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Het heeft geen zin om uitge-
breid terug te blikken op de 
winterperiode van ruim een 
week geleden, maar ook voor 
veel Beijumers was deze een 
welkome afleiding tijdens 
de al weer bijna een jaar du-
rende coronaperiode. Een 
lockdown, een avondklok... 
droefenis alom. 

door Johan Fehrmann

En toen waren daar opeens 
dagen vol schaatsplezier in en 
rond Beijum, met stralend zon-
nig weer erbij. De lezer zal zich 
de sneeuw, de bevroren wa-
teren in en rond de wijk en de 
ijskoude vorst nog wel kunnen 
herinneren en de beelden voor 
de geest kunnen halen. In deze 
krant staan een paar foto’s als 
geheugensteuntje.

Avondklok en sluiting
Tijdens het ter perse gaan van 
de vorige krant was nog net 
niet bekend dat de avondklok 
van kracht zou worden. Inmid-
dels geldt die alweer ruim een 
maand. Gelukkig zijn er geen 
incidenten in de wijk geweest 
rondom deze maatregel – mo-
gelijk ook doordat de avonden 
koud en donker zijn. In de 
zomermaanden zal een avond-
klok waarschijnlijk lastiger te 
handhaven zijn.
We kunnen er niet omheen: 
de kappers zijn nog dicht, het 
café-biljart, de Primera, de Zee-
man, de speelgoedwinkel, de 
buurthuizen… De Primera en 
de Zeeman hebben wel een lo-
ketfunctie: er kunnen bestelde 
producten worden opgehaald. 
En de basisscholen zijn op 8 

februari heropend. Voorzichtig 
opbeurend nieuws in corona-
tijden.

Happy stones
Het coronadoemgevoel is sterk 
genoeg aanwezig in de wijk. 
Maar het is niet alleen maar 
kommer en kwel. Welke prettige 
ontwikkelingen zijn er en ko-
men er nog aan?
Sinds ongeveer een maand is 
een vrolijke rage gaande in de 
wijk, een activiteit waaraan een 
paar honderd Beijumers veel 
plezier beleven: Happy Stones 
Beijum. Initiatiefneemster Ellen 
vertelt:
‘Op 22 januari heb ik, vanuit 
mijn eigen enthousiasme, de 
pagina Happy Stones Beijum 
aangemaakt op Facebook. In-
middels heeft de pagina al 345 
leden. Happy stones zijn be-
schilderde stenen. Deze stenen 
leg je ergens buiten neer op een 
(goed) zichtbare plek. Anderen 
kunnen de stenen dan vinden 
en meestal levert dat een vreug-
demomentje en een glimlach 
op. De gevonden steen mag je 
houden of ergens anders weer 
neerleggen. Op die manier gaan 
de stenen reizen. Sommige ste-
nen zijn bijvoorbeeld terugge-
vonden in Winsum en Assen, en 
eentje zelfs al in Brabant. Hoe 
we dat weten? Op de achterkant 
van de steen zet je het face-
bookteken en “Happy Stones 
Beijum”. De vinder kan dan op 

deze pagina een foto zetten en 
waar de steen gevonden is.
Happy Stones op zich bestaat 
al veel langer en het viel me op 
dat ik er in Beijum nog niets van 
gezien had. Omdat ik het zelf 
zo leuk vind, wilde ik kijken of 
Beijum net zo enthousiast kon 
worden als ik, en dat is gelukt. 
In deze nare coronatijd kan 
iedereen wel wat vrolijkheid ge-
bruiken. Daarnaast zitten veel 
kinderen maar thuis, zich mis-
schien te vervelen. Samen heb-
ben we al veel blijdschap ver-
spreid. Kinderen en ook ouders 
zijn creatief aan de slag gegaan 
en zijn meer naar buiten gegaan 
om hun stenen ergens neer te 
leggen en om stenen te zoeken. 
Ook kinderopvang, scholen en 
instellingen voor ouderen zijn 
ermee aan de slag gegaan.’

Meer goed nieuws
Begin februari werden Beiju-
mers die op de begane grond 
wonen, verblijd met een pa-
piercontainer. Tenzij ze hadden 
aangegeven er geen prijs op te 
stellen. Het scheelt dozen met 
papier in de schuur of op de ber-
ging, en wellicht voorkomt het 
papieren zwerfvuil in de wijk.
En veel wijkgenoten die in het 
bezit zijn van een koopwoning, 
hebben een mooi bedrag aan 

waardevermindering als gevolg 
van gaswinning en aardbe-
vingen op hun rekening bijge-
schreven gekregen. In een eer-
dere editie hebben we daaraan 
aandacht besteed.

Ook positief nieuws: woning-
bouwvereniging De Huismees-
ters timmert al jaren bijna 
letterlijk aan de weg in Beijum. 
Op 12 februari kreeg een bewo-
ner van de Wibenaheerd van 
manager Sybrand Zijlstra een 
bloemetje overhandigd. Die dag 
werd de duizendste (!) verbe-
terde woning door de woning-
bouwvereniging opgeleverd. Zie 
ook de vorige krant en kijk op 
www.dehuismeesters.nl voor 
meer info.

Lichtpuntjes in coronatijden. 
Ook vrolijk, en een beetje fees-
telijk stemmend: op 5 maart 
wordt een wijkbingo georga-
niseerd waaraan iedereen kan 
meedoen. Niet met z’n allen in 
een zaaltje, want corona, maar 
via een livestream op YouTube. 
Kijk voor meer informatie ver-
derop in deze krant. Mooie prij-
zen en een avondje vertier.

Februari toont meerdere gezichten

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
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Vervanging Gerrit Krolbrug
Dit jaar moeten er belangrijke 
beslissingen worden genomen 
over de Gerrit Krolbrug. Het 
wachten is eerst op de uitvoe-
ring van de motie-Laçin (SP), 
die op 17 december 2020 door 
de Tweede Kamer is aange-
nomen. De Tweede Kamer 
verzoekt daarin minister Van 
Nieuwenhuizen om gehoor 
te geven aan de oproep om 
het iontwerp van een een 
lagere brug op te nemen in de 
planuitwerking. De motie is 
aangenomen met een bijzon-
der ruime meerderheid van 
de Tweede Kamer, met 111 
stemmen, waaronder die van 
drie regeringspartijenpartijen! 
Wethouder Broeksma heeft 
meteen gereageerd. Hij roept 
Rijkswaterstaat op onze Be-
wonersvariant uit te werken, 
samen met de bewoners te 
‘tekenen en rekenen’.

De minister heeft nog niet op 
de motie gereageerd. Het lijkt 
erop dat de minister de motie 
voorlopig parkeert en er niet 
vóór mei 2021 op zal reage-
ren: dus ná de verkiezingen. 
Intussen worden er allerlei 
gesprekken georganiseerd, zelfs 
met VNO/NCW en Groningen 
Seaports, maar zonder dat het 
Gerrit Krolbrugcomité hiervoor 
een uitnodiging heeft ontvan-
gen. 

Terwijl de gemeenteraad, B&W, 
gedeputeerde staten en de 
Tweede Kamer met het Gerrit 
Krolbrugcomité van mening 
zijn dat het bewonersalternatief 
voor de nieuwe brug volwaar-
dig betrokken moet worden 
in de analyses en uitwerkin-
gen van alle varianten lijkt de 
minister daar nog steeds niet 
van overtuigd . Ze baseert zich 
daarbij tot nu toe op onjuiste 
en onvolledige informatie over 

de bewonersvariant. Dat kan 
natuurlijk niet zo blijven en 
het comité heeft daarom de 
Stuurgroep Groninger Bruggen 
met daarin Rijkswaterstaat, ge-
meente en provincie, dringend 
verzocht om snel nader met 
ons in overleg te treden.

Het comité heeft inmiddels een 
aantal schippers gesproken die 
regelmatig op het van Starken-
borghkanaal varen. Ook zij zien 
geen enkel bezwaar tegen een 
lage en brede Gerrit Krolbrug. 
Het wordt nu echt tijd voor een 
andere koers van de minister 
in het project: samen, met 
ook bewoners en gebruikers, 
zoeken naar de beste oplossing 
voor een veilige en comforta-
bele brug.

Daarbij moet er nog wel goed 
naar het bijzonder krappe 
budget worden gekeken. 
Rijkswaterstaat heeft afgelopen 
zomer plotseling een peper-
dure bochtverruiming aan de 
uitgangspunten toegevoegd. 
Dat gaat natuurlijk niet zonder 
extra geld. En de vraag is of die 
bochtverruiming überhaupt 
wel nodig is. Een smalle hoge 
brug dient volgens het comité  
geen redelijk doel, zorgt enkel 
voor overlast en is ook nog eens 
onveilig voor langzaam verkeer. 
De bewonersvariant, een lage, 
comfortabele en veilige brug, 
moet volwaardig meegenomen 
worden in de verdere analyse 
en uitwerking van de varianten 
voor de nieuwe brug. 
Wordt vervolgd!

Wijkvernieuwing Beijum: Actieplan openbare ruimte 2021 
In de december-editie 2020 van 
De Beijumer presenteerde de 
gemeente in het kader van de 
wijkvernieuwing een ‘Voorstel 
actieplan openbare ruimte 
Beijum 2021’. De werkgroep 
Groen, grijs en verkeer (GG&V) 
van de Bewonersorganisatie 
Beijum heeft daar een aantal 
wijzigingsvoorstellen voor inge-
diend, waarvan er enkele zijn 
opgenomen in het ‘Actieplan 
openbare ruimte Beijum 2021’, 
dat in de januari-editie werd 

gepresenteerd. Op twee voorstel-
len van GG&V die niet in dit 
actieplan zijn overgenomen, is 
de werkgroep vervolgens weer 
teruggekomen:
•	 De werkgroep vraagt de 

gemeente om alsnog wel een 
duidelijk beleid met richtlij-
nen te maken wat betreft het 
in gebruik geven en nemen 
van vooral openbaar groen: 
wat mag wel, wat mag niet.

•	 De werkgroep heeft ook laten 
weten de gemeentelijke reactie 

op het verzoek van een bewo-
ner om wat te doen aan par-
keeroverlast te mager en deels 
onjuist te vinden. Op pagina 
4 van deze Beijumer staat 
een reactie van de gemeente 
hierop.

Comité Gerrit Krolbrug

Het Comité Gerrit Krolbrug bestaat uit de Bewonersorganisatie 
Beijum, Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, Wijk-
overleg Korrewegwijk en wordt ondersteund door: Bewonersorgani-
satie Oosterparkwijk, Bewonersorganisatie Professorenbuurt Oost, 
Bewonersorganisatie Woonschepen Oosterhamrikkanaal, Stichting 
Dorpshuis Noorderhogebrug, Bewonersplatform Lewenborg, Bewon-
ersorganisatie Drielanden, Wijkoverleg Oosterhoogebrug/Ulgersma-
borg,  Plaatselijk Belang Noordwolde,  Plaatselijk Belang Zuidwolde, 
Fietsersbond afdeling Groningen,  Vereniging Bedrijven Noord Oost, 
OBS Karrepad, KOC Sint Michael en CSG Wessel Gansfort.

Aankondiging van de 
Algemene Ledenvergadering 
ter vaststelling van de 
jaarstukken 2020

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum is van zins om 
de statutaire Algemene ledenvergadering te houden op:

dinsdag 23 maart 2021
Door de van overheidswege ingestelde maatregelen ten aan-
zien van het Covid-19 Virus, en het tijdvak dat hieraan verbon-
den is, kan het bestuur nog niet aangeven in welke vorm en 
waar de Algemene ledenvergadering plaats zal vinden.
Zodra er meer duidelijkheid is worden onze leden hier nog 
tijdig nader over geïnformeerd. Ook zullen wij dit kenbaar 
maken via onze website www.beijum.org en onze Facebook 
pagina’s.

De betreffende jaarstukken zullen zoals gewoonlijk beschik-
baar gesteld worden aan onze leden, dit veertien dagen voor 
de genoemde datum.

Het bestuur

Kardingerplas en blauwalg 
Op 10 Maart aanstaande is er 
weer een Kardingerplasoverleg, 
een overleg over de blauwalg-
problemen in de Kardingerplas 
dat periodiek plaats vindt tus-
sen de gemeente, waterschap 
Noorderzijlvest, het petitieco-
mité Zilvermeer schoon en de 
BOB. Op dit overleg worden 
onder andere de uitslagen van 
nieuwe bodemonderzoeken 
verder besproken, evenals 
die van de onderzoeken naar 
mogelijkheden om de doorstro-
ming in de plas te verbeteren.

Driekwart jaar geleden, in de 
april-editie van De Beijumer 
(ook terug te lezen op de web-
site van De Beijumer), is uitge-
breid stilgestaan bij de aanpak 
van de problematiek; welke 
acties tot dan ondernomen en 
welke moesten nog volgen. 

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

Er zijn mensen die denken dat 
het toch niet zo moeilijk kan 
zijn om het blauwalgprobleem 
in de Kardingerplas voorgoed 
op te lossen. Helaas, was het 
maar waar. Alle deelnemers 
aan het periodieke overleg we-
ten beter. En wie de situatie van 
alle zwemplassen op de sites 
van bijvoorbeeld de provincies 
Groningen en Drenthe bekijkt 
ziet dat bij veel zwemwater het 
probleem steeds vaker speelt. 

Ideeën voor meer of andere 
maatregelen ? Mail naar 
bob@beijum.org

De  Kardingerplas eerder deze maand: 
schaatsers ondervonden gelukkig geen hinder van blauwalg!

Bewoners aan weerszijden van de Gerrit Krolbrug tonen zich 
nauw betrokken bij de plannen voor een nieuwe brug.

2



33

Bomenbeheerplan en plantsoenonderhoud 

De werkgroep Groen, grijs en 
verkeer (GG&V) van de BOB 
heeft de gemeente gevraagd 
hoe het staat met de uitvoering 
van het Bomenbeheerplan 
Beijum en vooral wat de plan-
ning nog is voor deze winter. 
Overal in de wijk worden op 
dit moment de onderste tak-
ken van bomen verwijderd. 
Vermoedelijk i.v.m. veiligheid 
maar dat is helaas niet gecom-
municeerd met de werkgroep 
GG&V en wij vragen ons ook af 
of er een verband bestaat met 
het Bomenbeheerplan.
De werkgroep kreeg vorige 
jaren steeds een overzicht 

van de gemeente met plan-
nen voor groot onderhoud aan 
plantsoenvakken in de wijk. 
Dat groot onderhoud moet in 
de wintermaanden plaatsvin-
den. De werkgroep ontving tot 
nu toe nog niet alle plannen 
voor deze winter, de gemeente 
stuurt deze alsnog toe.

Beste wijkbewoners,
Deze keer willen wij u meene-
men in twee onderwerpen.

Avondklok
Het is een rare tijd: Lockdown, 
thuis werken, scholen gesloten, 
avondklok. Iedereen moet wen-
nen aan deze veranderingen.
Kort geleden werd bekend dat 
de avondklok nog een paar 
weken langer blijft. Dit vraagt 
de nodige aanpassingen in 
ieders (sociale) leven. Vanaf 
21.00 uur tot 04.30 uur mag er 
niemand meer op straat zijn, 
behalve de uitzonderingsgeval-
len (zoals bijvoorbeeld werk of 
studie). Via het nieuws heeft u 
kunnen vernemen dat onge-
veer 95% van de Nederlanders 
zich netjes aan deze nieuwe 
regels houdt. Dit geldt ook voor 
de inwoners van Beijum en de 
omliggende wijken. Als u toch 
noodzakelijk buiten moet zijn 

gedurende de avond/nacht, 
dient u een eigen verklaring en 
een werkgeversverklaring bij u 
te hebben. U kunt de precieze 
regels nalezen op www.rijks-
overheid.nl. 
Na 21.00 uur surveilleert de 
politie extra. Er zijn al diverse 
boetes uitgedeeld de afgelopen 
weken. Zo’n boete kost toch 
€ 95, een aanzienlijk bedrag. 
Sommige overtreders zijn zich 
niet bewust van de tijdstip-
pen, maar er zijn ook burgers 
die ‘geen zin hebben’ om zich 
aan de regels te houden of ‘niet 
geloven in de pandemie’. De 
politie komt de meest uiteenlo-
pende smoezen tegen, maar de 
avondklok is toch echt bedoeld 
om de coronacijfers naar 
beneden te krijgen. Wij hopen 
dat u hier allemaal aan mee 
wilt werken. Tot nu toe gaat dat 
prima.

De basisscholen gaan weer 
beginnen
Op maandag 8 februari zijn 
de basisscholen weer begon-
nen. Heel fijn, niet alleen voor 
de kinderen maar ook voor de 
thuiswerkende ouders. Door de 
ijs- en sneeuwpret waren veel 
kinderen op maandag nog een 
extra dagje vrij, maar nu is het 
dan toch echt weer begonnen. 
Als wijkagenten krijgen wij 
regelmatig klachten over het 
parkeer- en rijgedrag van de 
ouders die halen en brengen. 
Zo zijn er onder andere klach-
ten over parkeren op de stoep, 
dubbel parkeren, parkeren in 
de groenstrook, rijden in ver-
boden richting en onvoorzich-
tig rijden. De politie is in het 
verleden altijd redelijk coulant 
geweest jegens de overtreders. 
Het verkeersgedrag van de 
ouders is echter een voorbeeld 

Wijkagenten Menno en  Jannie 
in ’t Heerdenhoes.

voor de kinderen. Met andere 
woorden: als iedereen zich aan 
de regels houdt en voorzichtig 
rijdt, zullen de kinderen dat 
later waarschijnlijk ook doen. 
Nog beter is het natuurlijk om 
uw kinderen zoveel mogelijk te 
voet of met de fiets naar school 
te brengen. Dat scheelt een 
hoop ergernis, zowel voor u 
zelf (u hoeft geen parkeerplekje 
te zoeken) als voor de andere 
ouders. En het is veel veiliger 
voor de kinderen. 
Het zou mooi zijn als de politie 
niet zou hoeven optreden.

Tot ziens in  de wijk, 

Wijkagenten
Menno Wieringa en 
Jannie Wouda

Column Wijkagenten

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.

Kardingerheuvel en de rodelbaanplannen, zo staat het er voor
Kort geleden stond er op de site 
van Sikkom een bericht over 
de planontwikkeling van de 
Rodelbaan op de 
Kardinger heuvel. In dit bericht 
werd gemeld dat de rodelbaan-
initiatiefnemers nader overleg 
hadden met verschillende afde-
lingen van de gemeente en dat 
voor de plannen alle seinen bij 
de gemeente op groen staan. 
Veel Beijumers spraken daar-
over hun verontrusting uit bij 
het bewonerscomité Protest 
rodelbaan Kardinge.
De gemeente heeft intussen 

aangegeven dat de inhoud van 
het bericht erg voorbarig is. De 
gemeente is nog wel in overleg 
met de initiatiefnemers maar 
dat gaat vooral over de proce-
dure voor de aanvraag en de 
voorwaarden die de gemeente 
hanteert bij vergunningver-
lening. Daarna kunnen de 
initiatiefnemers een uitgewerkt 
plan en een vergunningaan-
vraag indienen. De vergun-
ningverlening is volgens de 
gemeente zeker geen gelopen 
race. Betrokkenheid en partici-
patie van omwonenden bij de 

Gevel- of boomtuin? 
Beijum is een behoorlijk groene 
wijk. Toch zijn er heerden die 
nog wel wat groener mogen en 
kunnen zijn. Wie wil kan met 
hulp van de gemeente een ge-
vel- of boomtuin aanleggen.

Een geveltuin is een smalle 
strook grond voor de gevel 
van je huis. Aanleg is alleen 
mogelijk als er voldoende loop-
ruimte overblijft op de stoep en 
als de eigenaar, verhuurder of 
huurder van het pand het goed 
vindt. 

De gemeente legt de geveltuin, 
van maximaal 45 cm. diep, aan. 

planvorming en de inpassing in 
de ecologische infrastructuur 
zijn belangrijke beoordelings-
criteria.

Op dit moment kan het co-
mité richting de gemeente niet 
zoveel doen omdat er nog geen 
formele aanvraag ligt. Als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn 
brengt de gemeente het comité 
hiervan op de hoogte.

Het BOB-bestuur volgt de gang 
van zaken.

Leven in armoede … Op zoek naar werk … 
Leven in armoede. Op zoek 
naar werk. Ook Beijumers heb-
ben daarmee te maken. Het 
is één van de actiepunten in 
het kader van de wijkvernieu-
wing Beijum.  Er bestaan veel 
regelingen, voorzieningen en 
projecten om meer perspectief 
te bieden. Veel mensen weten 
waar ze daarvoor terecht kun-
nen maar lang niet iedereen.
Er wordt gewerkt aan een plan 
om daar verbetering in te bren-
gen. De Bewonersorganisatie 
Beijum (BOB) is gevraagd daar-

over mee te denken. Binnen-
kort vindt hierover de eerste 
brainstorm sessie plaats.

De BOB is van mening dat 
iedereen die dat wil aan moet 
kunnen kloppen voor advies, 
ondersteuning of hulp. Mensen 
kunnen immers door verschil-
lende oorzaken in problemen 
verzeild raken. 

In “Mooi meegenomen”, een 
boekje van de gemeente, staan 
al veel regelingen, voorzienin-

gen en projecten op een rij. 
Tips over het aanpassen van je 
uitgavenpatroon; je inkomen 
vergroten met vrijwilligers-
werk met een vergoeding, 
participatiebaan of basisbaan;  
opleidingsmogelijkheden die 
je kansen vergroten; budgetbe-
geleiding en schuldsanering;  
steun van particuliere fondsen; 
versterking van je tijdsbeste-
ding en je sociale contacten; 
aanvullende hulp en onder-
steuning; nazorg.

Hiervoor wordt een strook te-
gels voor uw huis weggehaald.
De ruimte rond bomen, de 
boomspiegel, is vaak niet ver-

hard. Als de boomspiegel niet 
beplant is kun je er een boom-
tuin van maken. De gemeente 
helpt ook daarbij.

Voor gevel- en boomtuin geldt 
dat je voor de werkzaamheden 
van de gemeente niet hoeft te 
betalen, je moet alleen zelf de 
planten aanbrengen en onder-
houden.

Vind je het een leuk idee en 
heb je interesse? Ga dan naar 
de site:
https://gemeente.groningen.
nl/geveltuin-aanvragen-of-
boomtuin-adopteren
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Zwangere vrou-
wen en vrouwen 
uit Beijum die 
net moeder zijn 
geworden heb-
ben het moeilijk 

in deze tijd waarin corona veel 
onmogelijk maakt. Hoe fijn is het 
om juist nu even met een andere 
moeder te praten over alles wat 
er nu op je af komt? Daarvoor is 
MIM (Moeders informeren Moe-
ders). Moeders helpen vrouwen 
die net een baby hebben gekre-
gen en vrouwen die zwanger zijn 

Een luisterend oor
door ze een luisterend oor te bie-
den. Vind je het fijn om eens met 
een moeder van MIM te praten, 
meld je dan aan.

MIM zoekt ervaren moeders! 
Ben je een moeder en wil je graag 
iets betekenen voor een andere 
(aanstaande) moeder? Ken je als 
geen ander de wensen en twijfels 
van het moederschap? Meld je 
dan aan als vrijwilliger bij Moe-
ders informeren Moeders!
Spreek je naast Nede lands 
óók nog een andere taal? Zoals 

Spaans, Frans, Arabisch of Tigri-
nya? Dat is helemaal handig!
 
Meer informatie? Kijk op de web-
site moedersinformerenmoeders.
nl of lees het artikel op beijum.nl: 
https://www.beijum.nl/beijum-
bruist/gezond-veilig-en-kansrijk-
opgroeien.
 
Met vragen kun je ook contact 
opnemen met Leonie Mulder, Pro-
jectleider Kansrijke Start Beijum:
Leonie.mulder@groningen.nl
06 - 27 84 31 39

Samen met bewoners werken 
we sinds juni 2020 aan een 
fijner Plein Oost. We hebben 
veel gepraat over de herinrich-
ting van het plein. Daaronder 
vallen ook een aantal tijdelijke 
aanpassingen. Om tegemoet te 
komen aan de behoeftes van 

Tijdelijk pad langs het Heerdenhoes
bewoners, voeren we deze de 
komende tijd uit.

Tijdelijk pad
Wanneer de bouw op het 
Innersdijk-terrein is voltooid, 
komt er een pad te liggen langs 
het Heerdenhoes. Het is nog niet 

bekend hoe dat eruit gaat zien en 
wanneer dat is. In de tussentijd 
willen we een oplossing bieden. 
Daarom leggen we dit voorjaar 
een tijdelijk pad naar de Bentis-
maheerd aan. Hiermee verbin-
den we Plein Oost met de rest van 
de buurt. Zorggroep Groningen 

zal de hekken rond het Inners-
dijk-terrein verplaatsen. Patrimo-
nium en de gemeente betalen de 
aanleg van het pad. 

Meer aanpassingen
De komende tijd doen we nog 
meer (tijdelijke) aanpassingen 

aan het plein. Om zo alvast de 
eerste stappen naar een fijner 
en mooier Plein Oost te maken. 
Uiteraard houden we je hiervan 
op de hoogte.

In de vorige Beijumer hebben 
we feedback gegeven op de 
reacties op het Actieplan Open-
bare Ruimte. Ook op de vraag 
of we iets konden doen aan 
de bestelbusjes die laden en 
lossen. De regels hierover staan 
opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 

Aanvulling
van de gemeente. Daarin staat 
dat het tijdelijk parkeren voor 
werkzaamheden is toegestaan.

Dit antwoord ging over het 
parkeren voor laden en los-
sen. Op verzoek van de werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer 
(GGenV) van de Bewoners-

organisatie Beijum (BOB) 
geven wij extra uitleg over het 
parkeren voor langere tijd. Par-
keren hoort in de parkeervak-
ken in de wijk. Geparkeerde 
grote voertuigen (langer dan 6 
meter en hoger dan 2,4 meter) 
mogen bewoners niet in de 
weg staan of storen. Maar als 

er werkzaamheden zijn, is het 
niet verboden. Wat je als hinder 
ervaart, verschilt bovendien per 
persoon. Daarom is het belang-
rijk om hier met elkaar over te 
praten.

Zorgt een geparkeerd voertuig 
voor onveilige situaties? Pro-

beer ook dan eerst met de 
bestuurder in gesprek te gaan. 
Kom je er niet uit? Of lukt 
praten niet? Dan kun je een 
melding doen via de app ‘Slim 
melden’, via WhatsApp 
(06 – 128 239 73), Twitter of 
Facebook of door te bellen met 
14050.

  Pagina’s Wijkvernieuwing

Sander Buisman

Burenactiviteit  van 
Buurtcomité Renschelheerd

Samen zorgen voor een scho-
ne en fijne buurt: elke maand 
geven we daar een voorbeeld 
van. Deze keer praten we 
met Sander Buisman. Hij is 
al zeventien jaar actief in het 
Buurtcomité Renschelheerd. 

Net zo lang in de wijk wonen 
als actief zijn in het buurtco-
mité: Sander kan het zeggen. 
Dat dit zo is, komt door een 
bijzondere samenloop van om-
standigheden. ‘Een collega in 
de catering vertelde me destijds 
dat ze nieuwe mensen voor het 
comité zochten. Kort daarvoor 
had hij me verteld dat er een 
huis in zijn straat te koop was. 
Ik was op dat moment op zoek 
naar een woning. Zo werd een 
en een twee: ik kocht het huis 
en meldde me aan als lid.’

Betrokkenheid
Sindsdien is Sander actief in 
Buurtcomité Renschelheerd. 
Hierin zitten zowel bewoners 
uit de Rensumaheerd als 
Scheltemaheerd. Alle andere 
leden uit die tijd zijn ondertus-
sen gestopt of verhuisd. Zo niet 
Sander. Hij beleeft nog steeds 

veel plezier aan het comité. ‘Ik 
vind het belangrijk om me in 
te zetten voor de heerd waar ik 
woon. Niet alleen wat betreft 
het aanzien, maar ook voor het 
sociaal contact. Kijk: je kunt 
natuurlijk niet met iedereen 
bevriend zijn. Maar het is wel 
leuk om te weten wie er bij je in 
de straat woont en dat je elkaar 
in ieder geval van naam kent. 
Zoiets zorgt voor meer onder-
linge betrokkenheid.’

Bloembollen en bijenhotels 
Dat het buurtcomité schoon-
maakacties daarom vaak 
combineert met een sociale ac-
tiviteit, is dan ook geen toeval. 
‘Ik vind het belangrijk dat onze 
heerd er schoon en verzorgd 
uitziet. Daarom organiseren we 
twee keer per jaar een schoon-
maakactie. In het voorjaar 
liften we daarvoor mee op de 
actie Lentekriebels die vanuit 
de gemeente wordt georgani-
seerd. In oktober verzorgen 

we daarnaast zelf nog een dag. 
Naast het schoonmaken en 
het opknappen van de tuintjes 
plannen we een kinderactivi-
teit. Dan huren we bijvoorbeeld 
een springkussen, of maken we 
samen bijenhotels. In oktober 
planten we op deze dag ook 
meteen de bloembollen die we 
van de gemeente krijgen. Daar 
hebben we in de lente dan weer 
plezier van.’

Hart onder de riem
Corona heeft samenkomen 
en ontmoeten het afgelopen 
jaar bemoeilijkt. Toch heeft de 
Renschelheerd niet stilgezeten. 
‘Als comité hebben we actief 
gezocht naar manieren waarop 
we wel contact konden hou-
den. Zo hebben we in juni en 

met Kerst bij alle bewoners een 
mooi vormgegeven kaart door 
de bus gedaan, om hen zo een 
hart onder de riem te steken. 
En toen er nog meer kon, 
kwamen we bij elkaar thuis om 
te vergaderen. Nu gaan we een 
op een nog wel bij elkaar op be-
zoek, maar niet meer als groep. 
Vergaderen en overleg doen we 
via de app. Hopelijk is het snel 
weer mogelijk om samen te 
komen en kunnen we voor de 
zomer iets organiseren.’

Samen inzetten voor de wijk
Sander blijft zich voorlopig nog 
wel inzetten voor de Ren-
schelheerd. Zijn wens voor de 
toekomst? Dat er meer contact 
komt met andere buurtcomi-
tés. ‘Nu weten we vaak niet 
van elkaars bestaan af. Dat is 
jammer. Door van elkaar op de 
hoogte te zijn, kunnen we onze 
krachten bundelen. Dat zorgt 
voor een nog mooiere heerd, 
en een nog mooiere wijk.’

Wil je meer weten over Buurtco-
mité Renschelheerd? Ze hebben 
ook een Facebook-groep: www.
facebook.com/renschelheerd

Zelf aan de slag … met het Buurtcomité Renschelheerd
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De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

 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.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

‘Inbreng leveren over de volle breedte van de wijkvernieuwing’
Beijum is eind jaren zeventig 
ontstaan. Een aantal bewoners 
uit de begindagen woont nog 
steeds in de wijk. Zo ook Wim 
Klein. Hij mag zich al veertig 
jaar Beijumer noemen. Door 
de jaren heen heeft hij op ver-
schillende plekken gewoond: 
‘Eerst vrij kort in de Holm-
sterheerd, daarna zeven jaar 
in de Mudaheerd. Nu woon ik 
alweer dertig jaar in de Fos-
semaheerd.’

Prettige woon- en leefomgeving
Wim is al jaren maatschappe-
lijk actief. Zo is hij bestuurslid 
van de voetbalvereniging GVAV 
Rapiditas en van de stich-
ting Music and Fun (MAF). 
Daarnaast zet hij zich in voor 
de wijk, als voorzitter van de 
werkgroep Groen, Grijs en Ver-
keer (GGenV). Deze werkgroep 
maakt onderdeel uit van de 
Bewonersorganisatie Beijum 
(BOB). ‘De werkgroep GGenV 
houdt zich vooral bezig met 
inrichting, beheer, onderhoud 
en gebruik van de open-

bare ruimte in de wijk en met 
verkeerspunten.’ Kortom: al 
wat bijdraagt aan een prettige 
woon- en leefomgeving.

Inbreng over volle breedte
Vanuit zijn lidmaatschap van 
de GGenV raakte Wim betrok-
ken bij de wijkvernieuwing. 
Begin 2018 introduceerden 

de gemeente Groningen en 
de woningbouwcorporaties 
hier de plannen voor. Beijum 
was destijds één van de voor-
rangswijken. Wim besloot zich 
hierop aan te melden voor de 
kerngroep. ‘Vanuit mijn rol als 
voorzitter van de GGenV ben ik 
lid geworden van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing Beijum. Het 
leek me van belang om vanuit 
de doelstelling en de activitei-
ten van de werkgroep hieraan 
deel te nemen. Als kerngroeplid 
kun je inbreng leveren over de 
volle breedte van de wijkver-
nieuwing.’ 

Aantrekkelijke en leefbare wijk
De Kerngroep Wijkvernieuwing 
bestaat uit een afvaardiging 
van bewoners van de wijk. Zij 
denken mee over de wijkver-
nieuwing en nemen daar actief 
aan deel. Uitgangspunt daarbij 
is het Wijkvernieuwingsplan 
Beijum. Dit plan richt zich op 
praktisch alles wat met een 
aantrekkelijke en leefbare wijk 
te maken heeft. Zoals bewo-

nersparticipatie, opgroeien in 
een kindvriendelijke wijk, een 
betere toekomst voor mensen 
in armoede, aanpak van sociale 
problemen, ouder worden in 
Beijum, een gezonde, veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving en 
duurzaamheid.

Belang van actieve bewoner
Wim hecht er veel waarde aan 
dat bewoners bijdragen aan 
de wijkvernieuwing. ‘Het is erg 
belangrijk dat bewoners en 
hun organisaties een actieve rol 
spelen. Beijumers moeten goed 
geïnformeerd zijn over hoe 
het er met de wijkvernieuwing 
voorstaat, in elk geval via de 
wijkkrant en Beijum.nl.’
Daarom doet Wim ook een 
oproep naar bewoners toe: 
‘Wie als bewoner mee wil 
denken over wijkvernieuwings-
zaken (ook als je actief wilt 
worden), kan contact opnemen 
met de voorzitter van de Kern-
groep Wijkvernieuwing, Naomi 
Rumaloine, via e-mail: 
naomi.rumaloine@bob.org.’

Wim Klein

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 Wijkvernieuwing.  Maandelijks spreken we met een van de leden. Dit keer is dat Wim Klein. 

Het zijn de kleine dingen die ertoe doen
Eenzaamheid: meer dan 40% 
van de Groningers ervaart dit 
wel eens. Door de aanhouden-
de coronamaatregelen neemt 
dit aantal steeds verder toe. 
Reden voor de projectgroep 
‘Sterk Netwerk’ om hier tij-
dens haar online bijeenkomst 
op donderdag 21 januari 
aandacht aan te besteden. 
Meer dan veertig bewoners en 
professionals logden die mid-
dag in om samen kennis en 
ervaring over dit onderwerp te 
delen.

Sterk Netwerk is een samen-
werkingsverband van leden 
van het Bewonersplatform, 
maatschappelijke organisa-
ties, vrijwilligers, gemeente en 
bewoners uit de wijk. Tezamen 
hebben zij hun krachten ge-
bundeld in een netwerk waarin 
kennis wordt gedeeld en van 
waaruit activiteiten worden 
opgezet. Dit alles om te komen 
tot een wijk waarin iedereen 
meetelt en meedoet. 

Een steentje bijdragen
Na de aftrap van de bijeen-
komst door dagvoorzitter 
Miekel van der Zande heette 
Els Bruinewoud (Projectleider 
Sterk Netwerk) alle deelnemers 
welkom. In haar openings-
woord benadrukte zij nogmaals 
de urgentie van het thema 
‘Eenzaamheid’. Om die reden 

sprak ze de hoop uit dat deel-
nemers naast nieuwe kennis 
ook ideeën opdeden om bij te 
kunnen dragen aan het oplos-
sen daarvan. 

Negatieve spiraal doorbreken
Hierna kreeg Saskia Roest (Hu-
manitas) het woord. Zij ging in 
haar presentatie dieper in op 
het begrip eenzaamheid. Want 
wat verstaan we daar eigenlijk 
onder en welke vormen kennen 
we daarvan? Hoe kunnen we 
dit herkennen, als naaste, als 
professional en/of vrijwilliger? 
Een belangrijke boodschap 
die uit haar verhaal naar voren 
kwam, is hoe noodzakelijk het 
is om de negatieve spiraal van 
eenzaamheid te doorbreken. En 
ook dat daarvoor eigenlijk niet 
veel nodig hoeft te zijn. Soms 
is een eenvoudig telefoontje of 
een bezoekje al genoeg. 

Omkijken naar elkaar
Het verhaal van Marleen van 
Leeuwen sloot mooi bij deze 
inzichten aan. Als een van de 

zes sprekers over de initiatie-
ven tegen eenzaamheid in de 
wijk ging zij in op de kleine 
acties van bewoners. Marleen 

vertelde dat zij sinds de eerste 
lockdown nauwelijks de wijk 
uit is geweest. In plaats van 
minder heeft dit haar juist meer 
contacten opgeleverd. In haar 
buurt ondernemen bewoners 
allerlei kleine sociale activitei-
ten. ‘Buren die naar elkaar om-
kijken, die elkaar helpen, die 
een klusje voor een ander doen 
of gewoon even een praatje 
maken. Kleine dingen. Maar ze 
doen ertoe!’

Volgende bijeenkomst
Met de presentatie van de initi-
atieven in de wijk kwam alweer 
een einde aan de middag. De 
volgende bijeenkomst van 
Sterk Netwerk is op donderdag 
22 april. Wanneer corona dat 
toelaat, zal deze bestaan uit 
koffiedates gecombineerd met 
een wandeling. 

Wil je meer informatie over deze 
bijeenkomst? Of over Sterk Net-
werk? Neem dan contact op met 
Janneke van der Vis, project-
assistent: Janneke.van.der.vis@
groningen.nl 

Voor meer informatie over de 
aanpak van eenzaamheid kun 
je ook kijken op 
Eensamen050.nl en/of mailen 
naar info@eensamen50.nl

  De zes activiteiten tegen eenzaamheid van Sterk Netwerk

1. Frouk Reehoorn (Humanitas), Training ‘Bespreekbaar maken van eenzaamheid’.
2. Martine Zeevaart (Gemeente Groningen), Lief-en-leed-straten: versterken van sociale contac-

ten door mooie en moeilijke momenten met elkaar in een straat te delen.  
3. Martine Zeevaart (Gemeente Groningen) de Babbelbaank’n: sociale ontmoetingsplaatsen 

waar mensen kunnen uitrusten en elkaar kunnen ontmoeten.
4. Kitty Boon (Bij Vrijdag), Kaartenactie ‘Lieve groet met vleugels’. Een kaart versieren voor een 

andere bewoner om hem/haar een hart onder de riem te steken. 
5. Ruud van Erp (bewoner), Bakkie aan de deur – Lewenborg. Met een kan koffie langs de deur 

om hoi te zeggen en eventueel voor een goed gesprek. 
6. Marleen van Leeuwen (bewoner). Boodschap: vraag hulp als je het nodig hebt, biedt hulp 

aan als het kan en loop niet aan elkaar voorbij. 

Dagvoorzitter Miekel van der Zande  
voor het  scherm met online deelnemers
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is dat er veel plekken zijn om te 
spelen, doordat de huizen hier 
niet allemaal in dezelfde rijtjes 
staan, maar kriskras door elkaar 
heen.

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

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (39)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden onderne-
mingen en bedrijven voor het 
voetlicht gebracht. Beijum zonder 
ondernemers is ondenkbaar. In 
deze aflevering vertellen Diaz en 
Mèrano over het van oorsprong 
bedrijfje Diaz’s stekjes en moestuin 
boutique, daarna ook Mèrano’s 
vogelvoer & Co.

door Johan Fehrmann 

Hallo, jeugdige onderne-
mers stel jullie eens voor aan 
Beijum. Wie zijn jullie, hoe oud 
zijn jullie en naar welke school 
gaan jullie?

Diaz: Ik ben Diaz, bijna 13 jaar 
oud. Ik woon al mijn hele leven 
in Beijum en ik zit in het eerste 
jaar van de middelbare school, 
op het Kamerlingh Onnes.
Mèrano: En ik ben Mèrano, het 
broertje van Diaz., Ik ben 9 jaar 
en woon ook al mijn hele leven 
in Beijum. Ik zit in groep 6 van 

de Beijumkorf, locatie Honing- 
raat.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen 
om dit winkeltje te beginnen?

Diaz: Vorig jaar, in de zomer 
van 2020, wilde ik ijsjes gaan 
verkopen met een ijscokar die 
mijn vader zou maken, maar 
door corona was dat bij nader 
inzien niet meer zo’n goed idee. 
We verkochten op Koningsdag 
altijd al tomatenplantjes en 
kruiden. Omdat dat ook niet 
meer doorging door corona, 
ontstond het idee van een 
kraampje.
Zo gezegd, zo gedaan. Mijn 
vader heeft een kraampje ge-
maakt voor op de hoek van de 
straat en zo is Diaz’s stekjes en 
moestuin boutique ontstaan.

Klinkt goed! En broertje Mèra-
no, hoe ging jij meedoen?

Mèrano: De afgelopen herfst 
en winter stond het kraampje 
leeg en dat vond ik erg jam-
mer. Ik wilde ook iets met het 
kraampje doen, maar het idee 
ontbrak in eerste instantie. We 
hadden in de winter vaak al 
vogeltjes bij het voer dat we in 

de tuin hebben en zo ontstond 
mijn idee voor Mèrano’s vogel-
voer & Co. Van spaargeld heeft 
pappa de eerste spullen be-
steld en zijn we bezig gegaan, 
en op die manier is mijn eigen 
idee nu ook een winkeltje ge-
worden.

Klinkt goed, dame en heer! 
Wat is er leuk aan om dit te 
doen, en waarvoor kunnen 
mensen zoal bij jullie terecht?

Beiden: Het leuke aan het win-
keltje is, vinden wij, dat vooral 
de mensen heel blij worden 
van onze ideeën. Het is fijn dat 
de vogeltjes er ook blij mee 
zijn, vooral ook omdat veel 
winkels dicht zijn die normaal 
vogelvoer verkopen.
Mèrano: Ik heb allerlei soorten 
vetbolletjes, zakjes vogelzaad, 
zakjes zonnebloempitten en 
leuke kopjes en schotels met 
vogelzaadjes te koop.
Diaz: Straks, in het voorjaar, 
als de mensen weer plantjes 
bij mij gaan kopen, is het leuk 
dat kinderen kunnen zien hoe 
een tomaat, een aardbei of een 
paprika groeit. Mensen kunnen 
dan leuke stekjes van tuin of 
kamerplanten zien groeien. 
Vanaf april, mei verkoop ik weer 
diverse soorten pepers, paprika’s, 
meloenen en nog veel meer 
soorten kruiden en exoten voor 
in de tuin. Ook hebben we straks 
beiden wisselend stekjes van 

tuinplanten en kamerplanten in 
de verkoop.
Beiden: Het is prettig dat klanten 
zelf hun spulletjes kunnen pak-
ken en zelf kunnen betalen, dat 
is tijdens corona ideaal. En voor 
ons allebei is het fijn om een 
hobby te hebben en natuurlijk 
ook een zakcentje te verdienen.

Jullie wonen vanaf het begin 
van jullie leven al in Beijum. 
Bevalt dat?

Ja, helemaal, we wonen hier 
heel leuk en fijn we hebben 
een grote tuin en overal is veel 
groen. Soms lijkt het net een 
bos waar we wonen. Ook mooi 

Jeugdige ondernemers Diaz en Mèrano voor hun kraampje

O V E R  D E  R O O IE
De verkiezingen komen eraan. 
In maart mogen we gaan stem-
men en ik hoop dat iedereen 
dat doet. De politiek bepaalt 
voor een heel groot deel hoe 
onze maatschappij eruitziet. 
Bijvoorbeeld of mensen die te 
lijden hebben onder de gevol-
gen van aardbevingen netjes 
geholpen worden. Nee dus. Of 
de slachtoffers van de toesla-
genaffaire, of die goed gehol-
pen worden. Wederom nee.

De twee grootste schandalen uit 
de recente geschiedenis vallen 
voor sommige politici in het niet 
bij een veel groter probleem. 
Als ik dit schrijf, vriest het. En 
ja, dan begint het weer: de Elf-
stedentocht moet doorgaan. 
Tenminste, dat verkondigden 
een paar prominente types. Een 
beetje gek, want de organisa-

tie van die tocht ligt niet bij de 
overheid. Dat doet een Friese 
club. En die had gezegd dat ze 
het niet gingen doen. Een aan-
tal politici vonden dat dat toch 
moest. Erg vreemd, want dat is 
hun werk niet.

Ze lijden aan een levensge-
vaarlijke combinatie van ver-
kiezings- en Elfstedenkoorts. 
Een gemuteerd virus. Kenne-
lijk leidt dit virus tot bewust-
zijnsvernauwing.  
Laten deze populisten zich gaan 
bezighouden met hun eigen 
werk en laat de Friezen zelf 
maar bepalen of ze de Tocht der 
Tochten kunnen organiseren. 
Misschien kunnen de politici 
iets gaan doen aan onrecht, in 
plaats van hun tijd te verspillen 
aan zelfpromotie. Want dat is 
hun werk wel.

Arjan de Rooij

IJsvrij

De onderneming van Diaz 
en Mèrano: locatie hoek 
Isebrandtsheerd / Fosse-
maheerd / Menkemaheerd. 
Ingang Kardingepark, Garst-
huizermaar, achter woon-
huis Isebrandtsheerd 138.

Tekening: Gerlinda Hummel 
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Ja, u leest het goed: dit keer 
geen kruid of onkruid, maar 
een stukje over enkele toepas-
singen van water, uiteraard 
ter ondersteuning van uw 
gezondheid! Water, we heb-
ben het elke dag nodig om te 
kunnen leven…

Water drinken
Laten we het daarom allereerst 
hebben over water drinken. De 
meningen zijn verdeeld over de 
hoeveelheid en ik denk eerlijk 
gezegd dat het per mens ver-
schilt hoeveel water je nodig 
hebt. Te weinig is ongunstig 
omdat het lichaam dan allerlei 
afvalstoffen die normaliter via 
de nieren en de blaas worden 
afgevoerd, niet kwijt kan. Ook 
neemt de kans op een blaas-
ontsteking toe als er geen 
goede doorstroming is. Te veel 
water kan eveneens ongunstig 
zijn, omdat dan waardevolle 
voedingsstoffen ‘wegspoelen’.
Waarschijnlijk heeft u een soort 
evenwicht gevonden. Dat zal 
ook afhangen van het weer: hoe 
heter, hoe meer dorst u krijgt.

Ons drinkwater geldt als bij-
zonder schoon en de smaak is 
vele malen beter dan in andere 
landen, al schijnen ook hier 
reststoffen van sommige medi-

cijnen aangetroffen te worden. 
Maar goed, bronwater heeft 
ook nadelen, zoals verpakking 
en transport, en het is de vraag 
of het veel gezonder is.
Zorg in elk geval dat u voldoen-
de drinkt, liefst niet alleen in de 
vorm van koffie, die behoorlijk 
vochtafdrijvend werkt. Zelf ben 
ik uiteraard fan van kruiden-
thee, maar Chinezen en Japan-
ners promoten het drinken van 
warm water, he rè shui, zonder 
iets erdoor, in bedachtzame 
slokjes op de nuchtere maag. 
Zeker het proberen waard!

Spoelen, baden en douchen
Ook uitwendig kan water veel. 
Een douche na een drukke 
dag helpt bijvoorbeeld om alle 
zorgen en gedachten weg te 
spoelen en ondersteunt zo een 

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

Water  
(H20)

goede nachtrust. 
Sommige mensen zweren juist 
bij een koude ochtenddouche. 
U begint dan warm en draait 
de hete kraan langzaam maar 
zeker dicht. Vergeet niet om 
goed te blijven doorademen en 
eindig met koud. U zult merken 
dat u de kou steeds beter kunt 
verdragen, al vraagt het wel 
doorzettingsvermogen.
Om het gemakkelijker te ma-
ken kunt u de douchekop in de 
hand houden en beginnen met 
het begieten van de benen, ge-
volgd door de armen, de romp, 
het hoofd en als afsluiting de 
voetzolen. Misschien komt dit 
schema u bekend voor uit de 
sauna. Op internet zijn veel in-
structies te vinden. Vergeet niet 
om telkens op een uitademing 
te beginnen, dat helpt om beter 

te ontspannen. Het grootste 
deel van de ‘koude-ervaring’ zit 
immers in ons hoofd.

Ons lichaam kan heel veel 
hebben, getuige de methodes 
van Wim Hof, de iceman. Zo 
kan een rondje door de sneeuw 
op blote voeten ook veel goed 
doen. In tijden dat er geen 
sneeuw is, kunt u even gaan 
dauwtrappen direct na het 
wakker worden.

Nog stoerder is het om ergens 
in de natuur te baden ‒ deze 
winter voor veel mensen een 
hit. Ook hier begint u voorzich-
tig: neem niet meteen een duik 
en zorg dat er altijd iemand bij 
is die u kan helpen, mocht u 
kramp krijgen. Een koud bad 
is alleen aan te raden als uw 
lichaam lekker warm is. Het 
hoeft niet lang te duren, een 
korte prikkel is voldoende. 
Wrijf u daarna droog en warm, 
en geniet van de kick!
Een koud bad maakt het  
lichaam sterker en verhoogt de 
weerstand, en daar kunnen we 
niet genoeg van hebben in deze 
coronatijd.

Is koud douchen of baden te 
hoog gegrepen voor u? Niet ge-
treurd, u kunt ook kiezen voor 
een wissel-voetenbad. Daar-
voor heeft u twee teiltjes nodig. 
Het ene vult u met flink koud 
water en het andere met lekker 
warm water. Zorg dat er een 
klok in de buurt is om de tijd in 

de gaten te houden en leg vast 
een handdoek klaar voor na 
afloop. Ga nu drie minuten in 
het warme voetenbad en ver-
volgens dertig seconden in het 
koude, en herhaal deze cyclus 
nog twee keer. Eindig met 
koud. Een probaat middel als u 
zich niet helemaal lekker voelt 
of vreest dat u ziek gaat wor-
den. Maar ook zeer effectief bij 
wintertenen. U kent ze wellicht: 
wintertenen zijn dik en rood, 
en kloppen en jeuken zeer on-
aangenaam. Vaak is één keer 
wisselvoetbad al voldoende om 
van deze klacht af te komen.

Wij bestaan voor meer dan 75 
procent uit water…
Misschien weet u wel dat water 
allerlei informatie en trillingen 
kan dragen. Daarom vormt het 
de basis van homeopathische 
middelen en van Bachbloesem-
remedies. Mocht het u interes-
seren, de Japanse onderzoeker 
Emoto heeft foto’s gemaakt van 
kristallen van bevriezend water 
dat op verschillende manieren 
werd toegesproken. Water dat 
vriendelijk werd bejegend, 
ontwikkelde heel harmonische 
kristallen; water dat werd uit-
gescholden, was niet in staat 
om een harmonische vorm te 
ontwikkelen. 
Aangezien we zelf voor een 
groot deel uit water bestaan, is 
het goed om u af en toe te rea-
liseren hoe u uw ‘eigen water’ 
toespreekt: ontevreden of juist 
liefdevol?

Voeten in de sneeuw - water in vaste vorm

De otter is een van de moeilijkste 
dieren in Nederland. Hij gaat 
’s nachts op jacht en ik moest 
daarom vaak heel vroeg opstaan. 
Bovendien is hij heel schuw en 
duikt snel onder.’

De otter verdween in 1988 uit 
ons land door milieuverontrei-
niging, verkeer en verlies van 
natuurgebieden. In 2002 is het 
dier vanuit Oost-Europa naar het 
Nationaal Park Weerribben-Wie-
den gebracht en later ook op 
andere plekken uitgezet. Sinds-
dien verspreid hij zich weer. ‘De 

een eervolle vermelding kreeg.

Vroeg opstaan
De afgelopen vier jaar struinde 
de Beijumer bioloog rond langs 
de oevers van onze wateren in 
de vier noordelijke provincies. 
Uitgerust met camera en snorkel 
was hij op zoek naar de zeldza-
me otter. ‘Het was hard werken, 
tien uur per dag, zeven dagen 
in de week. Je moet veel geduld 
hebben, wachten tot er iets bij-
zonders gebeurt en zo veel mo-
gelijk filmen om er later de leuke 
momenten uit te kunnen halen. 

boodschap van de film is dat wij 
mensen verantwoordelijk zijn en 
onderdeel van de natuur. De otter 
is kwetsbaar. Het is goed als de 
otter er is, dat wijst op een goede 
visstand en schoon water. Hij is 
onze zoetwaterambassadeur.’

Lievelingsdier
Je zou het niet verwachten 
maar zijn eerste otterbeelden 
maakte Hilco in de binnenstad. 
Een mannetjesotter die via het 
waternetwerk de diepenring was 
ingezwommen, hield zich zo nu 
en dan schuil op een droge plek 
onder de vloer van een woon-
boot, waarboven een kacheltje 

‘Ik raakte geïnspireerd door 
natuurfilms en ging daarom 
biologie studeren’, zegt Hilco 
Jansma. Nadat hij was afgestu-
deerd als gedragsbioloog aan 
de Rijksuniversiteit Groningen 
pakte hij zelf de camera. ‘Om 
mensen over het gedrag van 
dieren te vertellen, is film een 
krachtig medium.’ 

door Willy Koolstra

In 2014 legde hij als eerste het 
leven van watervogels in het 
Noorderplantsoen vast. Daarna 
volgde De otter, een legende keert 
terug. Omdat de Zoogdierver-
eniging Nederland het jaar 2021 
heeft uitgeroepen tot jaar van de 
otter, zond de EO zijn documen-
taire begin dit jaar uit.

‘Het gevecht tussen meerkoe-
ten en waterhoentjes is wel het 
meest intense wat ik heb meege-
maakt’, zegt Hilco over zijn film-
debuut. ‘Het lijken heel gewone 
vogels, maar het kan wel een 
bijzonder verhaal opleveren. Ook 
als het zich dichtbij in de buurt 
afspeelt.’ Hilco woonde in die tijd 
in de aan het Noorderplantsoen 
grenzende Oranjewijk en maakte 
de film zonder enig budget. De 
documentaire is al op meerdere 
natuurfestivals vertoond, zoals 
het internationale Wildlife Film 
Festival Green Screen, waar hij 

brandde. Twee winters lang 
filmde Hilco deze stadsotter, die 
nu door een aantal shots van de 
film zwemt. De boot was van een 
vriend, die Hilco belde wanneer 
het dier er weer te gast was.

‘Tot nu toe lag het niet zo voor 
de hand om in Nederland na-
tuurfilmer te worden. Dat is aan 
het veranderen. Ik had geluk dat 
de EO mijn film wilde uitzenden. 
Er hebben 1,1 miljoen mensen 
naar gekeken’, zegt hij. ‘Eindelijk 
een mooie positieve film uit het 
noorden op tv.’ Op dit moment is 
Hilco bezig de film aan te passen 
voor het buitenland. Hij schrijft 
de bijbehorende Engelse tekst, 
die later door een ander wordt 
ingesproken.

Ook in de toekomst wil Hilco 
natuurfilms blijven maken. Zijn 
belangstelling gaat vooral uit 
naar walvissen en dolfijnen. ‘Dat 
is moeilijk filmen omdat het al-
leen onder water kan. Walvissen 
zijn mijn lievelingsdieren, maar 
alle dieren zijn fascinerend.’

De film De otter, een legende 
keert terug is op zaterdag 20 
februari voor de tweede keer 
uitgezonden door de EO op 
NPO 1. De film is nog steeds te 
zien via Uitzending gemist.  
De dvd-box Het Noorder-
plantsoen, met daarin ook een 
boekje en een aantal kaarten, 
is te koop op internet.

Terugkeer otter gefilmd door Beijumer bioloog

Hilco Jansma in actie 
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Stel je voor, je kind wordt 
straks 4 jaar en hij of zij gaat 
voor het eerst naar school. 
Hoe gaat dat dan met veters 
strikken, broodjes smeren en 
vriendschappen sluiten? Hoe 
krijgt je kind zijn plek in de 
groep? Je kind moet straks zijn 
eigen weg vinden en daarom is 
het superbelangrijk dat je hem 
daarop voorbereidt. 
En dat doet je kind op de peu-
terspeelzaal.

Spelenderwijs leren en  
ontdekken
Samen op ontdekkingstocht. 

De peuterspeelzaal is goedkoper dan je denkt!
Spelen, kletsen en alles onder-
zoeken. Je kind maakt een he-
leboel vriendjes, kijkt naar wat 
zij doen en doet het na. Op de 
peuterspeelzaal word kinderen 
uitgedaagd om allerlei nieuwe 
dingen te proberen. Zo ontwik-
kelen ze zich in rap tempo. Je 
zult verbaasd zijn over wat ze 
allemaal zelf al kunnen na een 
paar maanden!

Hoe ziet de dag eruit op de 
peuterspeelzaal?
Op de peuterspeelzaal maakt je 
kind kennis met zingen, voorle-
zen, bewegen en knutselen met 

materialen als verf, klei, potlo-
den, water en zand. Daarnaast 
is elke dag een mooie dag om 
buiten te spelen. Bij het buiten-
spelen liggen de uitdagingen 
voor het oprapen: het inspireert 
tot fantasiespel, tot grote din-
gen ondernemen en dingen 
met je handen creëren. Kortom, 
goed voor de ontwikkeling! 
Kinderen ontmoeten elkaar in 
het spel en op deze manier le-
ren zij spelenderwijs met elkaar 
omgaan, waardoor de overstap 
naar de basisschool straks een 
stuk makkelijker wordt.
 
Voor sommigen bijna gratis
De peuterspeelzaal is voor álle 
kinderen van 2 tot 4 jaar. De peu-
terspeelzaal is enorm belangrijk 
voor de ontwikkeling van je kind. 
De overheid betaalt een groot 
deel voor jou. Wat je zelf moet 
betalen, is afhankelijk van je in-
komen. In het algemeen geldt: 
hoe lager je inkomen, hoe min-
der je hoeft te betalen.
 
Kinderopvangtoeslag of  
gemeentelijke subsidie?
Werken of studeren jij en je 

partner beide, dan heb je recht 
op kinderopvangtoeslag. Heb 
je geen baan, dan heb je recht 
op gemeentelijke subsidie voor 
de peuterspeelzaal. Die dekt 
het grootste deel van de kos-
ten, soms zelfs bijna alles. Wil je 
weten wat het in jouw situatie 
kost? Bel dan 050-3171390 of 
mail klantadvies@sksg.nl. Wij 
rekenen het graag voor je uit! 
 
Rekenvoorbeeld
Vader werkt, moeder is thuis 
en zorgt voor haar zoontje van 
2 jaar, die twee ochtenden per 
week naar de peuterspeelzaal 
gaat. Het maandinkomen van 

de vader is €1.685,-. In de ge-
meente Groningen is de eigen 
bijdrage voor de peuterspeel-
zaal dan €8,53 per maand. 
Mocht je dit niet kunnen beta-
len, dan kan de gemeente deze 
kosten overnemen. Wij helpen 
je natuurlijk met de aanvraag.
 
1 jaar? Aanmelden maar!
Wil je zeker zijn dat je kind op 
de dagdelen van jouw keuze 
kan komen, regel dit dan op tijd. 
Aanmelden kan via www.sksg.
nl, of door te bellen naar 050-
3171390, te whatsappen met 
06-49494921 of te mailen naar 
klantadvies@sksg.nl.

Sinds maandag 15 februari 
biedt de HeerdMobiel vervoer 
aan voor bewoners die ge-
vaccineerd moeten worden. 
Op dit moment is alleen de 
locatie MartiniPlaza ingericht 
als priklocatie; binnen afzien-
bare tijd komt er tevens een 
priklocatie in Kardinge. Zodra 
deze operationeel is, zullen de 
bewoners rondom Kardinge 
niet meer naar de MartiniPlaza 
hoeven voor hun vaccinatie.

U kunt een rit reserveren via 
telefoonnummer 085-7920377, 
waarbij u doorgeeft wanneer 
en hoe laat u bij de priklocatie 
dient te zijn. De chauffeur zal 
u thuis ophalen en u naar de 
priklocatie brengen. De chauf-
feur wacht tot u klaar bent. Na 
afloop wordt u weer thuisge-
bracht. Uiteraard dragen u en 
de chauffeur een mondkapje 
tijdens de gehele reis.
Vanuit Beijum en Lewenborg 

naar de priklocatie MartiniPlaza 
rekenen wij 5 euro per persoon 
per rit, maximaal twee personen 
(huisgenoten). Zodra locatie 
Kardinge operationeel is, betaalt 
u 3,50 per persoon per rit.
Wij rijden op dit moment met 
vervangend vervoer. Onze chauf-
feurs herkent u aan hun groene 
jas met het logo van WelMobiel. 
Naast het vervoer naar de priklo-

catie, bieden wij ook reguliere 
ritten aan naar o.a. de huisarts, 
de fysiotherapeut en het win-
kelcentrum tegen de normale 
tarieven van 1 euro in de wijk en 
1,75 vanuit een aangrenzende 
wijk per persoon per rit.

Stichting WelMobiel
T: 085-7920377
E: info@welmobiel.nl

HeerdMobiel biedt vervoer naar de priklocatie

De Heerdmobiel, met chauffeurs Claire Keizer en Bert Groenhof

LenteKriebels en corona – nood breekt wet
LenteKriebels is onze grote en 
succesvolle voorjaarsschoon-
maakactie. De nu geldende 
coronamaatregelen en de 
verwachte derde golf dwingen 
ons dit jaar helaas tot aanpas-
singen. 

Daarom kunnen van 12 tot en 
met 30 april alleen basisscholen, 
buiten- en naschoolse opvang, 
bsv’s en SKSG op schooldagen 
deelnemen aan LenteKriebels 
deelnemen. 

Het aanmeld- en subsidieformu-
lier staat onder LenteKriebels op 
www.gemeente.groningen.nl/
groningen-schoon-dankzij-mij

Let op: de aanmeldtermijn 
eindigt 10 maart 2021.

Eigen initiatieven welkom!
Gedurende het hele jaar kunt u 
op eigen initiatief een of meer-
dere zwerfafvalopruimacties 
organiseren. Bij tijdige aanmel-
ding komen de MilieuStewards 
afvalgrijpers, afvalringen, schep-
netten en/of afvalzakken bren-
gen. In de dagen na uw actie 
komen ze de materialen en/of 
volle afvalzakken weer ophalen.

Het aanmeldformulier staat 
onder ‘Opruim- en schoon-
maakacties’ op www.ge-
meente.groningen.nl/gronin-
gen-schoon-dankzij-mij

Voor de volledigheid melden 

wij dat hieraan geen financiële 
bijdrage of kosten zijn verbon-
den. Op onze Facebookpagina 

Groningen Schoon Dankzij Mij 
plaatsen we met regelmaat (ook 
uw) uitgevoerde acties.

Buizerd   |   Foto © Jaap van Leeuwen 
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In het vorige krantenartikel 
hebben wij geschreven over 
het proces in de Bekema-, He-
ratema- en Kremersheerd. De 
speelplek is inmiddels geplaatst 
en er wordt volop gebruik van 
gemaakt.

Froukemaheerd
Afgelopen september zijn 
wij van start gegaan in de 
Froukemaheerd. Tijdens een 
bijeenkomst buiten op de 
speelplek zijn alle ideeën van 

bewoners opgehaald en is sa-
men met bewoners gekozen 
welke speelplek vernieuwd 
wordt. Dit is de speelplek bij 
Froukemaheerd 76-100 ge-
worden.
Naar aanleiding van de 
wensen en ideeën zijn twee 
ontwerpen gemaakt. In no-
vember waren de ontwerpen 
klaar. In de huis-aan-huis ver-
spreide brief en in een kast op 
de speelplek stonden de ont-
werpen, zodat iedereen rustig 

kon besluiten welk ontwerp 
hij/zij het leukst vond. De keu-
ze kon online ingestuurd wor-
den. We hebben veel reacties 
gehad en het was spannend 
welk ontwerp uiteindelijk de 
winnaar zou zijn. Maar het is 
gelukt!

Daarnaast kwamen vanuit 
de bewoners extra wensen 
naar voren. Op deze speelplek 
bleken meerdere wensen 
realiseerbaar. Zo komen er 
een extra wipkip en een extra 
schommel in de speelpek. 
Ook zal er, naast de huidi-
ge picknickbank, een extra 
bank geplaatst worden. De 
speelplek is in bestelling bij 
de fabrikant en zal geplaatst 
worden rond maart/april, 
wanneer de weersomstandig-
heden het toelaten.

Wat gebeurt er met de ande-
re speelplekken?
De speelplek bij de Froukema- 

heerd 174-192 zal blijven 
bestaan. De andere twee 
speelplekken zullen worden 
weggehaald wanneer groot 
onderhoud nodig is. Dit kan 
snel gebeuren, maar het kan 
ook nog enkele jaren duren.

2021
De werkgroep is op dit mo-
ment druk bezig om te onder-
zoeken welke twee heerden 
in 2021 op de planning ko-
men te staan.
Wilt u hierover meedenken of 

Update van de werkgroep Speelplekken

Op zaterdag 11 september 
2021 wordt vanuit Appinge- 
dam alweer de zevende  
Fivelstadtocht georganiseerd 
in het gebied Fivelingo voor 
de afstanden 5, 15, 25 en 40 
kilometer. 

Dit wandelevenement vindt 
elk jaar plaats op de zaterdag 
van het landelijke Open Mo-
numentenweekend, om zo 
de culturele en historische 
achtergronden van de wan-
delroutes te accentueren. Voor 
de editie van 2021 wordt een 
westelijke route uitgezet. Het 
wandelevenement zal worden 

georganiseerd volgens het dan 
geldende coronaprotocol. Het 
maximaal aantal deelnemers is 
gesteld op achthonderd.

Meer informatie en inschrijven 
op www.fivelstadtocht.nl.

Fivelstadtocht: schrijf u nu in!

heeft u vragen? Of lijkt het u 
leuk om samen met ons aan 
de slag te gaan en ook bij-
eenkomsten te organiseren? 
Neem dan contact op met de 
werkgroep via beijumspeelt@
gmail.com.

Namens alle leden van de 
werkgroep Speelplekken 
Beijum (een samenwerking 
tussen bewoners uit Beijum, 
Bewonersorganisatie Beijum, 
WIJ Beijum en de gemeente 
Groningen)

Amee le Beyeuc een van de winnaars fotowedstrijd CBK
Op vrijdag 12 februari maakte 
het CBK Groningen de win-
naars bekend van de foto-
wedstrijd ‘Kunst in de Buurt’. 
De opdracht was: ga op zoek 
naar het mooiste of leukste 
kunstwerk in de buurt, zet het 
kunstwerk zo mooi mogelijk 
op de foto en bedenk er een 

kort gedichtje bij. 

Leerlingen van groep 5 t/m 8 
van basisscholen in de gemeen-
te Groningen konden deelne-
men. Het CBK organiseerde 
deze wedstrijd om kinderen 
tijdens de lockdown creatief uit 
te dagen.

Uit alle inzendingen koos de 
jury vier wijkwinnaars. Een van 
hen is de Beijumse Amee le 
Beyeuc. Haar winnende foto 
met het bijbehorende gedichtje 
is na de lockdown samen met 
de andere winnende foto’s en 
gedichten te zien in een ten-
toonstelling in het CBK.

De winnende foto van Amee le Beyeuc

OPROEP! Tussenland zoekt het verhaal van Beijum
In februari, maart en april gaan 
theatermaker Sijas de Groot en 
fotograaf David Vroom namens 
stichting Tussenland op zoek 
naar het verhaal van Beijum. Ze 
struinen door de wijk, spreken 
mensen aan, kijken goed om 
zich heen – en weten plotseling 
niet meer in welke heerd ze nu 
weer beland zijn. 

Gewapend met fotocamera en 

audiorecorder leggen ze de 
verhalen van zo veel mogelijk 
Beijumers vast. Met tekstschrij-
ver Chris Zwart maken ze er een 
krant van die bedoeld is voor 
iedereen, maar vooral voor jou 
als Beijumer zelf.

Heb jij een goed verhaal over 
Beijum? Wil je vertellen waar-
om je er woont, wat je er hebt 
meegemaakt, wat de mooie of 

minder mooie kanten van de 
wijk zijn en wat mensen nog 
meer zouden moeten weten 
over jouw buurt? Mail dan naar 
stichting Tussenland, en wie 
weet komen Sijas en David bij 
je langs. En staat jouw verhaal 
straks in geuren en kleuren in 
een mooie krant die je voor al-
tijd kunt bewaren.

Mail naar: info@tussenland.net
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B I N G O  MA A R  D A N  N E T  I E T S J E  A N D E R S !

V O L G  O N S  Y O U T U B E - L I V E S T R E A M  

O P  5 - MA A R T - 2 0 2 1  

D E   B A L L E N  R O L L E N  V A N A F  * 1 9 . 0 0  U U R

BESTE L  UW  SET  B INGOKAARTEN  VOOR  

€  1 0 , -

EN  SPEE L  VOOR  5  SPEE LRONDES  MEE !

W I N  G EWE L D I G E  P R I J Z E N !

 

K I J K  VOOR  ME E R  I N F O RMA T I E  OP

T R E F P UN T B E I J UM . N L

Qua
rantaineBingo

I K  DOE  MEE !

J I J  OOK ? ?

K N I P  D E Z E  P O S T E R  U I T  E N

P L A K  D E Z E  Z I C H T B A A R  O P  UW  R A AM  

MAA K  K A N S  O P  E E N  E X T R A  L E U K E  P R I J S ! !

Youtube

Quarantaine Bingo is een initiatief van:

*Indien de avondklok nog van kracht is dan beginnen wij om 17.30uur!
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Willy Koolstra en Koosje Zijlstra 
deden mee aan het kunst-
kastjesproject ‘Buitengalerie: 
van saai naar fraai’ in Beijum. 
Zij wilden de route langs de 
kunstkastjes in Beijum graag 
doortrekken naar Zuidwolde en 
Noordwolde. 

door Marleen van Leeuwen
foto’s: Willy Koolstra

“Een lange, doorlopende 
route langs de kastjes die je 
lopend, maar ook op de fiets 
kunt afleggen,” zagen ze voor 
zich. Het project “waaraan in 
principe iedereen kon mee-
doen” kreeg, net als in Beijum, 
ook in onze buurdorpen een 
warm onthaal.

Het Loket Leefbaarheid van 
de NAM gaf subsidie en 
Enexis stelde de elektrici-
teitskastjes beschikbaar om 
te beschilderen. Plaatselijk 
Belang Zuidwolde, bewoners 
en ook de kinderen van ba-
sisschool ’t Groenland deden 
mee aan het project. “We 
hadden een leuke samen-
werking met allemaal.”

Boeskool, bloemen, een 
paard en het dorp 
Willy beschilderde vijf kastjes 
en Koosje twee. De overige 
zes kastjes werden beschil-
derd door Zuidwoldenaren. 
Koosje: “Bewoners hielpen 
mee met het schoonmaken 
en schuren. Het was echt 

een gezamenlijk project.” Uit 
het dorp kwamen de ideeën 
voor onderwerpen. Zo staat 
Iris, het paard van Sinterklaas 
dat vroeger rond 5 december 
door Zuidwolde galoppeerde, 
op een van de kastjes, om-
ringd door tekeningen van 
kinderen van basisschool  
’t Groenland.

Vroeger werd veel boeskool 
verbouwd in Zuidwolde. 
Uiteraard is er dan ook een 
kastje met boeskool. En ook 
eentje met ‘dorpsomroeper’ 
Sieger de Groot en ‘serenade-
man’ Peter Beukema, beide 
door Luuk Huisman, amateur- 
kunstenaar en lid van de 
werkgroep die meedeed aan 
het project.
Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar werkten de kunste-
naars met groepen kinderen. 
Ze lieten hun het werk van 
Henri Rousseau zien en na-
men allerlei planten mee de 
klas in. De kinderen maakten 
tekeningen van bloemen, 
planten en dieren, die ze op 
hun iPad tevoorschijn tover-
den. Thuis maakte Willy met 
een groot deel van die teke-
ningen, of onderdelen daar-
van, een compositie op kalk-
eerpapier – van alle kinderen 
wat. Dat bracht ze over op de 
kastjes. De kinderen kleurden 
hun eigen tekening in en Wil-
ly maakte het daarna af.

Regen
Een enkele keer dreigde 

regen roet in het eten te 
gooien, zoals toen Willy net 
een klein kastje als reiskof-
fertje in Kosterijland aan het 
beschilderen was. “Ik wist dat 
er regen op komst was, maar 
ik kwam droog thuis. Helaas 
plensde het daarna drie da-
gen achter elkaar en was alle 
verf weggespoeld.” Een paar 
grote plastic vuilniszakken 
bleken de oplossing: “Bij herf-
stig weer verpakte ik daarna 
de kastjes na elke schildering 
helemaal in. Geen problemen 
meer gehad.”

Coronaproof
Het project liep van 1 mei 
tot en met half oktober vorig 
jaar. Koosje: “Het was een 
heel fijn project omdat alles 
in de buitenlucht plaats-
vond. En het schilderen van 

de kastjes was ook veilig te 
doen.” Vergaderen kon in de 
grote tuin van Luuk. Willy: 
“Voor mij was dat een welko-
me gezelligheid na de eerste 
lockdown, toen ik nauwelijks 
mensen zag.” 
De kunstenaars kregen leuke 
reacties van bewoners. “Veel 
mensen boden ons koffie aan 
terwijl we aan het werk wa-
ren. Een bewoner van Koste-
rijland kwam zelfs aanzetten 
met een hele picknicktafel, 
een thermoskan koffie en 
koekjes.” En in de zomer was 
Moeke Vaatstra nog open 
voor een ‘cappuccinopauze’!

Op de Facebookpagina Van 
saai naar fraai staat een link 
naar de digitale route langs 
alle kastjes in Beijum, Zuid- en 
Noordwolde.

Eén lange doorlopende route
Kunstkastjes nu ook in Zuid- en Noordwolde

Koosje Zijlstra schildert het dorp Zuidwolde

Willy Koolstra werkt aan het kunstkastje tegenover Moeke Vaatstra   |   Foto © MvL

Jong en oud, groot en klein, genieten van het ijs op het Zilvermeer. Het was een gezellige en typisch Nederlandse drukte.
Foto ingezonden door Aliese Oostmeijer-Pot

Foto © Jaap van Leeuwen 
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Het wordt als heel normaal ge-
zien dat baby’s en peuters iets 
uit hun handjes laten vallen als 
hun aandacht verslapt of als 
ze iets leukers zien. Ze bekom-
meren zich er totaal niet om 
waar datgene wat ze loslaten 
terechtkomt. Immers, hun ou-
ders of verzorgers zorgen daar 
wel voor. En dat vinden we heel 
normaal.

Zodra ouders het idee krijgen dat 
een kleuter eraan toe is, proberen 
ze hun kroost (hopelijk) zo op te 
voeden dat ze bijvoorbeeld mee-
helpen om hun eigen speelgoed 
op te ruimen als ze uitgespeeld 
zijn. En uiteindelijk is er op dit 
gebied de hoop dat een puber 
heeft geleerd dat, wanneer hij 
troep maakt, hij dit automatisch 
opruimt. Hoe lastig dit is, zie ik 
nog zeer regelmatig bij onze 
kleindochter van 15, die zonder 
een spier te vertrekken rustig 
over al haar troep in haar eigen 
kamer heenstapt omdat ze met 

haar gedachten met totáál ande-
re zaken bezig is. Ze kan dan ook 
zeer verbaasd reageren wanneer 
haar gevraagd wordt om eens 
om zich heen te kijken. Zelfs dan 
weet ze in eerste instantie niet 
wat je bedoelt. Maar gelukkig 
doet ze dit buiten niet!

Als wij, als buurtconciërges, in de 
wijk zwerfvuil opruimen, komen 
dit soort beelden vaak voorbij.

Er lopen een heleboel wijkgeno-
ten rond die blijkbaar zijn blijven 
hangen in de babyfase. Als ze iets 
niet meer nodig hebben, laten ze 
het gewoon uit hun handen val-

len. Waarschijnlijk denken ze nog 
steeds dat hun moeder de troep 
wel achter hun kont opruimt, 
maar ik ben bang dat ze zelfs dat 
besef niet hebben.

Daarnaast is er een grote groep 
die op de een of andere manier 
iets totaal verkeerd begrepen 
heeft. Men heeft keurig zijn of 
haar rijbewijs gehaald en zorgt 
dan ook heel goed voor de eigen 

heilige koe. Ik durf de stelling wel 
aan dat in Beijum de schoonste 
auto’s van heel Groningen rond-
rijden – ten minste, als je naar de 
binnenkant kijkt!

Op pad met de buurtconciërges

Alle troep die men in de auto te-
genkomt, wordt namelijk zo snel 
mogelijk naar buiten gegooid. 
Vooral bij de op- en afritten kom 
je van alles tegen. Wekelijks 
een volle vuilniszak rotzooi per 
op- en afrit is eerder regel dan 
uitzondering.

In Beijum staan ook behoorlijk 
veel afvalbakken. Jammer ge-
noeg staat daar nu weer geen 
gebruiksaanwijzing bij. Dat je 
daar ook je eigen troep in zou 
kunnen doen, is nog lang niet tot 

iedereen doorgedrongen. Er ligt 
helaas vaak meer troep omheen 
dan erin, dus daar is nog best een 
stap in te maken.

Op de parkeerplaatsen in onze 
wijk kom je veel restanten van 
heerlijke afhaalmaaltijden tegen. 
Deze zijn niet alleen afkomstig 
van de enkeling die z’n lekkernij 
verorbert en de verpakking dan 
uit het raampje flikkert. Dit is 
ook het geval als men met meer-
deren in de auto zit te eten. De 
restanten liggen dan verspreid 
aan beide kanten van de auto. 
Je ziet precies waar deze heeft 
gestaan.
En als de maaltijd toch een beet-
je tegenviel, blijft er ook nog wat 
over voor de knaagdieren en 
vogels. Lijkt sympathiek, maar...

We blijven ons als buurtconciër-
ges natuurlijk gewoon inzetten 
om onze en dus ook uw leefom-
geving een beetje opgeruimd te 
houden. Maar ons bekruipt ook 
af en toe het gevoel dat het dwei-
len is met de kraan héél ver open.

Namens de buurtconciërges,  
Ben Scholte Albers

Zilvermeer   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Doelen
“Wij zijn van mening dat poëzie 
in de openbare ruimte een po-
sitieve invloed kan hebben. En 
daarom bevorderen we straat-
poëzie in Groningen.” Inmiddels 
hebben ze al meer dan 25 ge-
dichten gevonden in de stad en 
op hun website gezet. Hun eer-
ste eigen project – een gedicht 
van Jan Goeverneur – is sinds 
half januari te vinden op de 
hoek van de Jan Goeverneurs-
traat en de Meeuwerderweg. En 
nu zijn de vrienden bezig met 
nieuwe projecten, juist in de 
buitenwijken van de stad.

Dit verhaal begint met een 
gedicht van Willem Wilmink: 
‘Ben Ali Libi’. Deze Groningse 
goochelaar werd in 1943 ver-
moord in Sobibor. Het gedicht 
staat op de muur van zijn ge-
boortehuis in de Ruiterstraat 
(zijkant van Bioscoop Pathé), 
met de nog altijd uitermate 
relevante strofe: 

“En altijd als ik een schreeuwer 
zie / met een alternatief voor de 
democratie, / denk ik: jouw para-
dijs, hoeveel ruimte is daar / voor 
Ben Ali Libi, de goochelaar.”

door Marleen van Leeuwen

Douwe van der Bijl is wijkbe-
woner, oud-bibliothecaris en lid 
van de Historische Werkgroep 
Beijum. In 2017 heeft hij, samen 
met toenmalig Stadsdichter 
Kasper Peters, een monument 
opgericht voor Ben Ali Libi. Ze 
konden dit doen door crowd-
funding. “Deze actie smaakte 
naar meer,” vertelt Douwe. En 
dus begon hij in 2019, samen 
met twee enthousiaste vrien-
den, John Brouwer en Anton 
Scheepstra, de Stichting Straat-
poëzie Groningen.

Op straat zijn gedichten te vinden
Mooi ontwerp, goede tekst
De stichting heeft als uitgangs-
punt dat een gedicht op een 
openbare plek moet komen. 
“Me dunkt dat er hier in Beijum 
genoeg plekken zijn,” aldus 
Douwe. Verder moet het een 
mooi ontwerp krijgen en na-
tuurlijk moet de tekst over 25 
jaar nog zeggingskracht heb-
ben. “We werken graag samen 
met mensen die ons daarbij 
willen helpen, met ideeën over 
teksten en goede plekken in de 
wijk om een gedicht te plaatsen. 
En met acties om er voldoende 
geld voor op te halen. Inmid-
dels is er een gedicht in Beijum 
opgenomen in het overzicht 
van straatpoëzie dat je vindt op 
onze website.”

Spelende meisjes
En zo eindigt dit verhaal ook 
met een gedicht van Willem Wil-
mink: ‘Spelende meisjes’. Sinds 
2012 staat dit gedicht op een 
kunstwerk voor de Boerderijum, 
met portretten van Beijumse 
basisschoolmeisjes. 

En ook dit gedicht blijft uiterma-
te relevant in onze multiculturele 
wijk: 

Spelende meisjes
Vol sombere doemgedachten
geraakte ik in een straat
waar meisjes aan ’t spelen waren
en we kwamen aan de praat

Turkse en Surinaamse
en sommige autochtoon
en ze hadden er nauwelijks weet van,
ze speelden daar gewoon.

Mijn sombere visioenen
van een wereld die verging,
vervaagden in ’t licht van die kinderen
tot een herinnering.

Want die meisjes met aardige ogen
en met hun prachtige haar
zullen de kinderen baren
voor de komende duizend jaar...

Willem Wilmink, 1993

Dit gedicht staat in z’n geheel op het kunstwerk bij  
de Boerderijum.

“Turkse en Surinaamse / en som-
mige autochtoon / ze hadden er 
nauwelijks weet van / ze speelden 
daar gewoon.”
  
www.straatpoeziegroningen.nl. 
Ideeën? Neem contact op met 
douwevdbijl@gmail.com.

Douwe van der Bijl 

Het gedicht over Ben Ali Libi 
werd op ontroerende wijze 
voorgedragen door Joost 
Prinsen. 
Op YouTube is deze voor-
dracht te vinden.

Het gedicht van Wilmink gaat 
over integratie en dus werd er 
gezocht naar zo veel mogelijk 
nationaliteiten. Met de hulp van 
de basisscholen in Beijum lukte 
dat aardig; op de foto’s van het 
kunstwerk staan meer dan der-
tig meisjes met evenzovele nati-
onaliteiten en achtergronden.
De foto’s zijn in 2009 gemaakt 

Al in 2008 stelde Beijumer 
Erik Knollema voor om een 
kunstwerk te maken naar 
het gedicht ‘Spelende meis-
jes’ van Willem Wilmink. 
Bekostigd door het Nieuw 
Lokaal Akkoord en gemaakt 
door Ivonne Moorlag en Gea 
Koopman, is het kunstwerk 
sinds 2012 te vinden bij de 
Boerderijum. 

Het bestaat uit het gedicht en 
portretten van Beijumse meisjes 
met heel verschillende achter-
gronden: van 100% Nederlands 
tot Italiaans, Turks, Surinaams, 
Nieuw-Zeelands, Duits, Ma-
rokkaans, Senegalees, Indiaas, 
Egyptisch en Grieks. Kortom, 
een mooie weerspiegeling van 
de culturen die in Beijum te 
vinden zijn.

door een Groningse fotograaf, 
Kees van de Veen. Een bijzonde-
re serie foto’s door een bijzon-
dere fotograaf.

Kees van de Veen heeft begin 
februari de Zilveren Camera 
gewonnen voor zijn intieme, 
ontroerende serie foto’s van een 
stervende coronapatiënt. 

Portretten van Beijumse meisjes

Aan het Spakenpad langs de 
rand van Beijum staat een im-
posante bank met uitzicht op 
Zuidwolde. Op het hek ernaast 
staat een gedicht. Bij de ‘ope-
ning’ van de bank in 2015 werd 
een wedstrijd uitgeschreven 
voor een gedicht dat erbij paste. 
De uiteindelijke winnaar was 
Hans Minoes, een bewoner uit 

de Rensumaheerd. Het geheel 
kwam tot stand met geld van 
het Nieuw Lokaal Akkoord en 
werd door de bewoners zelf 
gemaakt, onder leiding van ar-
chitect Alex den Braver.

En nu kan iedere wandelaar van 
zowel de bank als het gedicht 
genieten!

“Het past bij de bank”

Foto’s van meer dan dertig Beijumse schoolmeisjes

Het gedicht is speciaal bij de bank geschreven

Fotograaf Kees van de Veen   |   Uit: Dagblad van het Noorden, 9 maart 2009



Uit het verleden van Beijum
Onze mooie wijk Beijum be-
staat alweer meer dan veertig 
jaar. In al die jaren is er veel 
gebeurd. En wie de geschiede-
nis van de wijk waarin zij of hij 
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woont een beetje kent, is vaak 
meer betrokken bij de eigen 
leefomgeving.

Tijdens de beginjaren van 

Beijum waren de winters in 
het algemeen kouder dan de 
huidige versies ervan, ook al 
hebben we deze maand een 
week met echt winterweer 
achter de rug.

De winterfoto is gemaakt 
ter hoogte van de Holmster-
heerd, richting de Froukema-, 
Wibena- en Nijensteinheerd. 
Het zal eind jaren zeventig, 
begin jaren tachtig zijn ge-
weest.

De andere foto komt zon-
niger en zomerser over. 
De eerste bewoners uit de 
Onnemaheerd hadden begin 
jaren tachtig bij het betrek-
ken van hun woningen hun 
tuintjes aangelegd.

Op koude dagen kan de temperatuur in jouw  
woning dalen. Wist je dat het belangrijk is om 
de verwarming vrij te houden? Anders komt de 
warmte niet goed de kamer in. Lees meer tips om 
bij koudere temperaturen jouw woning warm te 
houden op onze website.

www.nijestee.nl/kou

Brr... koud is het hé?

Waterschap Noorderzijlvest

De Bewoners Organisatie 
Beijum meldde bij waterschap 
Noorderzijlvest dat een wijk-
bewoner met een scootmobiel 
de aangepaste oversteek over 
de sluis bij Hornbach niet meer 
kon gebruiken. 

Het waterschap bracht vorig 
jaar hekwerken aan om de 
oversteek voldoende veilig te 
maken.

De betrokken wijkbewoner, de 
BOB en het waterschap zochten 
samen naar een oplossing voor 
dit probleem. Die oplossing is 
gevonden in het aanpassen van 
de hellingen richting de sluis-
opgang. Begin februari zijn de 
hellingen aangepast. 

Zo kunnen ook gebruikers met 
een scootmobiel de sluis weer 
passeren. De aanpassingen zijn 
medegefinancierd door de ge-
meente Groningen.

Aanpassingen oversteek sluis bij de Hornbach
Er gebeurt meer in Kardinge dan 
je denkt! Zo wordt er geschaatst 
op de Kardingeplas, maar er 
wordt ook het hele jaar door ge-
zwommen, zelfs in de winter! De 
groep winterzwemmers groeit 
snel en bestaat inmiddels al uit 
meer dan 75 personen.
Wij, enkele van deze winter-
zwemmers, hebben de koppen 
bij elkaar gestoken omdat de 
toegankelijkheid van de plas en 
het strand veel te wensen over 
laat. Regelmatig staan mensen 

Weet u meer over een van 
deze foto’s te vertellen? We 
ontvangen graag uw reactie 
op onderstaand mailadres. 

Ook worden lezers uitgeno-

digd om historische foto’s 
in te zenden. Criterium: ze 
moeten minstens tien jaar 
oud zijn.

redactie@beijumer.nl

tot de enkels toe in de blubber. 
Om überhaupt zonder rubber-
laarzen op het strand te komen is 
al een grote uitdaging. Het werd 
ons duidelijk dat mensen die 
afhankelijk zijn van een rolstoel, 
rollator of scootmobiel helemaal 
geen toegang hebben. Dit kan 
én moet natuurlijk veel beter!
Daarom zijn wij een petitie ge-
start: Kardingestrand voor ieder-
een toegankelijk. 
Hiermee stappen we nog dit 
voorjaar naar de gemeente 

Groningen. Om dit kracht bij te 
zetten hopen we op veel hand-
tekeningen van medestanders. 
Help mee door de petitie te on-
dertekenen!

https://kardingestrandtoegan-
kelijk.petities.nl/

Het strand en de plas zijn er im-
mers voor iedereen!

Warme groet,
Gerhard Heidema, Ellie Schro-
tenboer, Wytze Visser en Marieke 
Buitenweg

Kardingestrand voor iedereen toegankelijk

Beijumpoes   |   Foto © Jaap van Leeuwen 
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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 (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
7 maart 10.00 uur Oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
14 maart 10.00 uur da. Alberte van Ess
21 maart 9.30 uur da. Tirtsa Liefting
28 maart 10.00 uur da. Alberte van Ess

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 aan-
melden. Dat kan per mail, via reserveren.walfried@hildegardparochie.nl, 
of door een sms of WhatsAppbericht
te sturen naar 06-25030069.

7 maart 10.00 uur Oecumenische dienst in de Stefanuskerk in  
   Noorddijk
14 maart 11.15 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor  
   Arjen Jellema.
21 maart 11.15 uur Dienst o.l.v. parochianen. Woord- en  
   communieviering.
28 maart 11.15 uur Palmpasen. Gastdienst Walfriedgemeen- 
   schap. Voorganger pastor Myriam Oosting
2 april 19.00 uur Goede vrijdag. Dienst o.l.v. parochianen
3 april 22.00 uur Paaswake. Woord- en communieviering.  
   Voorganger pastor Myriam Oosting
4 april 11.15 uur Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering.  
   Voorganger pastor Arjen Jellema

Kerkdiensten

COLOFON 
De Beijumer
p/a Postbus 60007 

9703 BA Groningen 
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email: redactie@beijumer.nl 
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Buurtvuur op de Vuurplaats

De vuurplaats ligt er stil bij. De 
bomen krijgen hun snoeibeurt 
in de winter. Dat gaat gewoon 
door. Iemand uit de buurt zet 
een paar van de gesnoeide 
takken in de vuurpit. Weken 
staan ze daar, als stil baken van 
hoop, om te zeggen: we zullen 
weer samenzijn.

In de koude januarimaand is er 
een moeder die voor haar kind 
een vuurtje maakt. Op die ene 
zonnige middag tussen regen-
achtige donkere dagen zitten 

een paar jonge kinderen rond 
het vuur. Dat ene uurtje doet 
goed. Het komt weer goed.

Als het straks weer kan, weet 
dat de vuurplaats er is voor 
jouw initiatief. Het is een plek 
om te delen. Heb je een idee 
om samen te komen bij het 
vuur, intiem en klein of met 
andere Beijumers? Neem ge-
rust contact op.

Trijntje de Haan
T: 06-27282197

Ja, het duurt lang…

Kinderen bij het vuur

Takken in de vuurpit

Ken jij iemand in Beijum die wel een vers soepje kan gebruiken 

in deze moeilijke tijden?

Geef hem/haar dan op via info@heerdenhoes.nl 

(vergeet niet het adres door te geven)

Onze vrijwilligers en/of medewerkers brengen de soep 

dan met veel plezier thuis!

 

(soepje) onder de riem wordt mede mogelijk gemaakt door 

het Heerdenhoes & Trefpunt 

en ondersteunt door de Gemeente Groningen.

onder de riem!
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Zie ook onze aktiefolder  www.biotoppers.nl
Iedere vrijdag weer ovenvers brood van stadsbakkerij De Terp

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

9.00-18.00
9.00-19.00
9.00-17.00

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

Beijumerweg 20

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


