wet vrij om te
parkeren op de openbare
weg, hoe storend dat
soms wellicht ook is.
• De suggestie om de
fietsroutes en wijkringborden toe te voegen
aan de bewegwijzering,
nemen we mee in ons
onderzoek.
Met de ideeën van de bewoners hebben we tien actiepunten voor 2021 vastgelegd. De
komende tijd gaan we deze
punten uitwerken in concrete
plannen. De bedoeling is dat
aan het einde van het jaar de
meeste punten ook echt zijn
gerealiseerd. Het uitgangspunt
hierbij is een gezonde, veilige
en aantrekkelijke leefomgeving
die ontmoeting en beweging
stimuleert. Op de tekening op
deze pagina zie je wat de actiepunten zijn. We lichten ze hier
kort toe.
Buitensport
In nauwe samenwerking met
de bewoners hebben we een
ontwerp voor een buitenfitness
bij Het Trefpunt gemaakt. Binnenkort beginnen we met het
bouwen daarvan. Als alles goed
gaat, wordt de buitensportplek
in het voorjaar opgeleverd.
We gaan de buitensport actief
promoten. Ook ontwikkelen we
een sportactiviteitenkalender
voor de wijk.
Grevingaheerd
Bewoners rondom het plein
in de Grevingaheerd hebben
handtekeningen verzameld
om de verkeerssituatie in hun
heerd op de agenda te zetten.
Midden door hun woonerf
loopt een hoofdfietsroute naar
het noorden van de wijk.
Tegelijkertijd spelen kinderen
op het plein en moeten auto’s
de drukke route passeren.

In 2021 gaan we deze heerd
daarom vanuit de heerdenaanpak aanpakken. Dit doen we
samen met de bewoners.
We gaan kijken naar hoe de
heerd eruitziet. Over hoe
tevreden de bewoners zijn over
het wonen aan de heerd. Naar
de verkeersveiligheid. En wat
bewoners als overlast ervaren.
Hierna maken we samen een
plan om de heerd te verbeteren. Daarna gaan we aan de
slag.
Beijumerweg
Rondom de Beijumerweg vanaf
de Amkemaheerd spelen allerlei knelpunten. Bewoners
ervaren de weg als smal.
De bermen worden kapotgereden en gebruikers vinden de
weg donker. Tegelijkertijd is de
weg een historische route met
nog enkele historische gebouwen. In 2021 gaan we daarom
naar de mogelijkheden kijken
om (het gevoel van) veiligheid
te verbeteren. Om tot mogelijke
oplossingen te komen, nemen
we ook de directe omgeving
mee in onze verkenning.
De punten die haalbaar zijn,
voeren we uit.
Zebrapaden
Er zijn zorgen over de veiligheid van de zebrapaden over
de wijkring. We brengen de
knelpunten in kaart en gaan
daar waar mogelijk en nodig
aanpassingen doen.

Schone buurt
We zijn erg blij met alle bewoners die zich inzetten om
Beijum een nog fijnere, schone
wijk te maken. Hierbij helpen
we hen graag. In 2020 hebben
we daar in deze wijkkrant een
aantal mooi voorbeelden van
laten zien, door bewoners hun
verhaal te laten vertellen. In
2021 gaan we hiermee verder.

maken naar de Bentismaheerd.
We verbeteren ook de speelplek
bij de Aldi, zodat je hier weer
fijn kunt spelen.

Kunstwerk
Met de kerngroep wijkvernieuwing is gekeken hoe we willen
dat de entree van de wijk eruit
gaat zien. Afgesproken is dat er
één markant kunstwerk komt.
Samen met bewoners gaan we
nu werken aan een passend
kunstwerk. De scope hiervoor
is verruimd van entree naar
de hele wijk. Dit jaar doen we
hiervoor het onderzoek. Het
Centrum Beeldende Kunst
(CBK) helpt ons daarbij. In een
ander jaar volgt de uitvoering
en plaatsing.

Routes
Het plan voor de structuur van
de wijk is bijna klaar en wordt
aan de bewoners voorgelegd.
Hierna maken we een uitvoeringsprogramma. De werkgroep Groen, Grijs en Verkeer
heeft de bewegwijzering van
voorzieningen in Beijum onderzocht. In 2021 willen we al
deze onderdelen koppelen in
het nieuwe thema routes. Hierin nemen we ook de wensen
van bewoners mee. Zoals korte
ommetjes door de wijk, bankjes
langs hoofdroutes om elkaar te
ontmoeten en te rusten en een
hardlooproute.

Plein Oost
In 2020 zijn we samen met
bewoners begonnen aan de
toekomstvisie van Plein Oost.
Dit jaar werken we verder aan
dit plan. De bedoeling is dat
het plein hierdoor uiteindelijk
een fijnere en leefbare plek
wordt. In 2021 willen we alvast
beginnen met enkele tijdelijke aanpassingen. We gaan
bijvoorbeeld het hek om het
voormalig Innersdijk-terrein
versieren en een doorsteek

Picknicktafels
Ook in 2021 kun je weer een
picknicktafel adopteren. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe
de situatie rondom corona zich
ontwikkelt.

Speelplekken
Al een aantal jaar knappen we
in twee heerden speelplekken
op. Hierbij ruilen we kleine
plekken in voor grotere, meer
uitdagende plekken in de
heerd. Voordat we hiermee
aan de slag gaan, bespreken
we in de werkgroep eerst welke
vragen er vanuit bewoners
liggen en welke mogelijke koppelingen met andere wensen

• Wat de Beijumerweg
betreft zullen we ook het
gedeelte richting Zuidwolde in onze overwegingen meenemen.
• Een bewoner vroeg
om een openbare tennisbaan. Hij heeft tips
gekregen hoe hij aan dit
plan kan werken.

Tot slot nam een bewoner de moeite om ons in
haar reactie te bedanken
voor alle verbeteringen
en opgeknapte plekken
in de wijk. Dit vinden we
erg fijn om te horen!
en behoeftes er zijn. Op basis
hiervan kiezen we de twee
speelplekken die we aanpakken.
Het ontwikkelen en uitvoeren
van het Actieplan doen we in
nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, organisaties en bewoners.
Belangrijk daarbij vinden dat
we het samen doen. Daarom
nodigen we je van harte uit om
hieraan bij te dragen.
Wil je ook meedenken, meedoen
of meewerken? Laat het weten
via communicatiebeijum@
groningen.nl, dan nemen wij
contact met je op.
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Zelf aan de slag in…. De Isebrandtsheerd
Samen zorgen voor een mooie
en fijne buurt: elke maand
geven we daar een voorbeeld
van. Deze keer praten we
met Wilma Riemersma. Met
buurtbewoners maakte zij
een muurkunstwerk voor de
voormalige Doefmat-locatie,
dat vlak voor Kerst op de rode
muur is geplaatst.
Wilma Riemersma woont al
jaren in de Isebrandtsheerd.
Vanuit haar woonkamerraam
kijkt ze recht op de voormalige
basisschool De Doefmat. Dit is
een centrale plek in de buurt.
Niet alleen omdat de huizen
van de heerd daaromheen zijn
gebouwd: ‘Het plein voor de
school heeft altijd een sociale functie gehad. Ouders en
buurtbewoners kwamen daar
samen.’
Buurtgroep
De school is er al een aantal
jaren niet meer. Wilma: ‘Ook de
speeltoestellen zijn verdwenen.
Het gebouw is nu anti-kraak.
Dat gaat op zich heel erg goed.
Alleen is de sociale functie
van het plein weg. Het is een
grote parkeerplaats geworden.’ De bedoeling is dat er op
termijn nieuwe woningen op
de Doefmat-locatie komen.
‘Als buurtbewoners waren we

Wilma Riemersma
het niet eens met de nieuwbouwplannen. Daarom zijn we
een buurtgroep gestart die in
gesprek is met de gemeente en
Patrimonium.’
Sociale functie
Deze buurtgroep heeft ook een
sociale functie; de buren ondernemen van alles met elkaar.
Door corona is dat alleen nu
niet mogelijk. Daarom bedacht
Wilma het muurkunstwerk. ‘Ik
was op zoek naar een manier
om toch uitdrukking te geven
aan het buurtgevoel. Zo kwam
ik op het idee iets met de rode
muur bij de Doefmat te doen.’
Nadat haar buren hadden
ingestemd met dit plan heeft
Wilma contact gezocht me de
gemeente. Ook die stond er
positief tegenover en heeft de
afstemming met de overige
betrokken partijen voor haar

rekening genomen, alsmede
de kosten voor de realisatie van
het muurkunstwerk.
Wilma, die kunstenares is, heeft
vervolgens in samenspraak met
haar buren een ontwerp voor
een muurkunstwerk bedacht.
Bewoner en webdesigner
Orlando Browne heeft hier een
digitaal ontwerp van gemaakt:
‘Zelf doe ik alles met verf.
Orlando heeft mijn ontwerp
heel precies omgezet naar een
digitale versie. Veel werk, met
een prachtig resultaat.’
Vrolijkheid in de buurt
Het uiteindelijk ontwerp is
op een doek gedrukt en in
een stalen frame gezet, zodat
een gevelbord ontstond. De
buurtbewoners hebben die
op de vrijdag voor Kerst zelf
opgehangen. ‘Dat was wel
grappig. Er waren een aantal

mannen bij en één stond op
een afstand wat aanwijzingen
te geven. Ondertussen kwamen
er allerlei mensen langs die
bleven kijken. Iedereen vond
het mooi.’ Nog steeds kan het
muurkunstwerk op veel belangstelling rekenen. ‘Het heeft een
leuke functie in de buurt wat
betreft vrolijkheid. Voorbijgangers stoppen regelmatig om er
even naar te kijken.’

een soort van ontmoetingsplek
te houden.’ Een en ander hangt
ook af van hoe de inrichting
van het terrein eruit gaat zien.
‘Wij hebben Patrimonium, de
gemeente en de architect onze
ideeën over het plein voorgelegd. Daar moeten we met
elkaar over beslissen. Als dat
duidelijk is, gaan we bedenken wat we met het bord gaan
doen.’

Ontmoetingsplek
Gezien de nieuwbouwplannen hangt het muurkunstwerk
tijdelijk. De bewoners willen
graag dat het tijdens de bouw
tegen het hek van de bouwlocatie komt te staan. ‘Dan ziet
het er toch wat vrolijk uit. En
misschien dat als alles klaar
is we het op een centraal punt
kunnen plaatsen om zo toch

Dorpsgevoel
Hoe de toekomst er ook uit gaat
zien; voor Wilma is het belangrijk dat er een buurtgevoel blijft
bestaan. ‘Een soort dorpsgevoel. Helemaal terug naar
vroeger hoeft niet, maar wel dat
iedereen zich welkom voelt in
de buurt.’

Het muurkunstwerk op de voormalige Doefmat-locatie.

De Kerngroep Wijkvernieuwing volgt de wijkvernieuwing op de voet én neemt er actief aan deel. Wijkbewoners en vertegenwoordigers van gemeente en
opbouwwerk vormen samen de Kerngroep. Deze maand zijn twee leden van de Kerngroep aan het woord: Naomi Rumaloine en Marleen van Leeuwen.

“We zetten ons in voor onze wijk”
Naomi Rumaloine en Marleen
van Leeuwen zijn als leden
van het Bewonersplatform
Beijum en van de Kerngroep
Wijkvernieuwing medeorganisatoren van de bijeenkomsten
van Sterk Netwerk Beijum.
Bewoners, professionals en
organisaties uit de wijk bundelen daarin hun krachten door
samen te werken en waar
mogelijk activiteiten op elkaar
af te stemmen.
Beijumers
Zowel Naomi als Marleen
wonen inmiddels zo’n 38 jaar in
Beijum. Al die tijd zijn ze actief
geweest in de wijk. Naomi is
jarenlang coördinator overblijfouders aan de Montessorischool geweest. Daarnaast was
zij betrokken bij het organiseren van het kerkasiel van de
familie Sarma, vluchtelingen
uit Sri Lanka (in 1986). Sinds
2012 is zij bestuurslid van de
Bewonersorganisatie Beijum.
“Als zodanig was ik in de beginfase van de wijkvernieuwing
betrokken bij een klankbordgroep. Naast actieve bewoners
waren ook de gemeente en WIJ
Beijum hierin vertegenwoor-

digd. De klankbordgroep is
overgegaan in de Kerngroep.”
Marleen was jarenlang betrokken bij de basisschool van haar
drie zonen, als lid van de oudercommissie van De Heerdstee. In 1983 was zij een van de
oprichters van Speel-o-theek
Tjoek-e-tjoek. Ook schreef ze
het laatste hoofdstuk van het
boek ‘Boeren, burgers, Beijumers’, over de geschiedenis van
de wijk. En ze schrijft artikelen voor de wijkkrant. “Ik heb
meegedaan aan de voorbereiding van de Startbijeenkomst
Wijkvernieuwing in januari
2019. Daar kwam al gauw het
maken van folders, flyers en
artikelen bij.”
Betrokken
“Als leden van de Kerngroep
Wijkvernieuwing zetten we ons
in voor onze wijk”, zeggen ze
eensgezind. Naomi: “Ik wil als

Digitaal bij elkaar

zijn gelijke kansen voor iedereen, een wijk waar niemand
arm of eenzaam is en een wijk
waar je je leven lang wilt en
kunt blijven wonen. (Zie voor
meer informatie de wijkvernieuwingspagina’s op Beijum.nl).

Bewoners Naomi Rumaloine (l) en Marleen van Leeuwen (r)
zetten zich al jaren actief in voor de wijk.
wijkbewoner bij de verbetering van de wijk betrokken zijn
omdat het om mijn wijk gaat. Ik
kan en wil een bijdrage leveren
aan het doel van de wijkvernieuwing: een gezonde en
mooie omgeving waar het goed
wonen is voor jong en oud.”
Marleen vult aan: “Bewoners
moeten serieus genomen worden en zeggenschap hebben
over hun eigen leefomgeving.”

Op 21 januari vond er een (digitale) bijeenkomst van het Sterk
Netwerk plaats. Het thema was dit keer ‘Eenzaamheid’.
Gezien de aanhoudende lockdown een erg actueel thema.
In het februari-nummer van deze krant lees je meer over deze
bijeenkomst.

Samen sterk
Als lid van de Kerngroep zijn
Naomi en Marleen ook betrokken bij Sterk Netwerk Beijum.
De leden hiervan komen
regelmatig samen in grote netwerkbijeenkomsten en tijdens
een-op-een ‘koffiedates’. Het
doel: kennismaken met elkaar
en (vak)kennis uitwisselen.
Uitgangspunt hierbij vormt
de ‘Sociale Agenda’, die in het
voorjaar van 2019 is vastgesteld. Hierin zijn vier thema’s
benoemd: ‘Ouder worden in
Beijum’, ‘Toekomst met perspectief’, ‘Opgroeien in een
kindvriendelijk Beijum’ en
‘Iedereen doet mee’. Doelstellingen die daaruit voortkomen

Klinkend resultaat
In september was het nog
mogelijk om fysiek bij elkaar
te komen. Er waren toen
presentaties van een aantal
onderdelen van de Sociale
Agenda, zoals Kansrijke Start
(dat betrekking heeft op de
eerste duizend dagen van een
kind) en Kansrijk Oost (rond
de aanpak armoede). Ook is
er toen op een ludieke manier
een klap gegeven op de Sociale
Agenda. In een grote kring
buiten op het Trefpunt-terrein
kregen de deelnemers drumles
onder leiding van Junior Martin
van Stichting Positivo. “Aan
het eind moesten we allemaal
tegelijk drummen, op verschillende soorten drums en in een
eigen ritme.” Dat samenspel
leidde tot een klinkend resultaat. En is dat ook niet het doel
van wijkvernieuwing?

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
De twee bewoners,
trotse winnaarsondernemers en scholen.

www.facebook.com/beijumbruist

De officiële prijsuitreiking

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (38)
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 Elvira Pruis (60)
over haar zaak Primera Hopster,
rechts achter in de promenade van
Winkelcentrum Beijum.
door Johan Fehrmann

Elvira, vertel, hoe ben je ertoe
gekomen om Primera Beijum
te beginnen? Hoe ging het in
de begintijd?
Ik heb de zaak twintig jaar geleden overgenomen van mijn
broer. De eerste jaren was het
flink werken om de lening af te
lossen en feeling te krijgen met
de zaak, de klanten te leren
kennen en uit te zoeken in wel-

ke assortimentsgroep je nog
kunt uitbreiden.
Vertel nog eens wat meer over
de Primera. Wat is er leuk aan
om deze zaak te beheren?
Hoeveel personeelsleden heb
je in dienst?
Primera heeft een aantal minimale eisen waaraan voldaan
moet worden; voor de rest
mag ik het zelf aanvullen. Ik
doe alleen de administratie en
inkoop van bepaalde afdelingen. Het is een bewerkelijke
winkel, omdat Primera geen
centraal inkoopsysteem kent.
Naast tijdschriften, wenskaarten en kantoorartikelen
hebben we boeken, telefoonaccessoires en cadeaukaarten
in ons assortiment. Het leuke
aan een eigen zaak runnen is
dat je met een team een winkel kunt opbouwen die voorziet in de behoeften van de
mensen in de omgeving. Op
dit moment heb ik, inclusief
parttimers, vijftien personeelsleden in dienst. Dat heeft ook
te maken met de ruimere openingstijden.
We zitten in een moeilijke
coronaperiode. Daarbij komt

Renovatie Wibenaheerd
In de Wibenaheerd hebben de
afgelopen weken renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden.

En er wordt nog steeds doorgewerkt om het woongenot voor
de bewoners te verbeteren. Veel
huizen hebben nieuwe kozijnen

nog dat de Primera door de
lockdown tijdelijk is gesloten.
Hoe is dat voor je en voor je
zaak?
Ja, nu we in de lockdown zitten
is de winkel gesloten. In het
begin had ik zoiets als: waarom
mogen sommige winkels wel
open en ik niet? Wat is essentieel? Maar ik heb me erbij
neergelegd. We doen dit met
zijn allen, we moeten samen
het virus proberen tegen te
houden. Het personeel wordt
gewoon doorbetaald en ik ben
blij dat ze flexibel zijn met hun
werkuren.
Wat ik persoonlijk problematisch vind, is dat veel ouderen
in de wijk afhankelijk zijn van
de voorzieningen in de wijk,
die nu beperkt zijn. Het beleid
is soms ook moeilijk uit te leggen, bijvoorbeeld: een oudere
wil een rouwkaart kopen omdat hij of zij ook al niet naar de
begrafenis kan. Dan is de regel
dat ze wel een postzegel en de
envelop mag kopen, maar niet
de rouwkaart zelf. Dat is toch
krom?
Ik help de ouderen wel als ze
dat aangeven. Een medewerker
gaat dan met een aantal rouwkaarten naar die persoon toe.
We zouden eigenlijk nog meer
voor deze doelgroep kunnen
doen. Een aantal kan niet overweg met internet (mailen) en/

gekregen, de woningen zijn geïsoleerd en er zijn nieuwe groene
brievenbussen buiten aan de
muur geplaatst. Het gaat om 132
woningen die uitzicht hebben
op Recreatiepark Kardinge.

Elvira Pruis (midden) met twee van haar medewerkers

of bankieren via internet. Voor
postzaken kunnen de klanten
sinds 11 januari gelukkig wel
weer bij ons terecht, dagelijks
van 14 tot 18 uur. Het verdere
assortiment kan na een bestelling worden thuisbezorgd,
meestal binnen anderhalf uur.
Na de lockdown hoop ik dat de
mensen onze winkel weer weten te vinden.
Primera is een gewaardeerde
en stabiele zaak in Beijum.
Hoe kijk je tegen de wijk aan?
Ik heb een aantal jaren in de
wijk gewoond. Beijum heeft
veel groen en een mooie ligging. De weilanden richting
Zuidwolde, waar je reeën ziet
lopen, en aan de andere kant

het natuurgebied van Kardinge
zorgen samen voor een prachtige woonomgeving. Beijum
kent ongeveer 120 verschillende nationaliteiten en dat maakt
de wijk levendig en gevarieerd. In de winkel merk je dat.
Beijum lééft!
Iets bestellen en thuisbezorgd
krijgen?
primerahopster@hotmail.com
of 050-5499485
Voor sommige artikelen wordt
2,50 euro bezorgkosten in rekening gebracht, boeken bezorgen is vanaf 12,50 euro gratis.
Wilt u ook met uw onderneming
gratis in deze krant? Aanmelden
via redactie@debeijumer.nl

O V E R D E R O O IE
Toevallige patronen
Het kabinet is gevallen over de
toeslagenaffaire. De rijksoverheid verklaarde de oorlog aan
mensen die recht hadden op
een toeslag. Dat was dan ook
hun enige recht. Kei- en keihard werd opgetreden tegen
mensen die fouten gemaakt
hadden. Trouwens ook tegen
mensen die die fouten niet
gemaakt hadden, maar een
verkeerde achternaam hadden. Dat zou ze leren.
De ambtenaren handelden in
opdracht van de regering. En de
regering deed wat de Tweede
Kamer wilde. En die wilde
keihard optreden. Dat kan de
Kamer zich nu niet meer herinneren. En bij het parlementaire
onderzoek kwam dit onderdeel

dan ook niet aan de orde. En zo
kunnen populisten, nadat ze de
ellende veroorzaakt hebben, nu
moord en brand over dezelfde
ellende schreeuwen.
Maar hoe dan ook, het volk is
schandalig behandeld. Dat is al
eens eerder gebeurd. De overheid die het als haar taak ziet het
volk te bestelen. Alleen gebeurde
dat toen in een deel van een
veraf gelegen provincie. Nu deed
ze dat door het hele land.
En onze minister-president
heeft niets van Groningen
geleerd. Of omdat hij het niet
wil, of omdat hij het niet kan. En
eigenlijk is dat het ergste. Want
het gaat met hem aan het roer
weer gebeuren.
Arjan de Rooij

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
zaad de man op het paard tilt
en de vrouw onder de grond
brengt.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Peterselie

(Petroselinum crispum)
Nu het einde van de coronaperiode nog niet in zicht is,
wordt het tijd om een van de
geheime kruidenwijsheden
uit de kast te halen. Want
kent u de geneeskracht van
peterselie? Waarschijnlijk
strooit u het kruid gedachteloos over een gerecht voor
het broodnodige ‘groen’ of
schuift u het aan de kant
als zijnde garnering. Maar
dit keer krijgt peterselie de
hoofdrol en dat heeft het
kruid dubbel en dwars verdiend.
Geschiedenis
Laten we beginnen in een ver
verleden, toen de Egyptenaren
peterselie al gebruikten om de
urinewegen te ondersteunen.
Ook is uit oude geschriften bekend dat vrouwen het kruid innamen als de menstruatie niet
goed op gang wilde komen. Een
krans van peterselie duidde bij
de oude Grieken op een hoge

Peterselie

status. Ook winnaars van belangrijke toernooien mochten
zo’n krans dragen. Romeinen
hingen op feesten bosjes peterselie op, waarvan de gasten
konden eten als ze meenden
vergiftigd te zijn, maar ook om
spijzen (men at op die feesten
veel te veel) gemakkelijker te
kunnen verteren.
In de middeleeuwen kwam het

Werkgroep Energie Beijum
Wist u het al? Beijum heeft een
eigen werkgroep op het gebied
van duurzame energie! De
werkgroep heeft momenteel
vijf leden en streeft ernaar dat
aantal snel uit te breiden en de
werkgroep professioneler te
maken.
Er staat de komende jaren veel
te gebeuren. We hebben intussen ondersteuning gekregen
van Marie Smeding van Grunneger Power. Zij helpt ons onder
andere om op gang te komen
met onze enthousiaste club. Het
motto daarbij is: willen, kunnen,
durven, doen. De eerste vraag
is dus ‘waarom zouden we het
willen’?
Om te beginnen zijn wij, net als
u, bezorgd over de klimaatverandering. Dat moet echter geen
abstract probleem blijven. De
verandering zal door de hele
samenleving heen zijn beslag
krijgen, maar zal zeker ook vlak
om ons heen zichtbaar en voelbaar worden. En daar hebben
we als bewoners en woningeigenaren ook een belang in.
Als werkgroep willen we daarom ook belangenbehartigers
zijn. We zijn bezig met onze
eigen website. Meer informatie
is nu te vinden op https://grunnegerpower.nl/actieve-buurten/
beijum/
Kunnen we dit niet gewoon
overlaten aan de gemeente,
de overheid?
Gelukkig heeft de gemeente
Groningen een sterk urgentiebesef en wil ze vooroplopen in
de omschakeling naar duurzame energie. De gemeente heeft
ook formeel de taak om voor

elke wijk plannen te maken voor
die omschakeling. Dat betekent
op termijn ‘van het (aard)gas
af’. Het betekent ook dat energie vaak dichter bij huis wordt
opgewekt en dat dit niet per
se door grote bedrijven hoeft
te gebeuren. Een doel dat ook
door de gemeente wordt onderschreven, is dat burgers invloed
hebben en meebeslissen over
de ‘nieuwe energie’.
Twee sporen
De gemeente maakt plannen
voor onze wijk, maar die zijn
nog wel een poosje onderweg.
Daarover vertellen we graag
meer in de online informatiebijeenkomst op 24 februari.
Intussen is al wel duidelijk dat
bijna alle huizen in Beijum beter
geïsoleerd moeten worden opdat ze straks geschikt zijn voor
een nieuwe manier van verwarmen, bijvoorbeeld met een
warmtepomp. Daarom willen
we langs twee sporen werken:
gesprekspartner zijn van de gemeente bij de totstandkoming
van een ‘wijkenergieplan’ en
tegelijkertijd bewoners helpen
om daarop vooruit te lopen met
maatregelen aan hun woning.
Het moet dan gaan om maatregelen waar je geen spijt van
krijgt, ongeacht de collectieve
keuzes die later gemaakt gaan
worden.
Wat heeft de gemeente in
petto?
De gemeente maakt voor alle
wijken in de stad energieplannen, maar dit kan niet voor de

gebruik door eten in zwang, en
tot op de dag van vandaag mag
peterselie in geen enkel kookprogramma ontbreken. Maar
het allerbekendste ‒ en meest
omstreden ‒ is misschien wel
het zaad van de peterselie, dat
van oudsher werd gebruikt om
de potentie te verhogen, maar
ook om abortussen te veroorzaken ‒ vandaar het oude
spreekwoord dat peterselie-

hele stad ineens. Enkele andere
wijken zijn al verder dan Beijum.
Om het proces in goede banen
te leiden is Anne Geluk aangesteld als projectleider bij de
gemeente. Tijdens de online
bijeenkomst zal hij vertellen
wat de gemeente al doet en
welke ambities er zijn. Het
aardgasvrij maken start vaak
bij de gemeente, soms bij een
actieve bewonersgroep, maar
wordt hoe dan ook een proces
van samenwerking. Het schema
geeft aan in welke stappen dat
verloopt.
Meer informatie is te vinden op
www.gemeente.groningen.nl/
wijkenergieplannen
Tot slot
Helemaal nieuw zal dit voor u
vast niet zijn. Misschien hebt u
nog net in december gebruikgemaakt van de mogelijkheid om
goedkoop een energielabel aan
te vragen. En misschien kreeg
u al een brief van Energieloket
Groningen (een samenwerking
tussen de gemeente Groningen
en Grunneger Power) om mee
te doen aan een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen,
warmtepompen of isolatie. Wellicht ontvangt u ook een bedrag
via de waardeverminderingsregeling in het aardbevingsgebied. Misschien overweegt u dat
geld te benutten voor energiebesparing, dus voor waardevermeerdering van uw huis.
Wij hopen dat we de komende
tijd samen met u kunnen gaan
werken aan een energieke wijk.
Dan gaan we van willen, via
kunnen, naar durven en doen.
Idso Wiersma, voorzitter

Verschillende soorten
Er zijn verschillende soorten
peterselie. De platte heeft een
iets sterkere smaak, de gekrulde is wat milder, en dan is
er nog de wortelpeterselie, te
krijgen bij biologische winkels,
die wordt gekweekt om de zeer
aromatische wortels. Alle drie
hebben ongeveer dezelfde
werking, dus kies per gerecht
wat u het best vindt passen.
Die wortelpeterselie rasp ik
bij voorbeeld graag door soep,
voor een extra intense smaak.
Als we even naar de inhoudsstoffen kijken, zult u gaan begrijpen waarom de peterselie
een plekje in deze rubriek
verdient: naast etherische olie
(dodelijk voor bacteriën en
sommige virussen) bevat hij
flavonglycosiden, die ziekteverwekkers verhinderen het
lichaam te verstoren, cumarines, dat zijn ontspannende
stoffen, en heel veel soorten
mineralen en vitamines. Een

waar gezondheidsbommetje
dus…
Gebruik
Eet regelmatig wat peterselie,
strooi het fijngeknipt over
uw salade, groente of soep,
of maak er een lekkere pesto
van. Die kunt u eenvoudig
zelf bereiden. Maal peterselie,
olijfolie, knoflook, citroensap,
peper en zout en eventueel
nog wat oude geraspte kaas of
walnoten met de staafmixer tot
een mooie pasta, en gebruik
die voor op brood of door de
spaghetti, om maar eens wat te
noemen.
En als u het extra sterk wilt
hebben, maakt u gremolata
van peterselie, knoflook, rasp
en sap van een biologische
citroen, olijfolie, en zout en
peper naar smaak. Dan hebt
u helemaal een supergezonde
aanvulling op uw dagelijkse
maaltijd die uw afweersysteem
flink ondersteunt.
En in die zin wens ik u een
goede gezondheid, maar bovenal een goede weerstand toe
voor de komende tijd.

Thuis isoleren, ben je er Beij-um op 24 februari?
Hierbij nodigen we iedereen
uit om op 24 februari om
20:00 uur mee te doen met de
online bijeenkomst over een
energiezuinig en duurzaam
Beijum. Hier vertellen we
welke mogelijkheden er zijn
om thuis te isoleren, en zo
energie en in korte tijd veel
geld te besparen.
Ook geven we informatie over
wat er in de wijk gebeurt aan
verduurzaming en wat we
samen als bewoners kunnen
doen. Wist je bijvoorbeeld dat
bewoners in de Framaheerd
erin zijn geslaagd hun gasverbruik sterk te verlagen?
Als je meedoet met de online
bijeenkomst, ontvang je een
voucher ter waarde van €50,voor energiebesparende
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middelen, die kan worden
ingewisseld bij de bouwmarkt. Dat is al makkelijk
verdiend!
De online bijeenkomst wordt
georganiseerd door de Werkgroep Energie Beijum, met
ondersteuning van energiecoöperatie Grunneger Power
en de gemeente Groningen.
Meer informatie en opgeven
via de pagina van Werkgroep
Energie Beijum op de website
van Grunneger Power: https://
grunnegerpower.nl/actievebuurten/beijum/
Wij hopen op een grote deelname!
Werkgroep Energie Beijum
Wilt u nu al meer weten? Mail dan
naar: idso.wiersma@home.nl
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Energiecoöperatie Durabel van de noorderburen
De energietransitie is nog maar
net begonnen, iedereen kan er
zijn steentje aan bijdragen om
onze CO2-uitstoot te verminderen. Niemand kan dit alleen,
alleen samen…
Verduurzamen of vergroenen
is niet zo gemakkelijk. Iedereen
weet wel wat het zoal betekent,
maar hoe je dat doet, waar moet
je beginnen en wat het allemaal
kost, is niet zo duidelijk. In Noorden Zuidwolde werd in april 2017
vanuit de dorpsvereniging als
burgerinitiatief Energiecoöperatie
Durabel opgericht. Er werden
toen twee doelen gesteld: over
vijf jaar iedereen aan de groene
stroom (zelf of gezamenlijk geproduceerd of zeker groen gekocht)
en 20 procent minder gasverbruik.
Hier kwam al snel een derde doel
bij: groen vervoer in de vorm van
elektrische deelauto’s.
Inmiddels zijn we bijna vier jaar
verder en hebben we zestig
leden. We hebben enkele bijeen-

komsten en twee energiemarkten gehouden, en we hebben
een website (www.ecdurabel.
nl), een Facebookpagina en een
e-mailadres (info@ecdurabel.nl).
Onze activiteiten lijken ons ook
interessant voor Beijum met zo’n
drieduizend koopwoningen en
drieduizend huurwoningen.
Een aantal zaken lopen nu of
staan in de steigers:
• Als u nu zonnepanelen aanschaft, maakt u nog een jaar gebruik van de 100%-salderingsregeling. Deze subsidieregeling
wordt vanaf volgend jaar afgebouwd, waardoor het voordeel

snel minder wordt. Maar eigen
groene stroomproductie blijft
altijd goedkoper dan stroom
kopen. Heeft u een geschikt
dak (ook op oost-west!) en wilt
u zonnestroom gaan produceren, maak dan gebruik van de
aanbieding op onze website. Bij
de aanschaf van zonnepanelen
krijgt u overigens de btw terug!
Tip: ga nooit zonnepanelen
huren, omdat geen rekening
wordt gehouden met de afbouw
van de salderingsregeling en uw
voordeel dan in nadeel omslaat.
• Heeft u géén geschikt dak of
een huurwoning en wilt u eigen groene stroom, dan kunt
u deelnemen aan ons postcoderoosproject: gezamenlijke
stroomproductie. Hierbij plaatsen wij zonnepanelen op daken
van boerderijen en loodsen. U
kunt deelnemen door zonnecertificaten te kopen. In aprilmei gaat het project van start
met zo’n driehonderd zonnepanelen. De stroom verkopen we
aan Energie VanOns, de ener-

De HeerdMobiel: maak er gebruik van!
Vanaf 30 november rijdt de
HeerdMobiel door de wijk. Tot
eind januari kunt u nog gratis
mee, maar ook hierna hoeft u
het voor de kosten niet te laten!
Vanaf februari betaalt u in de
wijk Beijum €1,00 per persoon
en als u naar een aangrenzende wijk reist €1,75. Door de
coronamaatregelen loopt het
nog geen storm, maar er zijn al
enkele regelmatige gebruikers.
Die zijn heel tevreden over de
dienstverlening en de behulpzame vrijwilligers.
Een goed alternatief
De HeerdMobiel is een belangrijk onderdeel van het
vervoer binnen de wijk. Maakt
u normaal gesproken gebruik
van WMO-vervoer, dan is dit
een goed alternatief als u niet
rolstoelgebonden bent. U reist
direct naar uw bestemming,
zonder omwegen. Dit scheelt u
lange wacht- en reistijden. De
bedoeling is dat de HeerdMobiel
een begrip gaat worden voor iedereen die minder mobiel is. Zodra het weer kan en mag, is het
toch geweldig als u weer naar de

De Heerdmobiel, met chauffeurs Claire Keizer en Bert Groenhof

bibliotheek kunt of een bezoekje
kunt brengen aan uw vriend of
vriendin aan de andere kant van
de wijk? En wat te denken van
de gezellige buurtcentra waar u
kunt meedoen aan verschillende
activiteiten? Zo bent en blijft u
actief en onder de mensen.
Initiatiefgroep
Aan het eind van deze maand zal
de Initiatiefgroep HeerdMobiel
voor het eerst vergaderen. In
deze groep zijn veel organisaties
vertegenwoordigd vanuit de
wijk, zoals WIJ Beijum, AtHome

First, De Huismeesters, Ondernemersvereniging Winkelcentrum
West, diverse ouderengroepen
en werkgroepen uit de wijk.
Deze initiatiefnemers vinden het
belangrijk dat de HeerdMobiel
wordt ingezet voor fijnmazig
wijkvervoer. Zo blijft Beijum levendig voor elke leeftijd, blijven
bewoners langer zelfstandig en
wordt de leefbaarheid bevorderd. De gemeente Groningen
heeft onze subsidieaanvraag
voor 2021 goedgekeurd. Wel
blijft het noodzakelijk om ook
andere fondsen en sponsoren te

gieleverancier aan wie vrijwel
alle postcoderoosprojecten
in het noorden hun zonne- of
windstroom leveren.
• Voordat u gaat investeren in
isolerende maatregelen is het
verstandig met een warmtebeeldcamera te onderzoeken
waar warmtelekken zitten. Dan
kunt u gericht te werk gaan.
80 Procent van onze energiebehoefte wordt gedekt met
aardgas, dat de komende jaren
flink duurder gaat worden. Dus
zijn isolerende maatregelen al
snel renderend. En het wonen
wordt meteen comfortabeler.
Stuur een berichtje als u van de
camera gebruik wilt maken (we
hebben hem tot 18 februari).
Overigens valt met eenvoudige
maatregelen al aardig wat te
besparen: aluminiumfolie achter de radiatoren, thermostaat
wat lager en een trui aan, gordijnen eerder dicht, et cetera.
• Tot 1 maart staat aan de Pastorielaan in Zuidwolde een elektrische deelauto waarvan m.b.v.
een QR-code gebruikgemaakt
kan worden (zie onze website).

We zijn blij dat ook Beijum sinds
een jaar een energiewerkgroep
heeft met allerlei plannen voor
verduurzaming van de wijk (info:
i.wiersma@home.nl). We proberen de contacten uit te bouwen,
want alleen samen kunnen we de
energietransitie vormgeven. Zie
ook het artikel van de Werkgroep
Energie Beijum in dit nummer.

benaderen voor een financiële
bijdrage.

chauffeurs. De nieuwste aanwinsten zijn Bert Groenhof en Claire
Keizer. Ze werken een paar dagdelen per week. Wilt u zich ook
als vrijwilliger of op basis van een
participatiebaan inzetten bij de
HeerdMobiel, meldt u dan aan via
de website: info@welmobiel.nl

In gesprek met winkeliers
Wij willen ook bekijken of er
behoefte is aan aanvullende
diensten, bijvoorbeeld een
boodschappendienst. In de wijk
Vinkhuizen is WelMobiel hiermee
in december gestart en worden
regelmatig boodschappen gedaan voor bewoners. De klant
meldt voor 10 uur dat hij of zij
een boodschappenlijstje heeft,
de chauffeur haalt de lijstjes op
en de boodschappen worden
voor 17 uur thuisbezorgd. Afrekenen kan eenvoudig met de
PIN. Dus geen gedoe met contant geld, en wel zo veilig voor u
en de vrijwilligers.
Om dit ook in Beijum te introduceren gaan wij eerst met de
winkeliers in de wijk in gesprek,
zodat deze hierop kunnen inspelen. Zodra hierover meer bekend
wordt, zullen wij dit melden in
De Beijumer en huis-aan-huis
flyers gaan verspreiden.
Meer chauffeurs welkom
Inmiddels zijn er drie chauffeurs
en er staat nog een aantal gesprekken op de rol voor nieuwe

Arnold Simons

Korting op zonnepanelen via
Energiecoöperatie Durabel
Als u via Ec Durabel zonnepanelen bestelt bij Solar
Expert Jansen in Uithuizen
krijgt u een waardebon van
5% van de factuur van de
zonnepanelen cadeau, die u
bij hen kunt besteden voor
bv een inductiekookplaat of
pannen daarvoor.
Zie ook www.ecdurabel.nl,
of mail naar:
info@ecdurabel.nl.

Coronaproof
Met de Heerdmobiel wordt u
coronaproof vervoerd. De chauffeurs dragen een mondkapje en
er is een tussenscherm geplaatst.
De passagiers zijn verplicht zelf
ook een mondkapje te dragen.
Dat is wel zo veilig voor iedereen
en zo voorkomen we verdere
besmettingen. En na iedere rit
wordt de auto gedesinfecteerd.
Zaterdag 16 januari heeft
een brand de HeerdMobiel
verwoest. Hij stond aan de
oplader bij Het Trefpunt. De
oorzaak wordt onderzocht.
Gelukkig kon een vervangend autootje al vanaf
dinsdag 19 januari worden
ingezet. ‘We gaan dus
gewoon door.’
tel. 085-7920377

Je eigen verloskundige
Tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed,
met mogelijkheid tot thuiscontroles
Even voorstellen: ik ben Paula
Leguijt, 43 jaar, getrouwd en
moeder van drie kinderen.
Sinds 1 januari 2021 lever ik
een-op-eenzorg.

Fultsemaheerd

|
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Dit betekent dat je je eigen
verloskundige hebt tijdens je
zwangerschap, bevalling en
kraambed. Als verloskundige
vind ik het belangrijk dat jij (en
natuurlijk je partner) je gezien
en gehoord voelt. Jouw wensen
staan centraal in mijn zorgver-

lening. Omdat ik maximaal vijf
cliënten per maand begeleid,
heb ik meer tijd en aandacht
voor jou als zwangere. De mogelijkheid bestaat om de zwangerschapscontroles bij je thuis
te doen.
Dus… zijn jullie op zoek naar
een spontane en betrokken
verloskundige? Van harte welkom! Aanmelden kan via: www.
deeerstestapverloskunde.nl of
via 06-100 25 849.

Paula Leguijt
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Beijum schoon? Doe het gewoon!
‘Je kunt je gewoon aanmelden
bij de gemeente Groningen en
je krijgt prikstokken en ringen
voor vuilniszakken thuisgebracht. De gemeente is zeer
gewillig, wil graag dat bewoners
van Groningen hun eigen woonomgeving schoonhouden. Dat
lukt hier in de Nijensteinheerd
heel goed. Kinderen helpen
enthousiast mee opruimen in
de buurt en na de jaarwisseling
hebben we samen met kinderen
ons pleintje weer vuurwerk-vrij
gemaakt.’

zij-mij en meld je aan als ‘Stille
Kracht’.

Beijumse en Nijensteinheerdbewoonster Natasja
stuurde deze leuke foto’s. De
Nijensteinheerd in actie, en
kinderen geven en krijgen het
goede voorbeeld. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, aldus
Natasja.

Op de website staat:
Groningen Schoon Dankzij
Mij organiseert met bewoners,
leerlingen, scholieren, sporters,
kunstenaars het hele jaar door
activiteiten. Daarmee nemen
ze deel aaneen schone woon-,
leef-, school-en werkomgeving.

Wellicht willen ook andere
straten in Beijum dit voorbeeld weer volgen? Kijk op
https://gemeente.groningen.
nl/groningen-schoon-dank-

Bij Bosshardt Beijum staat stil bij vijfjarig bestaan!
januari 2016 tot januari 2021
Bij Bosshardt: een huiskamer,
een ontmoetingsplek, een plek
waar iedereen welkom is. Een
plek waar we het belangrijk
vinden dat iedereen er mag
zijn en iedereen zich thuis
voelt. Een plek waar je lekker
kan eten, en koffie en thee
drinken. Kortom, een echte
huiskamer voor de buurt!
In januari 2016 opende Bij Bosshardt Beijum zijn ‘huiskamerdeuren’ in de voormalige Amkemakoepel in de wijk Beijum in
Groningen. De deuren gingen
open en gelijk kwamen de eerste
mensen al binnenlopen die wel
iets wilden betekenen voor de

nieuwe huiskamer in hun wijk.
De taken liepen uiteen van koffie
schenken, creatieve activiteiten
organiseren en het opstarten
van een zangkoor. Een warme
ontvangst en mooi begin!
Inmiddels is het januari 2021.

We hebben in de afgelopen vijf
jaar veel buurtbewoners leren
kennen en zijn blij dat ze ook
ons hebben weten te vinden. We
organiseren veel verschillende
activiteiten, van warme maaltijden tot bingo, en van een paasbrunch tot een kerstviering.

Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen
voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan
dan een deel van de dag in de
eigen woonomgeving. Men
kan daar zelf grofvuil, oud
ijzer, hout, tuin-, snoei- en
bladafval of afgedankte
elektronische of elektrische
apparaten inleveren.

Met liefde hadden we ons vijfjarig bestaan ook graag samen
met jullie gevierd. Helaas is dat
in deze tijd niet mogelijk. Onze
activiteiten zijn afgeschaald om
ons zo aan de maatregelen te
houden die op dit moment gelden vanwege het coronavirus.
Wie weet worden we in 2021
baas over het coronavirus en
mogen we het alsnog met jullie
vieren.
Via deze weg willen we de collega-organisaties in de wijk bedanken voor de fijne samenwerking
in de afgelopen jaren. We hopen
op nog vele jaren in deze prachtige wijk, Beijum! Tot ziens!
Ben je nieuwsgierig geworden
naar onze huiskamer? Kijk dan
op onze website:

Nijensteinheerd

https://www.legerdesheils.nl/
noordoost/een-huiskamer-voorde-buurt
of op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/bijbosshardtgroningen/
Natuurlijk mag je ook langskomen. Ons adres is: Bij Bosshardt
Beijum, Amkemaheerd 481a in
Beijum (check eerst even of we
geopend zijn i.v.m. de coronamaatregelen) of bel met Ammarens Blom, locatiecoördinator,
tel. 06-25134389

|
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MIM: voor moeders die op zoek zijn naar een luisterend oor
Moeder zijn valt niet altijd mee.
Zeker niet in deze tijd van corona en lockdown. Contacten
gaan moeilijker, je kunt niet
zomaar ergens heen en de toekomst voelt onzeker. Als zwangere vrouw of kersverse moeder
geen fijne situatie. Ben jij een
moeder en heb je behoefte aan
een luisterend oor? Meld je dan
aan bij Moeders informeren
Moeders (MIM). Kom vrijblijvend in contact met andere
moeders en deel je ervaringen!
Een goed gesprek
MIM is een laagdrempelig initiatief dat moeders van een kind
(gratis) in contact brengt met
andere moeders. Gewoon voor

een gesprek. Om samen iets te
ondernemen, veilig en coronaproof. Of om af en toe even mee
te appen. Wat jij maar wilt en
waar jij maar behoefte aan hebt.
Zodat je ook in deze tijd van
onzekerheid je ei kwijt kunt. En
er zo weer ruimte komt om te
genieten.
Hoe werkt het?
• Nadat je contact hebt opgenomen met MIM, word je
gekoppeld aan een andere
moeder. Natuurlijk op basis
van je eigen voorkeur.
• Je contact met een moeder
van MIM kan starten tijdens je
zwangerschap of na de geboorte van je kind.

• Jullie spreken één á twee keer
per maand af, chatten, bellen
of appen, of gaan samen iets
ondernemen.
• Je kunt gratis themabijeenkomsten/workshops bijwonen.
• MIM brengt moeders ook via
Whatsapp-groepen met elkaar in contact.
Geen kosten
Moeders informeren Moeders is
gratis.

Meer informatie en
aanmelden
Wil jij je aanmelden voor MIM?
Of heb je nog vragen en wil je
eerst meer informatie? Neem dan
contact op met Julliet Schreuder,
coördinator MIM. Dit kan via Instagram: @mimgroningen, e-mail:
mim@ggd.groningen.nl of telefoon: 06 31 63 19 27.
Kansrijke Start
Moeders informeren Moeders
(MIM) is onderdeel van Kansrijke
Start: een samenwerkingsverband in Beijum van ouders,
gemeente Groningen, scholen,
kindercentra, WIJ Beijum en de
GGD. Gezamenlijk streven zij
ernaar om kinderen in de wijk de

best mogelijke start van hun leven te geven, en zo een optimale
kans op een goede toekomst.

Meer weten?
Neem contact op met Leonie
Mulder, projectleider Kansrijke Start Beijum, via e-mail:
leonie.mulder@groningen.nl.

In de winkel van Brant is van alles te koop, fruit en pompoenen en hier en daar wat hoop
Brant van De Wiershoeck is in
december gestopt. In de vorige
Beijumer kon je lezen dat de
biologische winkel gelukkig
wel doorgaat. Zijn winkel en de
mooie plek bij de stadsboerderij hebben het leven van veel
Beijumers verrijkt. Hoe? Dat
laat ik graag zien in een gang
door de tijd.

donkere hol, nog het best te
typeren als een portaal naar de
eigenlijke boerenschuur. Dat
typische bio-geurtje van eten
waar de aarde nog aan zit. De
kieren en tocht zijn goed voor
de groenten uit eigen tuin. Bio is
afzien, maar er komen betere tijden. En altijd is daar Brant, met
een houten kistje in zijn armen.

door Trijntje de Haan

Jaren 90. De meid is een vrouw.
Ze heeft haar eigen huisje en
eet biologisch als het even kan.
De winkel is nu in de achterliggende schuur, het oude winkeltje wordt magazijn. ‘Naar Brant’
is de kortere versie van ‘naar de
biologische winkel in Beijum’.
‘Een verkoudheid? Koop die prei

Jaren 80. Een jonge meid strijkt
neer in een studentenhuis in
Beijum, een wijk van vers baksteen. De hoop op een duurzame wereld lijkt ver te zoeken.
En dan is daar die houten deur
in de stadsboerderij naar dat

bij Brant en maak daar soep van.
Geheid knap je op.’ Zo prijst ze
de winkel van Brant aan.
‘Je bedoelt de Wiershoeck?’
‘Ja, Brant.’ Sterk in zijn merk.
Jaren 00. De vrouw wordt moeder. Een gezin om te voeden.
Geitenmelk voor de baby, Sedembrood voor man en kind,
vers roggebrood voor haarzelf.
Vlees ook graag. En kaas, die
oude als het kan. De kinderwagen om het hoekje bij de winkelkarretjes. De biowinkel is een
supermarktje in het klein, alles
te koop, als het maar eco of bio
is. En altijd is daar Brant die een
praatje houdt met of over de
kinderen.

Jaren 10. Na school met de
kinderen wat lekkers halen bij
De Wiershoeck. Chips zonder
zout, ijs gemaakt van soja. Meteen opeten in de paradijselijke
tuin naast de boerderij. Als een
snackbar, maar dan anders. Kippetjes die scharrelen, bloemen,
haag, kronkelpaadje, schaduw
van die grote boom die later
door het dak van de boerderij
zou waaien.
En altijd is daar Brant, die haar
boodschappenlijstje beter kent
dan zijzelf.
‘Die gerookte tofu die je zo lekker vindt, die ligt nu één plank
hoger in de koelkast.’

Grevingaheerd

Jaren 20. De tiener die de vrieskist in de winkel nu zelf wel
weet te vinden. De student die
de wereld wat groener wenst en
vlak bij zijn huis De Wiershoeck
ontdekt. De vader met baard en
bakfiets die zijn kinderen liever
wat gezonds te eten geeft. De
vijftiger die nog weet hoe het
hier ooit begon. De pensionado
die zijn idealen nog niet vergeten is. En Brant, die straks aan de
andere kant van de kassa staat.
Brant met pensioen. De cirkel is
rond, van de zakelijke jaren 80
tot de nieuwe bakfietsgeneratie.
Beijum heeft voor altijd een
biologische winkel. Omdat Brant
hier was.

|
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Nieuwe wijkbewoners verbouwen hun huis tot duurzaam droomhuis
‘We willen het hele landschap in ons huis voelen’
‘Wij houden erg van mooie, goede dingen maken’, zegt Judith
Lechner. Zij en haar man Boris
Wanders zijn druk bezig met het
verduurzamen van hun nieuwe
onderkomen aan de Fossemaheerd. Terwijl beneden vakmensen druk bezig zijn met de aanleg van de vloerverwarming,
spreek ik de aanstaande bewoners boven in een half ingerichte
kamer aan een gezellige lange
tafel met potten koffie en thee,
en blikken koekjes. Begin februari verhuist het echtpaar vanuit
Lewenborg naar Beijum en is
onze wijk een ondernemend en
creatief echtpaar rijker.
door Willy Koolstra

‘We hebben hier een bijzonder hoekje met uitkijk op de
Kardingerbult’, zegt Judith.
De Beijumers in spe kozen
voor onze wijk vanwege de
aangrenzende natuur in het
Kardingegebied en de ligging dicht bij het centrum.
Daarnaast vinden ze het belangrijk dat Beijum een zeer
gemengde wijk is. Ze waarderen hier vooral het contact
met buren en medebewoners.
Ze kennen de stad van alle
kanten en woonden behalve
in Lewenborg eerder ook in
het centrum en in het zuiden.

‘In het zuiden zijn de mensen
doorgaans hoog opgeleid, wit
en tweeverdienend. Hun deuren zijn dicht. Mensen duwen
je soms aan de kant bij Albert
Heijn omdat ze ongeduldig
zijn en voorrang willen. Hier
is het socialer’, zegt Judith.
Haar man Boris: ‘Zojuist zette
ik mijn auto weg, maar ik was
langer bezig met het maken
van een praatje dan met de
auto. Dat is leuk.’
Verwoede schoffelaar
‘Wat wordt het mooi, hè?’
horen de nieuwkomers vaak
van voorbijgangers die de
bedrijvigheid rondom hun
nieuwe huis passeren. Bijzonder is dat zij de architect en
de tuinontwerper met elkaar
in contact brachten. Dit met
de bedoeling dat huis, tuin en
achterliggend landschap met
elkaar een eenheid vormen.
‘We willen het hele landschap
in ons huis voelen’, zegt Judith.
Naast de isolatie van spouwmuren en vloer, dubbele
ramen en zonnepanelen is
er ook voor de buitenkant
van het huis en de tuin veel
aandacht. De muren krijgen
een betimmering met hout
waarvan de kleur overeenkomt met de bomen in het
land daarachter. Schuttingen

verdwijnen. Tuintegels krijgen
een herbestemming op het
terras. Schelpenpaadjes doorkruisen straks de ruime tuin,
net als in het Kardingegebied
daarachter. ‘Het is supersimpel, we delen de tuin in grote
groene vlakken in met wilde
grassen uit de natuur. Daartussen voedselrijke struiken voor
insekten. Het is een strakke
basis waarbinnen de natuur
haar gang mag gaan’, zegt
Boris met een glimlach. ‘Ik was
vroeger in Lewenborg een
verwoede schoffelaar. Nu kijk
ik meer naar wat er allemaal
gebeurt. Er mag best wat van
buiten komen binnenwaaien.’
‘We zijn opgegroeid in een
tijd dat we dachten dat de
wereld maakbaar is, maar we
kunnen ook meebewegen en
kijken hoe dingen zich voltrekken’, vervolgt Judith. Het
echtpaar runde in Lewenborg
een bedrijfje voor opleiding
en coaching, geïnspireerd op
het boeddhisme. Ook waren
zij in 2004 de bedenkers van
het technasium, een vorm van
onderwijs voor havo en vwo
met nadruk op onderzoek en
ontwerpen in de technische
sfeer, en gericht op vragen uit
het bedrijfsleven. Hierbij combineerden ze hun gemeenschappelijke kennis: Judith,
die uit de theaterwereld komt
en ervaring heeft met licht,

Boris en Judith voor hun droomhuis in wording, samen met hondje Biki

decor, vormgeven en bouwen,
en haar man, die als docent
Nederlands beschikt over de
nodige pedagogische kennis.
Fotoboek
Inmiddels zijn er zo’n honderd
technasia in heel het land.
Omdat er zoveel belangstelling was voor hun idee,
hadden ze het die eerste jaren
ongelooflijk druk. Ze kijken
elkaar veelbetekenend aan:
‘Er was een tijd waarin we met
elkaar afspraken om in onze
vrije tijd en op vakantie het
T-woord niet te noemen wanneer mensen vroegen wat we
deden.’
Het echtpaar, dat stopte met
hun bedrijf in Lewenborg vanwege de coronacrisis, is toe
aan een volgende fase in hun

leven. Boris is inmiddels 65
en werkt niet meer. Hij krijgt
een eigen kamer om eindelijk
weer rustig te kunnen schrijven. In 2001 bracht hij de
dichtbundel Een paar centimeter toekomst uit.
Judith werkt op dit moment in
de kinderopvang. Trots laat ze
op haar iPhone een foto van
haar kleindochter zien. ‘Dat
kost ook tijd.’ Daarnaast volgt
ze een tweejarige opleiding
bij De Fotolocatie in de stad.
Ze wil een fotoboek maken
met portretten van mensen
waar haar man vervolgens
een gedicht bij schrijft. ‘Vanuit
enthousiasme en niet vanuit
ambitie’, zegt ze.
Wat ze hier echter vooral gaan
doen? ‘Genieten!’ zeggen ze in
koor.

De gemeente Groningen waardeert de inzet van mantelzorgers met de mantelzorgkaart:
een lunch voor twee
een bos bloemen
iets lekkers van de bakker
een activiteit van het Steunpunt Mantelzorg
een extra attentie
of twee bioscoopbonnen voor jonge mantelzorgers
Vraag de mantelzorgkaart aan voor jezelf of voor jouw mantelzorger via humanitas.nl/groningen of bel naar 050 312 60 00. Doen! Je verdient het!
Mantelzorger ben je als je langdurig en intensief zorgt voor je naaste; een familielid, kind, vriend of buur die chronisch ziek is, een beperking heeft,
kampt met psychische problemen en/of een verslaving. De mantelzorgkaart is voor mantelzorgers wonend in de gemeente Groningen. Ook kinderen
kunnen mantelzorger zijn: 1 op de 5 kinderen (tot 18 jaar) groeit op met een zorgsituatie binnen het gezin.
De mantelzorgkaart is gratis en een gezamenlijk initiatief van:
Adviesgroep
Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan een naaste gedurende tenminste drie maanden en acht uur per week. Wil je jouw mantelzorger
bedanken? Dat kan ook! Zorg dan dat hij of zij toestemming geeft voor de aanvraag.

MANTELZORGKAART 2021

BEN JE MANTELZORGER? TRAKTEER JEZELF!
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Op pad met de buurtconciërges
In mijn werkzame leven met
jongeren heb ik zelf een keer
op Schiermonnikoog een winkelwagentje gebruikt om twee
dronken jongeren vanaf de Tox
Bar terug te brengen naar de
boot. We waren met een groep
aan het zeilen en wilden op
Schier de nacht doorbrengen.
Met z’n tweeën waren ze een
halfuur voor de rest aan van
de boot vertrokken en hadden
ze in hun jeugdige overmoed
besloten om te proberen of een
kopstoot ook lekker was.
Ik vond ze beiden kotsend terug
in de toiletten. De ene kon niet
meer op zijn benen staan. Die
hebben we buiten ingeladen in
een zwerfwinkelwagentje. De
ander was nog net in staat om
deze te duwen; hij kon die steun
wel gebruiken. Ikzelf liep ernaast,
ik was Gekke Gerrit niet!
De volgende ochtend mocht de
jongen die erin vervoerd was, het
winkelwagentje terugbrengen.
Voor mij een lollige herinnering

aan een wel heel alternatief gebruik van een winkelwagentje.
Op onze speurtochten naar
zwerfafval komen we in de wijk
vaak winkelwagentjes tegen van
de drie grote supermarkten in
Beijum. Overal in de wijk staan ze
alleen en vergeten in stille hoekjes, liggen in de sloot of staan
zielig in groepjes bij elkaar te
wachten tot ze weer opgehaald
worden.
Op de plekken waar ze staan,
worden de zwerfwagentjes vaak
als beweegbare Blikvangers gebruikt en wordt er heel veel troep

in gedumpt. Enkele gelukkigen
dienen als plantenbak en de crème de la crème van de wagentjes
wordt, zonder onderstel, tot barbecue bevorderd.
Dat mensen vergeten om een
boodschappentas mee te nemen
als ze gaan winkelen, is nog wel
in te denken, maar dat ze vervolgens ook vergeten om het
wagentje weer terug te brengen,
een verzameling staat, maar ze
komen niet of slechts heel moeizaam in actie.
We zouden de winkelwagentjes
natuurlijk ook kunnen gebruiken
om het zwerfafval verder in te
verzamelen en af te voeren naar
een ondergrondse container. Dat
lijkt ons echter niet heel hygiënisch, zeker als anderen hiermee
later weer hun boodschappen
gaan vervoeren. Een duivels dilemma of gezond verstand?
kopen voor 50 cent of een euro,
en er daarom vrij over kunnen
beschikken. Nu, in coronatijd,
worden ze door de supermarkten
zelfs gratis beschikbaar gesteld.

tja, wat moet je daarvan zeggen...
Sommige wijkgenoten denken
blijkbaar dat ze het wagentje

De drie supermarkten lijken het
ook niet heel erg te vinden dat
hun wagentjes, die toch algauw
250 euro per stuk kosten, overal
rondslingeren. De buurtconciërges geven wel aan hen door waar

Als buurtconciërges kunnen we
hier natuurlijk een oproep doen
aan onze wijkgenoten om geen
winkelwagentjes te laten rondslingeren en ze na gebruik weer
gewoon terug te brengen... Maar
daar begin ik niet aan. Ik ben nog
steeds Gekke Gerrit niet.
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers
Foto’s © R. Gramberg & G. Broekhuis

Groningers
helpen elkaar

Hulp vragen? Tja, dat is vaak niet eenvoudig.
Groningers willen elkaar dolgraag helpen. Zeker in deze tijd. ‘Groningers helpen
elkaar’ wil daarbij helpen; een initiatief van Groningse vrijwilligersorganisaties.
Er is één telefoonnummer waar iedereen met een hulpvraag terecht kan.
Voor uzelf of een ander. Zo komt elke hulpvraag snel terecht bij de juiste
organisatie. Onze vrijwilligers staan klaar!

U kunt bijvoorbeeld hulpvragen voor:
?

Boodschappen
dienst

Huiswerkbegeleiding

Maaltijd gekookt
door buren

Klusjes in en
om het huis

Hond uitlaten

Voor al uw
hulpvragen
staan onze
vrijwilligers
voor u klaar!
Bel ons dus gerust

maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur

Belmaatje

Wandelmaatje

Telefooncirkel

Kaartje sturen

Gezelschap

050 305 19 09

Mailen kan ook: groningershelpenelkaar@link050.nl

‘Groningers
helpen elkaar’ is
een initiatief van
Link050, Missie 050,
Humanitas, Torion,
Dorpscoöperatie
Ten Boer, WeHelpen
en WIJ Groningen.

Smeltkroes Beijum
Hoe zien Beijumers van wie de
wieg ergens anders heeft gestaan onze cultuur in wijl, stad
en land?
door Willy Koolstra
‘Koffie drinken, het bakje koffie, dat bestaat bij ons niet’
‘Nederland is een prachtig mooi
land en de mensen zijn er voor
elkaar’, zegt de uit Burundi afkomstige Gertrude Ndayishimiye.
November 2001 vluchtte ze naar
Nederland vanwege het oorlogsgeweld dat vanaf 1993 woedde
tussen de Hutu- en de Tutsistammen in haar land. In 2012 kwam
ze naar Beijum. Ze is getrouwd en
heeft twee kinderen, een jongen
van 12 en een meisje van 14.
Gertrude had net de middelbare school en haar militaire
dienst achter de rug toen ze
alleen haar land ontvluchtte. Ze
had graag Psychologie willen
studeren, maar eenmaal in Nederland was de taal daarvoor
een te grote barrière. Na drie
jaar studie van de Nederlandse
taal volgde ze een opleiding tot
ziekenverzorgende en nu werkt
ze in de thuiszorg. Ze heeft het
hier erg naar de zin en houdt
vooral van het vlakke landschap.
‘Ik ben opgegroeid in de bergen, maar ik houd niet van de

bergen, afschuwelijk vind ik dat.
Hier geniet ik van het vlakke
land, het Beijumerbos en de
omgeving van Kardinge om in
te wandelen.’
Alles op afspraak
Nederlanders zijn volgens Gertrude wel een beetje afstandelijk, maar ook spontaan, en ze
zijn close met elkaar. Wanneer
ze Nederland vergelijkt met
haar geboorteland, constateert
ze grote verschillen in cultuur
en mentaliteit. ‘Verjaardagen
zijn in Burundi alleen belangrijk
voor kinderen tot 12 jaar’, vertelt ze. Alleen volwassenen met
geld vieren hun geboortedag.
‘Volgens mij word je een beetje
raar aangekeken als je je verjaardag viert.’ Nog steeds is er
alleen feest op verjaardag van
haar kinderen, niet op die van
haarzelf.
Een andere opvallende Nederlandse gewoonte is dat hier
alles op afspraak gaat, bijvoorbeeld wanneer je bij iemand
wilt langskomen. ‘In Burundi
kun je elk moment binnenvallen.’ Kinderen hebben hier meer
vrijheid en gaan soms tegen
hun ouders in. Met strenge blik
demonstreert ze hoe de mensen in Burundi met hun kroost
omgaan: ‘Je luistert!’
Ze loopt de keuken in voor een
tweede senseo en refereert
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lachend aan onze oerhollandse
gezelligheid: ‘Koffie drinken,
het bakje koffie, dat bestaat bij
ons niet.’ En wat kunnen Nederlanders leren van mensen
uit Burundi? ‘In Burundi delen
de mensen met elkaar wat ze
hebben, ook al is er geen geld
en maar weinig te eten. Als je
langskomt, moet je mee-eten.’
Ongeorganiseerde dingen
Naast haar werk als ziekenverzorgende houdt Gertrude graag
wat tijd over voor wandelen en
koken. Daarnaast is ze veel bezig met haar stichting Help de
vergeten kinderen in Burundi,
die zich inzet voor de straatkinderen aldaar. ‘Veel kinderen leven in groepen op straat omdat
ze geen ouders meer hebben
of ouders die door armoede de
weg kwijt zijn.’
De stichting organiseerde onder
andere een diner in Beijum. Van
de opbrengst zijn een tiental
matrassen gekocht voor een
weeshuis. Gertrude pakt haar
iPhone en laat een foto zien met
een klein kind dat opkijkt tegen
een manshoge stapel.
In al die jaren keerde Gertrude
vier keer terug naar haar vaderland om haar familie te bezoeken, die ze erg mist. ‘Ik houd van
Burundi, maar als ik daar ben,
het huis en de ongeorganiseerde dingen, dan verlang ik weer
erg naar Nederland’, zegt ze met
een gulle lach.

Gertrude Ndayishimiye

Help de vergeten kinderen in Burundi
Stichting Help de vergeten kinderen in Burundi is nog op zoek
naar vrijwilligers voor het bedenken van creatieve ideeën om
geld binnen te halen. Ook mensen die administratieve taken op
zich willen nemen, zijn welkom. Voor wie een gift wil overmaken,
is het gironummer NL25 INGB 0006 4841 17.
Mailadres: stichting4kinderen@gmail.com.

Wandelpad rondom Beijum

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Uit het verleden van Beijum
Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig
jaar. In al die jaren is er veel
gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij
woont een beetje kent, is vaak
meer betrokken bij de eigen
leefomgeving.
Hoe oud de winterfoto is,
is niet bekend. Lezers worden verzocht aanvullende
informatie te mailen en/of
de naam van de fotograaf
te openbaren. In elk geval
zien we de toegangspoort

die naar Boerderijum leidt.
De boerderij die we zien,
is in de dramatische nacht
van 20 op 21 mei 1992 in
vlammen opgegaan. Daarna
is op deze plek het huidige
Trefpunt gebouwd.

Nieuws van de gemeente
In Lewenborg en Beijum wat
brandplekken, verder rustige
jaarwisseling
Hoe zou de jaarwisseling gaan
in deze bijzondere coronatijd?
Niemand kon het van tevoren
met zekerheid zeggen. ‘We wisten niet goed wat we konden
verwachten’, zegt Leo Schulp,
toezichthouder wijkonderhoud
van Wijkpost Oost. ‘Alles was
anders dit jaar.’ Zijn conclusie
na de eerste inspectie: de jaarwisseling in Oost verliep rustiger dan andere jaren. ‘We zien
minder brandbulten en er ligt
minder rommel op straat.’
De voorbereidingen waren net
als elk jaar. De gemeente haal-

de de afvalbakken bij winkelcentra weg. Medewerkers van
de wijkpost controleerden alle
straten op aanwezigheid van
losse, brandbare materialen.
Ook aannemers van bouwprojecten, bijvoorbeeld die
aan de Wibenaheerd, haalden
losse materialen weg. ‘De Wijkpost bood dit jaar de mogelijkheid om van tevoren grofvuil in te leveren door samen
met de WIJ-teams straatacties
te organiseren. Daarvan is veel
gebruikgemaakt’, vertelt Leo.
Daarnaast werkte de gemeente in straatrondes, net als elk
jaar, samen met de politie en
jeugdwerkers van WIJ Groningen.

De oude luchtfoto lijkt een
gedeelte van de Amkemaheerd ter hoogte van de
Eilardaheerd te laten zien.
Beijum was net spiksplinternieuw gebouwd.
Weet u meer over een van
deze foto’s te vertellen? We
ontvangen graag uw reactie
op onderstaand mailadres.
Ook worden lezers uitgenodigd om historische foto’s
in te zenden. Criterium: ze
moeten minstens tien jaar
oud zijn.
redactie@beijumer.nl

Hier en daar is wel schade aan
bestrating, maar Leo heeft de
indruk dat het veel minder is
dan andere jaren. ‘In Lewenborg en Beijum zijn wat brandplekken, maar in bijvoorbeeld
Ulgersmaborg en Engelbert,
waar normaal wél flinke brandbulten zijn, was het rustig. We
halen nu de brandbulten weg
die er wél zijn. Normaal zijn we
daar een paar week mee bezig.
Nu slechts een paar dagen.’

Winter Games

Beijum
Wij halen onze instuif naar buiten
zodat jij tóch nog lekker met Bslim
kunt sporten!

Woensdag 14:00 - 16:00
Donderdag 15:00 - 16:00
Locatie:
Richard Krajicek Playground
Amkemaheerd

Ik zie, ik zie...
meld het bij de gemeente!
De gemeente zorgt voor het onderhoud van groen, straten, speeltoestellen
en verkeersborden.
Maar de gemeente ziet niet alles!
Ziet u bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegel?
Onduidelijke bewegwijzering? Zwerfvuil of graffiti? Overhangende takken?
Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe?

• Op de 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.
Heeft u in uw buurt overlast of maakt u zich zorgen om iemand? Meld dit
op gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Of bel 050 5875885.
Is het dringend? Bel dan de politie: 0900 8844.

Kinderrubriek
Maak kans op een mooie prijs voor jezelf en
voor een vriend/vriendin!
Vul de kleuren in die je ziet in het Engels en
er ontstaat een kleurrijk woord. Het woord
dat bij het blauwe vakje hoort, is alvast voorgedaan. Kun jij deze puzzel oplossen? Stuur
de oplossing voor 30 januari naar marieke.
wijninga@ggd.groningen.nl.
Deze winactie wordt mede mogelijk gemaakt
door Kids First.
Deze puzzel en vele andere leuke en leerzame
materialen vind je op de website van
De Puzzelmaker: www.depuzzelmaker.nl.
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COLOFON

Het Kardingerbos vroeger

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
12 februari
Verspreiding
24 februari
Op deze fraaie foto zijn akkers achter de Boelemaheerd te zien. Tegenwoordig ligt hier het Beijumerbos. De foto is gemaakt rond 1996. Met dank aan inzender Jos Doorn!

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
7 februari
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
14 februari
10.00 uur
da. Alberte van Ess
21 februari
9.30 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,
			
da. Tirtsa Lieftink
28 februari
10.00 uur
da. Alberte van Ess

Kortstondig winterweer
Zaterdagavond, 16 januari, begon het na lange tijd weer eens te sneeuwen.
Niet genoeg om de slee uit de schuur te halen – zo heel veel viel er niet –
maar wel genoeg om winterse sfeer in de wijk te ontdekken. Op de foto een
gedeelte van Plein-Oost.
De volgende dag begon het te regenen en was alle sneeuw in een mum van
tijd weer verdwenen...

Voor meer informatie over de dienst: houd de website van PKN De Bron
in de gaten!
De diensten zijn eenvoudig te vinden op internet door naar de website
www.kerkdienstgemist.nl te gaan en in het zoekveld op de pagina
‘pkn de Bron Groningen’ in te vullen.
Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.
RK Walfriedgemeenschap, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in
Lewenborg. Zie ook www.hildegardparochie.nl.
In verband met de coronamaatregelen moet u zich voor elke dienst aanmelden. Dat kan per mail, via reserveren.walfried@hildegardparochie.nl,
of door een sms of WhatsAppbericht
te sturen naar 06-25030069.

Tijdens de korte periode dat er sneeuw lag, lieten kinderen zich van hun creatieve kant
zien. De poppetjes hebben een kortstondig leven gehad.

31 januari
11.15 uur
			
7 februari
11.15 uur
			
14 februari
11.15 uur
			
17 februari
19.00 uur
			
21 februari
11.15 uur
			
28 februari
11.15 uur
			
7 maart
10.00 uur
			

Woord- en communieviering.
Voorganger pastor Myriam Oosting.
Oecumenische viering.
Voorganger pastor Arjen Jellema.
Woord- en communieviering.
Voorganger pastor Myriam Oosting.
Aswoensdag. Dienst o.l.v. parochianen.
Woord- en communieviering met askruisje.
Dienst o.l.v. parochianen.
Woord- en communieviering.
Eucharistieviering.
Voorganger pastor Arjen Jellema
Oecumenische dienst in de Stefanuskerk
in Noorddijk

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman
Met medewerking van:
Ammarens Blom
Jos Doorn
Ronald Gramberg
Trijntje de Haan
Willy Koolstra
Marleen van Leeuwen
Paula Leguijt
Saskia Nieboer
Arjan de Rooij
Ben Scholte Albers
Arnold Simons
Idso Wiersma
Marieke Wijninga
Astrid van der Wis
DTP
Rode Egel Producties
Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en
ingezonden stukken die
betrekking hebben op de wijk
Beijum en/of zijn inwoners.
Kopij is van harte welkom.
Rechten
Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
menen zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen
met de redactie.
Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum
Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer
doen hun best om de krant
correct te bezorgen. Klachten
over de bezorging kunt u bij ons
melden via tel.nr.: 050-5422807

Contactgegevens

Kardinge vanuit de lucht
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

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

Beijumerweg 20

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

