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Corona – maart roert zijn staart
Een jaar geleden ging Nederland wegens het coronavirus
gedeeltelijk op slot. Beijum
vanzelfsprekend ook. We hebben er in deze krant veel over
bericht. Maar als redactie
willen we nadrukkelijk ook
de opbeurende krachten, de
lichtpuntjes, in Beijum blijven
benadrukken.
door Johan Fehrmann
Weer open
Het is allemaal bedroevend
zat. Speciaal even aandacht
voor het enige café in de wijk.
Café-Biljart Beijum heeft van
de afgelopen twaalf maanden
maar liefst acht (!) maanden
de deuren moeten sluiten. Dat
is een hard gelag. Laten we
hopen dat in april en mei het
terrasje ervoor weer open mag.
En meer...
Corona domineert nog steeds,
we kunnen er niet omheen,
maar zoals ook reeds in de
vorige krant benoemd, er zijn
en blijven mooie initiatieven
in de wijk die ook aandacht
verdienen.
Wat waren de kappers (Gerrie
de Boer en Time-Out) in de
wijk blij en opgelucht toen
ze op 3 maart weer mochten
knippen. En Beijumers blij,
want het coronakapsel werd
gefatsoeneerd... De door de
regering toegestane versoepelingen boden ook een beetje
lucht voor andere zaken in
de wijk: er mocht weer op afspraak worden gewinkeld en
er mochten bestelde goederen
worden afgehaald. Zo ook bij

onze onvolprezen Kringloopwinkel aan de Claremaheerd;
daar zijn weer mogelijkheden
om goederen in te brengen en
(op afspraak) te winkelen.
Over verdere actuele ontwikkelingen zijn de lezers reeds
door andere (wijk-) media uitgebreid geïnformeerd.
Gevederde vrienden
In de vorige editie van De
Beijumer hebben we bericht
over het mooie wijkinitiatief
Happy Stones. Vrolijk en mooi
nieuws in Beijum tijdens coronatijden. En in deze ontluikende lentemaand maart zijn
er meer opbeurende en vrolijk
stemmende berichten. Zo bestaat sinds een week of drie de
Facebookpagina Vogels in en
rond Beijum, van initiatiefnemer Gert-Jan van Veen, sinds
november 2006 bewoner van
onze wijk.
Gert-Jan schrijft dat hij een
passie heeft voor natuur, en
voor vogels in het bijzonder,
en dat hij het belangrijk vindt

Vogelliefhebber Gert-Jan van Veen

dat kinderen het belang van de
natuur inzien en beseffen hoe
mooi en belangrijk de natuur
is. Hij krijgt veel positieve reacties op zijn Facebookpagina,
die al meer dan honderddertig leden heeft. Iedereen kan
vragen stellen over vogels en
foto’s plaatsen van vogels in en
rond de wijk.

genoemd worden: meer dan
zestig spelers deden mee. Zoveel deelnemers heeft een real
life-bingo in Beijum nog nooit
gehad.
De organisatie in het Trefpunt (waar het bingomolentje
draaide en de nummertjes
werden opgeroepen) had dit
spektakel georganiseerd via
Whatsapp en YouTube. Na een
succesvolle bingomededeling scheurden koeriers door
de wijk om de prijzen af te
leveren. Het bestuur van het
Trefpunt: ‘We zijn blij met dit
succes en we beraden ons op
een vervolg.’
De weerbare wijk Beijum. Ook
en vooral tijdens coronatijden.
Komend weekend gaat de zomertijd in, met langere avonden tot gevolg. Laten we hopen
dat er meer versoepelingen en
prettige initiatieven in de wijk
in het verschiet liggen. Want
veel mensen zijn corona na
ruim een jaar behoorlijk beu.
De samenleving ‒ en dus ook
Beijum ‒ snakt naar opbeurende perspectieven in de nabije
toekomst.

Inmiddels heeft Gert-Jan in
Beijum al zeventig vogelsoorten gezien. Zijn advies aan iedereen: kijk om je heen, luister
goed en geniet van de vogels!
Zie je iets bijzonders, laat het
dan weten op Facebook, Vogels
in en rond Beijum.
Bingo!
Ook in de vorige editie aangekondigd: op vrijdag 5 maart,
’s middags en aan het begin
van de avond, vond vanuit
het Trefpunt een digitaal
bingo-evenement plaats, via
een livestream op YouTube.
Het mag een groot succes
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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:
een beetje positief nieuws?
Begin maart berichtte Rijkswaterstaat dat binnenkort
met betrokkenen gesprekken gevoerd gaan worden
over de drie op dit moment
belangrijkste varianten
voor de vervanging van de
Gerrit Krolbrug: een brug
van 4.50 meter hoog, een
variant van 5.70 meter hoog
en – en dat is goed nieuws
– de bewonersvariant:
een gelijkvloerse brug met
zodanig gescheiden rijbanen voor fietsers en auto’s
dat confrontaties tussen
beide tot het verleden gaan
behoren. Bovendien komen
er gesprekken met het Gerrit Krolbrugcomité en de
leden van de Stuurgroep
Groningse bruggen om een
goed beeld van de bewonersvariant te krijgen.
Zowel de gemeenteraad
als de overgrote meerderheid van de Tweede kamer
hebben er bij de minister
op aangedrongen om de
bewonersvariant volwaardig

In verband met de huidige Coronamaatregelen kan de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum
op 23 maart 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur heeft
besloten de vergadering te verschuiven naar
dinsdag 20 april 2021, aanvang 19.30 uur

Druk scheepvaartverkeer bij de Gerrit Krolbrug.
mee te nemen in de variantenstudies. Het lijkt er nu dus op
dat dat gaat gebeuren.
Dat zegt nog niets over welke
variant uiteindelijk de voorkeur
gaat krijgen. Het Gerrit Krolbrugcomité is daar nog steeds
helder over: bruggen van 4.50
of 5.70 meter hoog moeten
net zo vaak geopend worden
als een gelijkvloerse brug en
leveren dus nauwelijks of geen
voordelen op ten opzichte van

een gelijkvloerse brug. Maar
vanwege de steilere hellingen
zijn ze wel nadeliger voor fietsers en voetgangers. Alleen een
brug met een minimale hoogte
van 9.10 meter – maar dat is
geen optie – zou niet telkens
voor passerend schepen geopend hoeven te worden.
Het comité bereidt zich intussen tot het uiterste voor op de
komende gesprekken!

Vernieuwing rode voorzieningenborden nadert

Kort geleden heeft
een vertegenwoordiging van de werkgroep
Groen, grijs en verkeer
van de BOB een laatste
overleg gevoerd met
gemeentelijk stadsdeelbeheerder Ronald
Rooijakkers over de
vernieuwing van de
rode voorzieningenborden in de wijk.

De twee trotse winnaars

De Algemene Ledenvergadering
is verschoven naar 20 april

De gemeente hoopt in
de Beijumer van april
a.s. haar plan te kunnen publiceren: wordt
er weer gekozen voor
rode borden of voor
een andere kleurstelling, welke voorzieningen worden vermeld,
welke niet en waarom?

In welke vorm de vergadering plaatsvindt, fysiek of digitaal,
hangt af van de dan nog geldende maatregelen en wat op dat
moment verantwoord is.
Er is een grote kans dat de Algemene Ledenvergadering niet
fysiek gehouden kan worden. In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u om uiterlijk 13 april bij ons aan te
geven of u digitaal wilt deelnemen aan de vergadering.
Ons mailadres is: info@beijum.org.
Wij hopen u hoe dan ook te zien op 20 april.
Het bestuur

Stadsbeheermeldingen Groen, grijs en verkeer
De werkgroep Groen, grijs en
verkeer (GG&V) heeft de gemeente verzocht de rietkragen
langs het Dwarsdijkje tussen
Beijum en Lewenborg aan te
pakken. Dit ten behoeve van
de veiligheid op het fietspad en
voor het zicht op het weidevogelgebied oostelijk ervan.
De gemeente wordt gevraagd
kritisch te kijken naar het onderhoudsschema van bermen
en sloten ter plekke.
Ook is de gemeente gevraagd
om in overleg met omwonenden en de werkgroep een beheer- en onderhoudsplan op te
stellen voor het bosplantsoen
ten noorden van de woningen
Wilkemaheerd 172 t/m 181. Het
betreffende stuk bosplantsoen
ligt er wat groen en verharding

betreft slecht bij.
De blikvanger op de noordelijke gemeentegrens langs de
Beijumerweg is met oud en
nieuw uit de grond gerukt en
vervolgens door de gemeente
verwijderd. De werkgroep verzoekt de gemeente op dezelfde
plek een nieuwe blikvanger te
plaatsen en ook aandacht te
besteden aan de borden aan
weerszijden van de verkeersdrempel ter plekke.
Tenslotte dringen wij er bij
de gemeente op aan voor het
komend najaar een plan van
aanpak af te spreken voor het
onderhoud en beheer van de
boomgaard aan de Beijumerweg ter hoogte van de Boerderijum.

Democratische vernieuwing in Groningen
In december is in de gemeenteraad gesproken over de
experimenten democratische
vernieuwing zoals die in de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
De gemeenteraadsfractie
van de SP heeft bewonersorganisaties uitgenodigd voor
een gesprek over de relatie
bewoners(organisaties),
gemeentelijke gebiedsteams,
college van B&W en de gemeenteraad.
Het BOB-bestuur heeft de volgende punten ingebracht:
• Communicatie met gemeentelijke afdelingen verloopt vaak
De officiële
prijsuitreiking
te stroef.
Er wordt
nogal eens
niet of laat gereageerd en wei-

nig constructief meegedacht.
• Bewonersorganisaties moeten niet te lang blijven ‘hangen’
in moeizame contacten met
ambtenaren, maar zo nodig
tijdig aan de bel trekken bij
het college van B&W en, als
dat onvoldoende helpt, bij de
gemeenteraad.
• Een open en constructieve
houding van ambtenaren en
college en raadsleden naar bewoners en hun organisaties is
belangrijker dan allerlei ‘vorm’
experimenten.
Tot slot: bewonersorganisaties
moeten zorgvuldig omgaan
met hun rol als spreekbuis vanuit of namens de wijk.
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“Leef duurzaam, want alles wat je doet heeft eﬀect.”
Update van de Groene Burgemeester

Klimaatadaptatie, oftewel
hoe passen wij ons aan op het
veranderende klimaat, hoeft
niet moeilijk te zijn. “Het
gaat om een verandering die
iedereen ziet en voelt, en die
ook voordelen heeft en kansen
biedt. Iedereen kan er wat
mee. Het vraagt om praktische
aanpak en samenwerking.”
Zo begon eind vorig jaar de
brief waarmee Peter Bootsma
zich voorstelde als de Groene
Burgemeester.
Een maand geleden stuurde
hij een brief aan dorps- en

wijkraden over de stand van
zaken. Uit zijn rondje langs de
raden blijkt dat klimaatadaptatie overal op de agenda staat.
Er zijn al initiatieven gestart,
zoals een digitaal café waar
bewoners en ondernemers
met elkaar kunnen praten over
duurzame ontwikkeling.
Spannende wedstrijd
In het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 2021 gaat
Groningen het opnemen tegen
Leeuwarden! Tussen 30 maart
en 30 september gaan inwoners
zoveel mogelijk tegels in hun
... dan de steenwoestijnen die je in onze prachtige wijk ook kunt tegenkomen?
tuin vervangen door groen,
zie https://nk-tegelwippen.nl.
Een groener Nederland begint
in je eigen tuin! En we willen
natuurlijk wel even winnen van
Leeuwarden! Wordt vervolgd.

Zeg nou zelf: groene weelde ziet er toch mooier uit ...

Beste wijkbewoners,
Deze keer gaat onze column
over het Meldpunt Overlast en
Zorg. Als wijkagenten werken wij nauw samen met dit
meldpunt van de gemeente. Als
u steeds terugkerende overlast
in uw woon- of leefomgeving
ervaart en het is u niet gelukt
dit zelf op te lossen of als u zich
zorgen maakt over iemand
in uw buurt, dan kunt u een
melding doen bij het Meldpunt
Overlast en Zorg.
Dat kan gaan over uiteenlopende zaken als burenoverlast,
jeugd- en jongerenoverlast,
drugs- of alcoholoverlast,
dieren (verwaarlozing of

Meer info:
peter.bootsma@
groeneburgemeester.nl,
www.groeneburgemeester.nl

Ondertussen zijn de contacten al gelegd tussen de Bewonersorganisatie Beijum en de
Groene Burgemeester. Een wijkbewoner heeft zich aangemeld om contactpersoon te
zijn. Het BOB-bestuur heeft de betreﬀende wijkbewoner en de contactpersoon voor een
duurzame wijk in de kerngroep Wijkvernieuwing Beijum uitgenodigd voor een gesprek.

Column Wijkagenten

gevaar), overlast door horeca
en zorgsignalen (psychische
problemen, zelfverwaarlozing,
verslaving, zorg om kinderen,
huiselijk geweld of buitenslapers).

lenings- of overige instanties.
Het meldpunt maakt afspraken
met de instanties en volgt wat
er met de melding gebeurt. De
melding wordt in overleg met u
afgesloten.

Het Meldpunt onderzoekt uw
melding, verzamelt gegevens
om een goed beeld te krijgen
van de situatie en bespreekt
met u de mogelijkheden.
Het Meldpunt verstrekt dan
informatie en advies over wat
u zelf zou kunnen doen en
bespreekt de melding met
de juiste instanties: politie,
woningcorporaties, buurtbemiddeling, WIJ-team, hulpver-

Hieronder een paar voorbeelden van mogelijke situaties:
• U ervaart dagelijkse geluidsoverlast door uw buren.
Praten heeft niet geholpen en
het lawaai blijft. Het Meldpunt
bekijkt met u de mogelijkheden en geeft advies wat u zou
kunnen doen. In overleg met
u worden instanties ingeschakeld die kunnen bijdragen aan
het verbeteren van de situatie.

Incidenten in het Kardinge-gebied
Naar aanleiding van verschillende incidenten in het Kardinge-gebied heeft een aantal bewoners zorgen geuit over de veiligheid in dit gebied. “Ik wil dat iedereen het gebied veilig kan
gebruiken om te sporten en te wandelen” is een van de terechte wensen. Na overleg tussen
WIJ-team, politie en Stadstoezicht zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:
• Politie en Stadstoezicht zullen extra surveilleren
• Jongerenwerkers van het WIJ-team gaan met jongeren in gesprek.
• We onderzoeken de mogelijkheid om tijdelijke lichtmasten te plaatsen. Omdat het een
natuurgebied betreft, kunnen we nu nog niets toezeggen.
• We gaan aan de slag met een plan voor de lange termijn.
Onveilige situaties kunt u melden bij de politie. In acute situaties kunt u bellen met 112. Andere signalen kunnen bij de wijkagent worden gemeld via het algemene nummer 0900-8844.

• U maakt zich zorgen over de
buurvrouw die al dagen lang
niet meer naar buiten komt. ’s
Nachts schreeuwt ze heel hard
en ze gooit haar inboedel uit
het raam. Het Meldpunt zorgt
dat de juiste hulpverlenende
instanties worden ingezet met
als doel de buurvrouw te ondersteunen of te begeleiden.
• Elke avond hangen jongeren
bij een bushaltehokje. Ze
maken veel lawaai en laten
afval achter. U ervaart een
dreigende sfeer waardoor u
ze niet aan durft te spreken.
Het Meldpunt overlegt met de
wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt
kan worden.
Als wijkagenten komen wij allerlei situaties tegen in de wijk.
Soms vragen we ons af waarom
omwonenden daar niet eerder
melding van hebben gemaakt.
Als wijkbewoner weet u
waarschijnlijk heel goed wat
er speelt in uw straat/buurt:
schroom niet en meld het.
Alleen samen kunnen we de
wijk leefbaarder en veiliger
maken.
Dank u wel!

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

Op de website van de gemeente Groningen kunt u
meer informatie vinden over
dit onderwerp.

Tot ziens in de wijk,
Wijkagenten
Menno Wieringa en
Jannie Wouda
Elke dinsdagmorgen hebben
wij van 10.00 uur tot 12.00
uur spreekuur in ’t Heerdenhoes aan de Melsemaheerd 2.
We zijn ook telefonisch te
bereiken via 0900-8844.

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) is ‘samen met andere betrokkenen werken aan
een leefbaar Beijum’. De BOB neemt daarom deel aan Wijkvernieuwing Beijum, is trekker van het Bewonersplatform
en werkt samen met andere bewonersorganisaties.
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.
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Online vragenlijst zebrapaden
Vanuit verschillende hoeken
krijgen wij signalen over
de zebrapaden in Beijum.
Sommige bewoners vinden
ze onoverzichtelijk. Anderen
vinden dat automobilisten
onvoorzichtig rijden. Weer
anderen vragen om meer
verlichting.
Actieplan Openbare Ruimte
De afgelopen jaren hebben
wij alle oversteekpaden in de
wijk in kaart gebracht. Ook
zijn er al diverse verbeteringen doorgevoerd. Ondanks
dat blijven de signalen
komen. En maakt de werkgroep Opgroeien in Beijum
zich hard voor goede en

Vragenlijst
Alle bewoners in Beijum kunnen de vragenlijst invullen. Het
invullen duurt ongeveer vijf
minuten en kan tot en met 5
april. De vragenlijst is online te
vinden op bit.ly/zebrapadenbeijum.

fijne oversteekpaden. In
het Actieplan Openbare
Ruimte hebben we daarom
beloofd naar de paden te
kijken.
Knelpunten in kaart
Om meer inzicht te krijgen
in de knelpunten, hebben
we een online vragenlijst
gemaakt. Hiermee willen
we inzicht krijgen in welke
paden bewoners het prettigst vinden en welke het
minste. Natuurlijk willen
we ook weten waarom dat
zo is. Daarom vragen we
ook dit aan te geven.

Verbeterplan
De resultaten gebruiken we
daar waar mogelijk voor een
verbeterplan. Wil je met ons
meepraten over de zebrapaden? Laat dan aan het einde
van de vragenlijst je gegevens
achter, zodat wij eventueel contact met je op kunnen nemen.
Dank voor je medewerking!

Hoe is het om … buddy te zijn bij Kansrijk Oost
De vraag achter de vraag
‘Mijn hele leven heb ik allerlei
vormen van hulp gekregen. Ik
heb een zware jeugd gehad,
ook daarna nog veel meegemaakt. Er is niemand die ooit
echt naar mijn verhaal heeft
geluisterd. Die echt naast mij
stond. Dat deed mijn buddy
wel. Er waren een paar belangrijke dingen nodig om me de
goede kant op te helpen. Ik
had een aantal schulden. En ik
wilde een opleiding volgen. Ik
wist al welke. Ook daar ben ik
bij geholpen. Binnen een jaar
was ik klaar.’

Jessie (47)* is buddy bij
Kansrijk Oost. In die rol
begeleidt ze gezinnen met
een moeilijke thuissituatie
op weg naar een betere
toekomst. Jessie is behalve
buddy ook ervaringsdeskundige. Nog geen twee jaar
geleden deed ze zelf mee
aan dit project.
Jessie: ‘Ik hoorde van Kansrijk Oost via het WIJ-team. Ik
had contact gezocht omdat
ik wilde laten onderzoeken
of mijn dochter, nu 17 jaar,
autistisch is. Mijn zoon
van 23 is dat ook. De WIJmedewerker vermoedde
dat er wel meer bij mij thuis
aan de hand was. Hij gaf me
een flyer over Kansrijk Oost.
Dat kwam precies op het
juiste moment. Destijds in
2019 zat ik al 21 jaar zonder
werk thuis, als alleenstaande
moeder, waarvan veertien
jaar met een chronische
depressie. Dat wilde ik niet
meer.’

Jessie was eerst deelnemer en nu buddy bij Kansrijk Oost.

Moeder weer terug
‘Ik volg nu een opleiding tot
interculturele opvoedcoach.
Daarnaast werk ik als buddy
voor meerdere gezinnen, en
heb ik een participatiebaan
bij het WIJ-team. Ik doe onder
andere het financieel spreekuur. Soms knijp ik mijzelf in
mijn arm en denk ik: Is het echt
zo snel gegaan? Kansrijk Oost
heeft mij een nieuwe toekomst

gegeven. Ook voor mijn kinderen is het bijzonder. Ze zeggen:
‘We hebben onze moeder weer
terug.’ Allebei zijn ze echt super
trots. Als buddy gun ik ook andere gezinnen zo’n kans.’
Over Kansrijk Oost
Soms heb je een steuntje in de
rug nodig om je toekomstperspectief te verbeteren. Voor wie
dat wil, is er Kansrijk Oost. In
dit project worden gezinnen
met een moeilijke thuissituatie begeleid door buddy’s en
professionals om hun leefsituatie te verbeteren. Om buddy
te worden, volg je een aantal
trainingen. Daarnaast sta je in
nauw contact met een team van
professionals.
Meer weten over Kansrijk Oost?
Of je aanmelden? Stuur dan
een e-mail naar Marloes de Bie
(projectleider):
marloes.de.bie@groningen.nl
*= Om privacyredenen noemen
we alleen de voornaam.

Hoe is het om ... vrijwilliger te zijn bij Moeders informeren Moeders
Michelle (24)* is vrijwilliger
bij Moeders informeren
Moeders (MIM): een sociaal
netwerk waar moeders in
contact kunnen komen met
andere moeders om ervaringen uit te wisselen en
voor tips. Twee jaar geleden
begon ze als deelnemer. Nu
is ze zelf buddy.
‘Van de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau kreeg ik vlak na de
bevalling van mijn zoontje
een flyer over MIM. Ik was
22 jaar en mijn vriendinnen
hadden nog geen kinderen.
Het leek me leuk om met
andere moeders te praten.
Het intakegesprek met Julliet

(Schreuder, coördinator MIM)
voelde direct goed.’
Wandelafspraken
‘Ook met mijn buddy had ik
meteen een klik. Helaas verhuisde zij na negen maanden
naar de andere kant van het
land. Zo snel is eigenlijk niet
de opzet: van tevoren teken je
een soort overeenkomst waarin
staat dat je tot jouw baby twee
jaar is contact houdt. Natuurlijk
kun je eerder stoppen als je dat
wilt. De bedoeling is dat je buddy in ieder geval een keer per
maand bij jou thuis langskomt.
Alles daartussen bepaal je zelf.
Zelf maak ik het liefst wandelafspraken met de moeders, maar
app-contact kan ook.’

Fijne jeugd
‘Nadat mijn buddy was verhuisd, besloot ik zelf vrijwilliger
te worden. Het moeder zijn viel
me niet zo zwaar: ik paste van
jongs af aan al op mijn broertje
(9) en zusje (11). Mijn moeder werkt in de nachtdienst,
daarom slapen ze vaak bij mij.
Als buddy wil ik laten zien dat
alleenstaande moeder zijn niet
het einde van de wereld is. Zelf
werk ik 32 uur per week bij een
klantenservice. Dat is prima te
combineren met de zorg voor
mijn zoontje. Ik heb zelf niet
een heel fijne jeugd gehad. Die
wil ik mijn zoontje wel geven.’
Vriendinnen
‘Ik raad alle moeders en bijna-

met de moeders te praten. Zo
ontstaat er echt contact. Ik heb
hier zelfs vriendinnen aan over
gehouden.’
Wil jij meedoen met MIM? Of
meer informatie? Mail dan naar
Julliet Schreuder, coördinator
MIM: mim@ggd.groningen.nl.

Michelle met haar zoontje.
moeders aan om zich aan te
melden voor MIM. Je kunt
zelf bepalen wat je wel en niet
wilt. Vanuit MIM worden ook
regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals babymassage
en een workshop babytaal.
Daarbij heb jij alle tijd om

MIM is verbonden aan Kansrijke Start Beijum. Dit is een
samenwerkingsverband in
de wijk dat ernaar streeft om
kinderen de best mogelijke
start van hun leven te geven,
zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
*= Om privacyredenen noemen
we alleen de voornaam.
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Hoe ontmoetingen tot het verhaal van Beijum leiden
andere manier naar hun wijk
te laten kijken. Wat je interesse
heeft, valt je op. Iemand met
kinderen ziet hoeveel kinderen er in de wijk wonen. Wie
meer belangstelling heeft voor
bomen, kijkt naar al het groen
in de wijk. Heb je die interesse
niet, dan valt het je minder op,
of zelfs helemaal niet.
Anders kijken
Sijas: ‘Hoe je kijkt, hoe je de
wijk in je opneemt: dat vind ik
fascinerend. Daarin kun je ook
sturen. Een detail van een foto
of een flard van een verhaal
kunnen je al anders laten kijken. Stel dat we vanaf nu alleen
nog maar gaan letten op de
mondkapjes op straat.
Dan zie je ze overal liggen.
Dat heeft invloed op de manier
waarop we door de wijk lopen.
En dus op ons verhaal.
Door bewoners met onze
verhalen op een andere manier
hun wijk te laten zien, kunnen
we ze prikkelen en tot inzichten

Sijas de Groot en David Vroom zoeken verhalen over Beijum.
Misschien heb je ze al eens
door de wijk zien lopen:
theatermaker Sijas de Groot
en fotograaf David Vroom van
Stichting Tussenland. In maart
en april wandelen zij door de
straten van Beijum, op zoek
naar het verhaal van de wijk.
Als je Beijum zou moeten
omschrijven, wat zou je dan

zeggen? Wat vertel je over het
type huizen, de bewoners en
wat daar zo bijzonder aan is?
Elke stad, elke wijk heeft een
verhaal. Een verhaal dat wordt
gemaakt door de geschiedenis
van de wijk. En door de mensen die daar wonen en werken.
Naar die verhalen zijn David en
Sijas op zoek.

Kunstwerk voor de wijk
In het Actieplan Openbare Ruimte staat dat we samen met

bewoners werken aan een passend kunstwerk voor de wijk.
Dit jaar doen we daarvoor het onderzoek: wat zou een goede
plaats kunnen zijn, wat zijn belangrijke thema’s, waar moet
het aan voldoen?
Vervolgens kiezen we een (of meerdere) kunstenaar(s) die bij
deze ideeën aansluit(en). Hij/zij maakt een ontwerp voor een
kunstwerk. Of het ontwerp dit jaar lukt, weten wij nog niet.
In een ander jaar volgen sowieso de uitvoering en plaatsing
daarvan. Kunstpunt Groningen (voorheen CBK) begeleidt
dit project. Het onderzoek van David en Sijas wordt hierin
meegenomen.

Vanuit verschillende hoeken
ontvangen we signalen over
de Beijumerweg. Sommige
bewoners hebben last van de
kuilen die ontstaan door auto’s
die door de bermen rijden.
Anderen vinden dat de weg
niet goed is verlicht. Een aantal
bewoners vindt de indeling van
de Beijumerweg verwarrend.
En vindt het niet duidelijk wie
de weg waar mag gebruiken.
Ook zijn er bewoners die meer

aandacht willen voor de historie van de weg. Zelf zien wij
kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Onderzoek
Al deze wensen en ideeën
nemen we in overweging bij
de aanpassing van de weg.
Voordat we hiermee aan de slag
gaan, doen we eerst onderzoek.
Zo kijken we met bedrijven en
organisaties die aan de weg liggen hoe zij de weg gebruiken.
Wie komen er allemaal naar
hun gebouwen toe? En hoe komen zij daar? Zijn daar andere
manieren voor? Zien de organisaties zelf kansen voor verbetering? En wat voor gevolgen
hebben mogelijke aanpassingen voor andere plekken op de
Beijumerweg? De bereikbaarheid van het Trefpunt moet
bijvoorbeeld behouden blijven.

Doorgeven
Met het maken van de krant
wil Sijas de bewoners iets teruggeven, als dank voor hun
verhalen. Hoe die krant er uit
gaat zien, weet hij nog niet.
‘Daarover zijn we nu aan het
nadenken. Het liefst willen
we de krant persoonlijk bij
de bewoners langsbrengen.
Maar misschien maken we
ook wel iets wat je door kunt
geven. Het doorgeven van
een identiteit, in de vorm van
een persoonlijk verhaal.’
Beijum is de eerste van vier
wijkvernieuwingswijken
waar Sijas en David namens
Stichting Tussenland en de
wijkvernieuwing op zoek
gaan naar verhalen. In mei
gaan ze verder in De Hoogte.
Heb jij een goed verhaal over
Beijum? Neem dan contact
met hen op via:
info@tussenland.net.

Eilandjes in het groen
Het verhaal van Beijum begint
bij de structuur van de wijk.
Ruim veertig jaar geleden werd
die bedacht, in de vorm van
heerden. Allemaal hofjes die
hun eigen roosje van de bloemkool vormen, te midden van
ruimte en groen. De hofjes zijn
fijn voor bewoners, maar iets
lastiger voor iemand die de wijk
niet kent. Dat merkte ook Sijas:
‘De eerste keer dat ik in Beijum
kwam, verdwaalde ik gelijk.’
Later ontdekte hij het voordeel
daarvan. ‘Door het dwalen kom
ik steeds andere mensen tegen.
Uit die toevallige ontmoetingen
komen heel leuke gesprekken
en verhalen voort.’
Krant vol verhalen
De gesprekken die Sijas voert,
worden uitgewerkt tot een verhaal. Fotograaf David Vroom
maakt hier een portret bij. Een
aantal van deze verhalen wordt
in mei samengevat in een
krant. De bedoeling is om
Beijumers hiermee op een

In Beijum zijn heel veel boomhutten te vinden.

Onderzoek Beijumerweg
In het Actieplan Openbare
Ruimte 2021 hebben we met
bewoners afgesproken te werken aan de Beijumerweg. Het
gaat om het gedeelte in het
Noorden rondom de Amkemaheerd. Ter voorbereiding zijn
we bezig met een onderzoek.
We leggen kort uit wat dat
betekent en wat we met de uitkomsten daarvan gaan doen.

en ideeën laten komen.’

De Heerdstee
Wel kunnen we kijken of er
misschien een andere fiets- of
autoroute naartoe mogelijk is.
Kansen en mogelijkheden
In het onderzoek nemen we
zowel de inrichting van de
Beijumerweg als die van de
omgeving onder de loep. Zo
krijgen we een goed beeld van
alle kansen en mogelijkheden.
Samen met een bureau bekijken we vervolgens de haalbaarheid. Deze uitkomst leggen we
voor aan mensen die langs de
weg wonen, aan gebruikers en
aan andere belanghebbenden.
Gesprek met bewoners
Het onderzoek dat we doen
is bedoeld als inventarisatie
van alle mogelijkheden. De
uitkomst vormt het uitgangspunt voor een gesprek met
de bewoners. Samen gaan we

kijken naar de verschillende
mogelijkheden en eventuele
aanpassingen. We verwachten
na de zomer de eerste ideeën te
kunnen delen.

tijdelijk in
Expeditie
Basisschool De Heerdstee zal in de komende
jaren worden gerenoveerd of vervangen. Als
dat gebeurt, moeten
de leerlingen tijdelijk
elders worden ondergebracht. We denken nu
dat de vroegere Expeditie daar een geschikte
plek voor zal zijn.
Wanneer De Heerdstee
zijn intrek doet, is nog
niet bekend. Wel staat
vast dat de Expeditie
hiervoor beschikbaar
moet blijven. Daardoor
zal het de komende drie
jaar niet beschikbaar
zijn voor een andere
bestemming.
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Zelf aan de slag in... het Rensumaparkje
Samen zorgen voor een
schone en fijne buurt: elke
maand geven we daar een
voorbeeld van. Deze keer
praten we met Rob Lindeboom. Hij zet zich samen
met Ineke Bielevelt en Elja
Talens in voor het parkje
aan de Rensumaheerd.
Groen, ruim en kindvriendelijk: allemaal redenen
voor Rob Lindeboom en zijn
vrouw om 27 jaar geleden
in Beijum te gaan wonen. In
eerste instantie aan de
Hylkemaheerd, sinds 2000
aan de Rensumaheerd.
Ondertussen zijn hun twee
dochters volwassen en het
huis uit; Rob en zijn vrouw
wonen nog steeds met veel
plezier in de wijk.
Vogelrijke buurt
Rob, die biologie heeft gestudeerd, werkt als klimaatadviseur bij de Gemeente
Assen en is in zijn vrije tijd
‘vogel-enthousiast’. Niet raar

parkje. We willen het Rensumaparkje graag diverser maken
qua beplanting. Zo wordt het
nog aantrekkelijker voor mens
en dier. Helaas laten sommige
bewoners er hun hond poepen
zonder het op te ruimen. Anderen storten er hun tuinafval. We
zouden hier met zelfgemaakte
‘verbodsbordjes’ graag iets aan
doen, alleen staat de gemeente
dat niet toe.’

dus dat hij ook in Beijum actief
is op het gebied van groen en
natuur. Zo is hij al jaren lid van
de werkgroep Groen, Grijs en
Verkeer (GGenV) en de werken klankbordgroep Groene
Long. Daarnaast zet hij zich in
voor het parkje tussen de Beijumerweg en Rensumaheerd, dat
bewoners het Rensumaparkje
noemen.
‘Twee jaar geleden is er een
onderzoek vanuit de gemeente
Groningen geweest waaruit
bleek dat er in Beijum relatief
veel vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen leven.
Dankzij het groen en water is
het een vogelrijke buurt. Ik vind
het belangrijk dat dat zo blijft’,
vertelt hij.
Regelmatig zijn we actief
‘Het onderhoud van het Rensumaparkje doe ik twee keer per
jaar samen met buurtbewoners
Ineke Bielevelt en Elja Talens.
Buiten het zomerseizoen doen
we kleinere werkzaamheden,

Rob Lindeboom aan het werk in het Rensumaparkje.
zoals het planten van nieuwe
struiken die we van de gemeen-

te krijgen, en het onderhouden van het fietspad door het

Goed voor groen en
gezondheid
‘Zo lang het fysiek kan, zal ik
me in blijven zetten voor het
parkje. Niet alleen omdat het
fijn en gezond is om te doen,
ook vanwege de betekenis van
het groen voor de natuur en
het klimaat. In de buurt zie je
steeds meer tuintjes verstenen.
Daardoor neemt de temperatuur en de wateroverlast in de
wijk toe. Om dat tegen te gaan,
zijn groene tuinen en het behoud van de groene openbare
ruimte zeer belangrijk.’

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 Theo Smit.

‘Snel, samen, concreet’
Hij is er gewoon ‘ingerold’
zegt hij zelf. Theo Smit is
al vanaf het begin bij de
wijkvernieuwing betrokken.
De cartoon die door Corien
Bögels is gemaakt tijdens de
Startbijeenkomst in januari
2019 is typerend voor hem.
Hij wil alles waar hij zich
voor inzet ‘snel, samen en
concreet’ oppakken. En dat
geldt niet alleen voor wijkvernieuwing. Theo is al vele
jaren op allerlei gebieden
actief in de wijk.
Van het een komt het ander
Toen Theo en zijn vrouw
Willy in Beijum kwamen
wonen, hadden ze een zoon
en een dochter in de puberleeftijd. Nu, zo’n 36 jaar later,
hebben ze vijf kleinkinderen
en sinds een paar weken een
achterkleindochter. Tot twee
jaar geleden woonden ze in
de Nijensteinheerd, nu in

samen met veel vrijwilligers,
en ieder jaar LenteKriebels met
zo’n honderdvijftig Beijumse
basisschoolkinderen. Dat viel
op en in 2017 ontvingen zij allebei een lintje voor hun tomeloze inzet. Meer dan verdiend!

Theo Smit op Plein Oost, links het Heerdenhoes,
rechts de hekken die verplaats gaan worden.
een ruim appartement boven
Het Heerdenhoes. De tuin
is ingeruild voor een balkon
met uitzicht op Plein Oost, de
Groene Long en Kardinge.
Theo werkte vroeger als cartograaf, maar is al met 62,5
jaar met pensioen gegaan. Dat
is dus al bijna zeventien jaar
geleden. En sinds die tijd is hij
actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij de Ouderenwerkgroep, waarvoor hij vroeger
reisjes, fietstochten of een
barbecue organiseerde. Nu is
hij samen met wijkbewoners
Ruud van Erp, Hans Elzinga

en Christien de Ruiter (en dan
vergeten we vast nog iemand)
een van de drijvende krachten
achter het Ouderencafé. Helaas
valt er op dit moment niets te
organiseren vanwege corona.
Hij is ook lid van de Historische
Werkgroep Beijum en bestuurslid van de Buurtcentra in
Beijum. Maar eerst en vooral is
hij betrokken bij de Werkgroep
Groene Long.
De Groene Long
Al jaren organiseert hij met zijn
maat Frans Egberink (zie foto)
twee keer per jaar een schoonmaakactie van de Groene Long,

Maar nu maakt Theo zich zorgen over hoe de Groene Long
erbij ligt. ‘De paden zijn slecht
begaanbaar voor rolstoelen.
En ze worden steeds slechter.
Wanneer is hier geld voor?’ En
vanwege corona ‘kunnen we de
schoonmaakactie niet organiseren zoals we het willen.’ Het
onderhoud van het groen is een
belangrijk onderwerp voor veel
bewoners, zo bleek ook tijdens
de drukbezochte avond over
het Actieplan Openbare Ruimte
in februari 2020.
Het duurt lang
Wonen boven Het Heerdenhoes heeft zo z’n voordelen.

‘De weg is heel kort om dingen
te regelen. Ook vergaderingen
zijn fijn dichtbij.’ Theo is betrokken bij de plannen voor de
winkelpleinen, op dit moment
vooral Plein Oost. Hij deed dan
ook mee met de mini-schouw
van het plein eind juli 2020.
Daar kwamen een aantal kortetermijnacties uit voort.
Een daarvan is het verplaatsen
van de hekken om het verwaarloosde Innersdijk-terrein.
Zo komt er ruimte voor een
tijdelijk wandelpad langs
het gebouw. Bij het tot stand
komen hiervan zijn drie partijen betrokken, de Zorggroep
Groningen, Patrimonium en de
gemeente. Dit voorjaar worden
de hekken verplaatst en het pad
aangelegd. Theo vraag zich wel
af: ‘Waarom moet het zo lang
duren?’ Voor de omwonenden
kan het niet snel genoeg gaan!

Theo Smit en Frans Egberink tijdens LenteKriebels in 2017.

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 trotse winnaars

bewoners, ondernemers en scholen.

www.facebook.com/beijumbruist

De officiële prijsuitreiking

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

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

van de primulabloemen) van
alles schoon ‒ in dit geval kunt
u denken aan de darmen, de
bloedvatwanden en de longen.
Zeepstoffen lossen vetten en
taai slijm op, en zorgen voor
een betere doorbloeding.
Daarnaast bevat primula ook
kalmerende stoffen, de cumarines, die heerlijke zoet ruiken,
rust geven en de ontspanning
in het lichaam bevorderen.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Sleutelbloem

(Primula veris)
De lente is in aantocht en dat
betekent dat allerlei bloemen
her en der opduiken. Voor een
deel hebben we die te danken aan de bewoners van de
borgen, de eerste huizen uit
steen. Zij wensten in de lente
al bloeiende planten om zich
heen en haalden die van heinde en verre: krokusjes, akonieten, sneeuwklokjes, hyacinten, kievietsbloemen, daslook en ga zo maar door. Deze
bloempjes vallen allemaal
onder de naam stinzebloemen ofwel borgblömkes. Wilt
u daar eens lekker van genieten, ga dan naar Domies Toen
in Pieterburen, of bezoek de
tuinen van andere Groningse
borgen of de Hortus in Haren.
Maar ook in onze eigen wijk
zijn ze te vinden, hoor ‒ een
team vrijwilligers heeft ze
jarenlang aangeplant in de
‘Groene Long’!
Borgblömkes
De primula (afgeleid van primus, de eerste) valt ook onder
de stinzebloemen. Veel mensen
kennen alleen de gekweek-
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uw tuin of in een gemeenteperkje, plant dan primula. Ze
breiden zich gemakkelijk uit en
u hebt er weinig omkijken naar,
behalve in de lente, dan zijn ze
echt het bekijken waard.
Als het plantje in volle bloei
is, kunt u op een zonnige dag
de bloemen plukken. Leg ze te
drogen in een mandje en u zult
versteld staan van de heerlijke
geur die vrijkomt.

Sleutelbloemen in bloei

te soorten met die schattige
roze, gele, soms zelfs oranje en
rode bloempjes. Die zijn leuk
om naar te kijken, maar niet
geschikt om in te nemen. De

primula die we in de kruidenwereld gebruiken, heet daarom
Primula veris, de echte, met de
kleine lichtgele bloempjes.
Mocht u een plekje hebben in

Een krachtig plantje
Primula veris heeft lichtgele
bloemen, die van opzij wel wat
lijken op de baard van een ouderwetse sleutel. Daar komt de
naam ‘sleutelbloem’ vandaan.
Zoals wel meer lentekruiden
bevat de primula zeepstoffen.
Nu zult u denken: zeepstoffen, wat moeten we daarmee?
Nou, net als in huis maakt een
lekker sopje (lees: kopje thee

Spakenpad-

Grote schoonmaak
Misschien bent u in huis al aan
de voorjaarsschoonmaak toe?
Uw lichaam zal er in elk geval
ook blij mee zijn, en ook hier
helpt de sleutelbloem.
Daarnaast geeft het kruid rust
in het hoofd, vandaar de Duitse
naam Himmelschlüssel. Oftewel: je kunt met dit kruid de
poort naar een hemelse beleving openen. Dat klinkt wel wat
erg enthousiast, maar in tijden
dat er weinig kalmerende middelen waren, gebruikte men
sleutelbloem bij slapeloosheid
en hoofdpijn. Ook helpt het
kruid tegen krampen, pijn en
longproblemen.
Maar bovenal is de primula
een lentebode. Die lente komt
eraan, wat er ook gebeurt, en ik
wens u veel zonnig lenteplezier!

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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O V E R D E R O O IE

ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (40)
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 Arie Brouwer over zijn onlangs van Postma
(tot eind vorig jaar eigenaar) overgenomen fietsenzaak Cycle Shop
Beijum, ter hoogte van de bussluis
bij winkelcentrum Beijum.
door Johan Fehrmann
Arie, je bent 21 jaar, de jongste
ondernemer van Beijum. Hoe

is het zo gekomen dat je Cycle
Shop van je voorganger hebt
overgenomen?
Een aantal jaren geleden heb
ik in het kader van mijn middelbareschoolopleiding stage
gelopen in een fietsenzaak in
de Oosterpoort om te kijken
of fietsen maken iets voor me
was. Dat bleek het geval te zijn:
ik mag graag met mijn handen
werken en bezig zijn. Daar
kwam ik Postma tegen, die me
uitnodigde om in Beijum te
komen werken. Op mijn zeventiende ben ik begonnen fietsen
te repareren in Beijum en
Lewenborg.
Ook in Lewenborg?
Ja, daar was ook een Cycle Shop
gevestigd. Daar heb ik twee jaar
gewerkt, waarvan anderhalf jaar

Arie Brouwer, de trotse nieuwe eigenaar van Cycle Shop Beijum

Verkiezingen

Over drie dagen zijn de verkiezingen. En als u dit leest, zijn
de uitslagen al lang en breed
bekend. Wat dan nog niet
bekend is, is hoe het verdergaat. We leven in een land
waar een absolute meerderheid zo goed als onbekend is
en moeten dus maar afwachten hoe de regering eruit komt
te zien.

Arie voor zijn zaak

als eigenaar. Het pand in Lewenborg is verkocht en rond kerst
afgelopen jaar ben ik met Postma overeengekomen om de
zaak in Beijum over te nemen.
Begin januari ben ik er begonnen als eigenaar.
Wat is er leuk aan om Cycle
Shop Beijum te beheren?
Ik vind het leuk om een eigen
draai aan een bedrijf te geven.
Ook vind ik het prettig om goed
contact met klanten te hebben.
Bovenal geniet ik van technisch
bezig zijn, in combinatie met
sociaal contact met de mensen
die hun vertrouwen aan me
geven om hun goed en eerlijk
van dienst te kunnen zijn. Ik wil
klanten op een betrouwbare
manier tevreden stellen; ze
moeten met een goed gevoel
de zaak weer uitgaan.

Sommigen vinden dit verschrikkelijk; ik vind het wel geruststellend. Een groep min of meer
intelligente mensen moet er
samen uit zien te komen. Dat
levert geen radicale vergezichten op, maar meestal wel een
redelijk goede regering.
Dat zal zeker nu het geval zijn.
Alle partijen zijn socialistisch

Dat klinkt goed. Waarvoor
kunnen mensen zoal bij je terecht?
Mensen kunnen alle fietsen
komen laten repareren, groot,
klein, ongeacht welk merk.
Ook zijn er fietsen te koop:
stadsfietsen, nieuwe fietsen,
tweedehandsjes. Deze periode
natuurlijk wel even op afspraak
en maximaal vijf mensen in de
winkel. Klanten zijn van harte
welkom.
Je komt al een paar jaar in
Beijum, je hebt er nu zelfs je

geworden. Rutte heeft verklaard
dat Nederland altijd al socialistisch was, het CDA en de CU
hebben nog eens gelezen wat er
in de Bijbel gezegd wordt over
arme mensen, en zelfs de PvdA
is druk bezig de afgeschudde
veren weer aan te plakken.
Voor een groot deel is deze
koerswijziging ingegeven door
de verkiezingen, maar ik hoop
dat alle partijen nu toch wel zien
dat het heilig verklaarde marktdenken ook veel nadelen heeft.
Nu maar hopen dat ze genoeg
ruggengraat hebben om de
beloftes waar te maken.
En dat mogen die min of meer
intelligente mensen gaan regelen. Ik wens ze succes.
Arjan de Rooij

eigen zaak. Hoe is eigenlijk
jouw beeld van de wijk?
Zeer positief. Een betrokken
wijk, waar veel mensen elkaar
kennen. Een paar jaar geleden
kreeg ik via de media een beeld
van Beijum voorgeschoteld alsof het een achterstandswijk zou
zijn. Dat is een zeer onterecht
beeld. Beijum is een fijne wijk en
ik kom er graag.
Wilt u ook met uw onderneming
gratis in deze krant?
Aanmelden kan via:
redactie@debeijumer.nl

KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Stoepemaheerd 10 | 9737 TK Groningen | beijum@cycleshop.nl | T. 050 542 12 42
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Vrijwilligers in het zonnetje
2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger.
Om te vieren dat we met elkaar Nederland maken.
En om iedereen te inspireren om ook mee te doen!

Op 2 december 2020 werd
tijdens een live talkshow het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
2021 geopend door Koningin
Maxima. Van de 14,7 miljoen
mensen ouder dan 15 jaar doen
bijna 7 miljoen vrijwilligerswerk. Dat is veel. Toch neemt
de vraag naar vrijwilligerswerk
toe. Vandaar de slogan: ‘Toch
missen we jou nog!’

Nu we al een jaar te maken
hebben met corona, blijkt dat
het enorm belangrijk is om
naar elkaar om te kijken, om
iets doen voor je buren en de
samenleving als geheel.
Vrijwilligerswerk draagt bij
aan oplossingen voor vraagstukken als toenemende
armoede, eenzaamheid en
behoefte aan zorg. Vrijwilligers zijn actief in besturen,
natuuronderhoud, veiligheid,
dagbesteding en opvang. Het
is van belang dat mensen de
urgentie en ook het plezier
voelen om vrijwilligerswerk
te doen. Want mensen maken
Nederland!
Ook Link050 doet mee met
de actie ‘Mensen maken

Groningen…’, door aandacht
te geven aan vrijwilligers in
verschillende wijken. Zoals
de twee Beijumers die hier
geportretteerd worden: Eloy
en Jane.
Lees meer op de website:
www.link050.nl

Eloy maakt het leven lekkerder bij Bij Bosshardt
Eloy is kok bij Bij Bosshardt,
huiskamer voor en door de
buurt. De buurthuiskamer
aan de Amkemaheerd is
vanwege corona gesloten,
maar elke maandag kun je
eten komen ophalen. Eloy
doet zelf de boodschappen
– op een rustig uurtje, want
hij is ook al gepensioneerd.
Hij maakt de maaltijden en
toetjes in z’n eentje klaar.
‘Het is beter om alleen in de
keuken te staan, vanwege
corona’.
Alle ingrediënten zijn vers,
daar komt geen blikje of
pakje aan te pas. Zijn motivatie haalt hij uit de mensen
voor wie hij kookt. Dat zijn
er elke week zo’n achttien
à twintig. Eerder kookte hij
eens in de twee weken, maar
sinds de huiskamer dicht is,
kookt hij elke week. En dat
verdient wel een pluim!

Jane maakt het leven mooier bij Stadsboerderij De
Wiershoeck

thuis kom, maar het gaat best
goed met me.’ En De Wiershoeck is blij met haar!

Jane leeft met de seizoenen:
in het vroege voorjaar zaait ze
bloemen in de kas, om ze later
te verspenen. De boeketten
worden verkocht in de zomer.
In de herfst maakt zij van de
gedroogde bloemen kunstige
kransen, om ten slotte in december kerstkransen in elkaar
te zetten. Dan is het jaar weer
rond en voor je het weet, is het
weer tijd om te gaan zaaien.
Jane voelt zich helemaal thuis
bij Stadsboerderij De Wiershoeck, waar ze al twee jaar
werkt. Ze heeft ook eventjes
in de tuin gewerkt, maar dat
was toch te zwaar. ‘Wel heel
gezellig; als je aan het wieden
was, kwamen de kippen kijken
of er ook wormpjes omhoog
kwamen.’ Jane heeft fibromyalgie, maar ze vindt het belangrijk om toch aan het werk en
onder de mensen te blijven.
‘Soms ga ik even liggen als ik

Zet ook een vrijwilliger in
het zonnetje!

Zuidwending

Ken jij ook een vrijwilliger in
jouw buurt die het verdient
om wat aandacht te krijgen
in De Beijumer? Er zijn heel
veel mensen in Beijum die zich
inzetten voor een ander: voor
hun heerd, voor de school
van hun kinderen, voor de
sportvereniging, voor de kerk,
voor de Groene Long, voor een
buurvrouw die niet zelf naar
de winkel kan… Ik ken een
heleboel vrijwilligers hier in de
wijk, maar natuurlijk lang niet
allemaal. Daarom: mail me als
je zo iemand kent (het mogen
ook meerdere mensen zijn). De
komende maanden komen ze
dan ook met zo’n klein portret
in de krant.
marleenvanl@gmail.com

|
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WerkPro Wijkgilde 3.0
‘Het doet veel met mensen’
Of het nou gaat om een basisbaan of een opleiding via het
WijkGilde, WerkPro begeleidt
mensen hierbij. Dat geldt trouwens ook voor de kringloopwinkel, het tuinteam, de buurtconciërges en Beijum kookt!
Veel van de projecten hebben
te maken met de missie van
WerkPro: werk voor iedereen.
‘Er is een enorme wisselwerking tussen de projecten. Alles
loopt door elkaar’, vertelt Marcella Gortmaker, zakelijk leider
voor WerkPro in Beijum.
door Marleen van Leeuwen
Samen met haar collega’s beheert zij het Heerdenhoes en
het Trefpunt. Als beheerder van
het Heerdenhoes begeleidde ze
altijd al de vrijwilligers. De begeleiding van deelnemers aan
de verschillende projecten in
de wijk komt hierbij. ‘Zakelijk en

sociaal-cultureel werk kunnen
echt samengaan.’
Wijkgilde
De eerste opleiding via het WijkGilde was een waanzinnig succes. ‘Wat is het leuk dat ze een
diploma konden halen!’ Voor de
meeste cursisten was het hun
eerste diploma ooit. Om allerlei
redenen moesten ze ooit afhaken: een jong gezin, problemen
met schulden, taalproblemen.
Maar, zoals ze zeiden: ‘Dit is
mijn tijd!’ De opleiding die ze
volgden, is bedoeld om een
starterskwalificatie te halen om
daarna verder te kunnen met
leren of om beter voorbereid
aan het werk te gaan. Marcella:
‘Het biedt aan de cursisten een
“zelfvertrouwendiploma”. En ze
hebben elkaar er doorheen gesleept. Zo leuk om te zien!’
De tweede groep cursisten
heeft in coronatijd een diploma

Samen aan de slag bij Beijum kookt!

gehaald en met enige vertraging is nu de derde groep begonnen: Wijkgilde 3.0, met zeventien deelnemers uit Beijum
en Lewenborg. De jongste is 22,
de oudste 63. Ze worden intensief begeleid. ‘Als ze niet naar de

De derde lichting cursisten van het WijkGilde

les komen, worden ze gebeld.
Mensen die vastlopen, krijgen
nu een kans.’ En dan blijkt, zoals
de eerste twee groepen al hebben bewezen, dat het eindelijk
een keertje lukt! Een van de
cursisten uit het tweede jaar
is zelfs verdergegaan met een
vervolgopleiding en is nu als
stagiair begeleider van de
huidige deelnemers.
Basisbaan
De gemeente Groningen heeft
nu ook een project lopen met
de ‘basisbaan’. Gedurende drie
jaar krijgen mensen de kans om
te werken tegen een minimumloon. Ze komen daardoor uit
de bijstand. In Beijum zijn drie
mensen aangesteld in zo’n basisbaan. Mensen met verschillende
achtergronden, verschillende
niveaus en heel verschillende
taken. Organisaties in de wijk
gaven taken aan waaraan de wijk
behoefte heeft – taken die anders niet zouden gebeuren. Daar
zijn mensen aan gekoppeld.
Zo werkt een vrijwilliger bij de
sportvelden van DIO en ROG.
Een andere vrijwilliger is betrokken bij groenonderhoud in de
Groene Long rondom het Tref-

Ransuilen
Ransuilen zijn ’s nachts actief. Overdag zitten ze te rusten (ofwel te ‘roesten’, zoals
dat bij uilen heet). Dat doen
ze graag in een groep, zoals
te zien is op deze fraaie foto
van Astrid van der Wis. Met
dank aan Jacob Schrevel
voor de tip.

punt en de Wiershoeck, en een
derde werkt mee met accommodatiebeheer (de Wegwijzer)
en heeft mede de HeerdMobiel
opgezet. En allemaal werken
ze één dag per week bij Beijum
Kookt!
Dagritme, een diploma, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheden, een inkomen net iets meer
dan bijstand. ‘Het doet veel met
mensen!’

WerkPro
Zinvol werk en begeleiding
op maat: voor wie zonder
werk zit, maar wel verder
wil, biedt WerkPro de mogelijkheid om doelgericht
aan de slag te gaan. ‘Ons
uitgangspunt is dat mensen
zelf hun doel bepalen en regie hebben over het bereiken daarvan.’ Mensen gaan
aan het werk in een van de
werkbedrijven in de wijk en
krijgen daar begeleiding om
zichzelf te ontwikkelen en
hun doelen te bereiken.

11

‘Het skaten nodigde me uit om te fotograferen’
Fotograaf Jonas Ketner geïnterviewd door Willy Koolstra
Zijn inspiratie kreeg hij als
BMX’er (Bicycle Motorcross) op
de skatebaan in Beijum, het
vroegere Pedalpark, dat later
de naam Dirt Park kreeg. ‘Daar
was een keer een fotograaf,
en het leek me leuk om ook
te doen’, zegt de zestienjarige
Jonas Ketner. Hoewel hij nog
maar een half jaar de wereld regelmatig door zijn lens bekijkt,
maakt hij prachtige actiefoto’s,
waaronder natuurfoto’s en portretten.
door Willy Koolstra

Verschillende onderwerpen
‘Ik houd van regen en spelen
met licht’, zegt Jonas, terwijl
hij op zijn mobiel verschillende foto’s laat zien van na
een hoosbui weerspiegelde
werelden in en rond de wijk.
Inmiddels werkt hij met een
Canon 5M-systeemcamera,
die hij twee maanden gele-

door de lucht gaan. Regelmatig vragen mensen hem
voor een kleine reportage.
‘Eergister was ik met vrienden
op pad in drie verschillende
auto’s waar ik foto’s van heb
gemaakt. Een ander vroeg of
ik meega naar de manege om

daar van hem en zijn vrienden
foto’s bij de paarden te maken. Ik fotografeer van alles,
niet specifiek.’ Op zijn mobiel
verschijnt een mooie foto van
een meisje: ‘Ik vind portretfoto’s ook wel mooi om te maken van mensen’, zegt hij.

den heeft gekocht van met
een bijbaantje bij Albert Heijn
gespaard geld.
Jonas maakt nu veel actiefoto’s van andere BMX’ers en is
veel te vinden in skateparken
of in het Dirt Park van Beijum,
waar hij de spectaculaire
acties van zijn medesporters
vastlegt, die soms als vogels
op hun fietsen metershoog

Toekomstperspectief
Wat Jonas later wil gaan doen,
weet hij al bijna zeker. ‘Ik denk
dat ik een fotografieopleiding
Jona Ketner
De prachtige foto’s op
deze pagina zijn gemaakt door beginnend
fotograaf Jonas Ketner. Jonas is 16 jaar en
loopt vaak een rondje
door Beijum om foto’s
te maken. We hopen in
de toekomst meer van
zijn foto’s in De Beijumer te kunnen laten
zien.

ga volgen.’ Jonas zit nu in de
derde klas van de havo en
denkt aan een hbo-opleiding
in Eindhoven of Apeldoorn.
Ook zijn zus heeft hem een
beetje geïnspireerd. Zij volgt
sinds twee jaar de filmacademie in Eindhoven. ‘Ik heb ook
wel gefilmd, maar vind fotografie toch leuker. Met foto’s
kun je de dingen spectaculairder vastleggen en je kunt er
langer naar kijken.’
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Op pad met de buurtconciërges
Tijdens onze strooptochten
naar zwerfvuil komen we
natuurlijk ook geld tegen.
Muntjes en af en toe wat
papiergeld. Hierdoor is het
ruimen best een lucratieve
bezigheid!
Per 1 juli van dit jaar wordt ook
op kleine plastic flesjes 15 cent
statiegeld ingevoerd. Pas per 1
januari 2023 gaat hetzelfde gelden voor blikjes. En laten dat nu
net de twee artikelen zijn die we
het meest op straat en in de bosjes aantreffen! In Duitsland hebben ze dit statiegeld al in 2003
ingevoerd, maar de ervaring daar
leert dat er nog steeds veel wordt
weggegooid. Dáár valt voor
zwerfvuilruimers dus best wat te
verdienen.

een zeer gedegen lobby in het
geweer brachten. Gehaaide
lobbyisten weten: als je iets met
grote zekerheid onder het tapijt
wilt schuiven, moet je er een
werkgroep op zetten, aangevuld
met deskundigen uit de sector
zelf. Ook moet dan vanuit de
ministeries een ambtelijk secretaris worden toegevoegd die alle
studieresultaten keurig bundelt
en er een leesbaar geheel van
maakt. Het beste is om een ambtelijk secretaris aan te stellen die
al bekend is met de materie. De
eindverslagen worden dan elke
keer pas afgerond als er een regering is gevallen, of ná nieuwe

verkiezingen. Daardoor gebeurt
er dus nooit iets mee.
Aan het begin van de huidige
regeerperiode van Rutte 3 begon
de rituele dans weer van voren
af aan... Eén factor was echter
anders dan in alle andere jaren.
De ambtelijk secretaris kreeg
namelijk een PIZ-cursus aangeboden. Nu is dat geen cursus
waarin je geleerd wordt hoe je

Dat de invoering in ons land zo
lang op zich heeft laten wachten,
heeft er volgens mij mee te maken dat de verpakkingsindustrie
en de levensmiddelenbranche

de burger zo goed en zo vaak
mogelijk in de zeik kunt nemen
(denk aan de behandeling van de
burger bij de aardbevingsellende
en de toeslagenaffaire), maar het
staat voor een cursus Pensioen
in Zicht! Onze brave borst kreeg
tijdens deze cursus de behoefte
om toch nog iets echt goed af te
ronden! Het laatste eindrapport,
dat al bijna twintig jaar steeds
weer dezelfde teksten had en
door niemand van de werkgroep
meer echt werd gelezen, heeft hij

Lief & Leedstraten Beijum
De lente staat voor een nieuwe
start, niet alleen voor het weer
en de natuur, maar ook voor het
aangaan van nieuwe verbindingen met buurtgenoten. Daarom
zal er een pilot plaatsvinden in
Beijum.

In een deel van de Munsterheerd en een deel van de
Onnemaheerd zullen gangmakers langskomen om een
praatje te maken met hun
buren over het Lief & Leedproject. In Beijum beginnen
zij hiermee rond Pasen, met
een leuke paasattentie. In
andere steden van Nederland
is het al een groot succes; zo
heb je in Rotterdam bijvoorbeeld al ruim 750 straten die
eraan meedoen!
Wat is het?
Om te beginnen... wat is een
Lief & Leedpotje? Een Lief &
Leedpotje is een bedrag van
rond de 150 euro. Dit bedrag
krijgt een gangmaker via WIJ
Beijum van de gemeente Groningen. Hij of zij kan dit gedurende een jaar gebruiken
om aandacht te besteden aan
persoonlijk lief en leed in zijn
of haar straat. Denk aan een
verwenpakketje voor de mantelzorger in een deelnemende

straat, een fruitmandje voor
een zieke buurvrouw, een
leuk kaartje bij een geboorte of een behaald diploma.
Kortom: heeft iemand even
wat extra aandacht verdiend?
Geef het door, dan zorgen wij
ervoor!
Wie verdient een bloemetje
in onze straat?
Geef het door, dan zorgen
wij ervoor!

Meedoen?
Omdat het in Beijum allemaal
nog erg nieuw is, zijn wij op
zoek naar mensen die enthousiast worden van het Lief
& Leedpotje. Dus krijg jij er
ook energie van om af en toe
iets leuks te doen voor jouw
buren? Heb jij interesse en
lijkt het je iets om gangmaker
te worden in jouw buurt?
Dan kun je je aanmelden bij
WIJ Beijum: bel Siebo Weert,
06-25634102, of Lisette Veenstra, 06-55482963!
Wil je meer weten, dan kun
je ook kijken op www.opzoomermee.nl. Hier staat alle informatie over het succesvolle
project in Rotterdam.

Amkemaheerd

|

op een paar kleine onderdelen
aangepast:
1. De term ‘inspanningsverplichting’ heeft hij veranderd in
‘resultaatverplichting’.
2. Het percentage van 7 procent
afvalreductie is veranderd in
70 procent afvalreductie.
3. Het rapport zou na twee jaar
worden gepresenteerd.
En vervolgens liet hij alle partijen
tekenen voor akkoord.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Bij de meting van het zwerfafval
begin vorig jaar bleek dat er
absoluut geen sprake was van
een afvalreductie van 70 procent,
maar dat er zelfs een stijging was
van 27 procent! Dus zat toen
opeens de verpakkingsindustrie,
samen met de levensmiddelenbranche, vast aan het contract
om statiegeld op flesjes en blikjes
te gaan invoeren. Eindelijk!
Wij, de buurtconciërges, willen
onze ambtelijk secretaris hierom
voordragen voor een lintje. We
weten namelijk bijna zeker dat er
in de komende jaren veel meer
geld op straat komt te liggen.
Dat ruimen wij dan met steeds
meer plezier op. We denken er
zelfs over om een aantal zeecontainers aan te schaffen waarin we
nu alvast een voorraad flesjes en
blikjes kunnen opslaan.
Mocht u hiervan ook plezier
willen hebben: meld u bij ons
aan als vrijwilliger en er wacht u
bij ons een bijna zekere gouden
toekomst.
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers
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Sportinstuif snow limits
Wil jij leren boogschieten?
Of longboarden? Of misschien ben jij meer van het
bouwen?
Kom dan langs bij de sportinstuif
bij Snowlimits op vrijdag 2 april.
Je kunt twee uur lang gratis
buitenspelen, bijvoorbeeld boogschieten, archery tag, van de
stormbaan of een toren bouwen.
Het is voor kinderen van 6 tot en
met 14 jaar uit Beijum. Geef je op
voor shift 1 (13 tot 15 uur) óf shift

2 (15.30 tot 17.30 uur). Stuur een
mail naar info@snowlimits.nl met
daarin:
• jouw naam en leeftijd
• jouw telefoonnummer of het
telefoonnummer van een ouder of begeleider
• op welke tijd je wilt komen
(shift 1 of shift 2).
De sportinstuif wordt mogelijk
gemaakt door Sportwijk Beijum,
in samenwerking met Snowlimits,
BijHem, JOGG en Bslim.

sport
instuif

Kom ook spelen!
Stormbaan
boogschieten,
longboarden en
toren van bamboo
bouwen

bij snow limits

(voor kids 6-14)

Geef je op!
Stuur een mail met
naam, leeftijd, mobiel
en tijdslot naar:

Vrijdag
2 april

Wouter Bosch
info@snowlimits.nl

13:00-15:00
of
15:30-17:30

Verlangen
Lege winkels, volle straten
een schaarse gezelligheid
rond viskraam en eettent
zingt soms de stad
een bijna vergeten lied.
Koude handen drinken
de warmte van een coffee to go
op trappen en muurtjes
waar lange lockdownlokken
net onder mutsen vandaan
zich warmen in de lentezon.
Ontmoetingen zonder tast, zonder geur
deden huid en handen hunkeren
we zetten onze deuren alvast op een kier
en dromen de vrijheid tegemoet.
Willy Koolstra

Nieuw bij De Heerdstee:
Peutergroep De Vlieger!
Een goede doorgaande lijn is
tussen de voorschoolse opvang
en de basisschool is heel belangrijk. Daarom is De Heerdstee gestart met een eigen
peutergroep: De Vlieger. Voor
peuters die meedoen, is het
niet noodzakelijk om ook naar
school te gaan op De Heerdstee. De schoolkeuze blijft vrij.
Juf Saskia verwelkomt peuters
van 2 tot 4 jaar op dinsdag- en
donderdagmorgen van 8.30 uur
tot 12.30 uur aan de Bentismaheerd.
Er is aandacht voor spel, ontwikkeling, buitenspelen, bewegen,
muzikale vorming, creatieve
vorming en zelfredzaamheid.
Een vakkundige pedagogisch
medewerkster draagt zorg voor
een veilige omgeving, waarin
uw peuter zich optimaal kan

Sneeuwklokjes - Zuidwending

ontwikkelen en kan genieten
van spel en andere activiteiten.
Daarnaast mogen de peuters
samen spelen en ontdekken.
De Heerdstee beschikt over een
eigen peuterlokaal, dat warm en
gezellig is ingericht.
Eerst gaan de peuters wennen
en spelen ze met elkaar. Richting hun vierde jaar zullen ze
ook regelmatig activiteiten
samen doen met de leerlingen
van groep 1. Op deze manier is
er sprake van een goede doorgaande lijn.
Uiteraard kunnen nieuwe peuters eerst komen kennismaken.
U kunt hiervoor een afspraak
maken met juf Saskia Vedelaar
via het nummer van school,
050-5713735, of via de mail,
s.vedelaar@vcogkinderopvang.nl
Meer informatie op www.vcogkinderopvang.nl

|
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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.
De jongste smartphonejeugd
zal vast niet meer weten wat
een telefooncel ook nog maar

inhield. Toch stonden ze tot nog
niet zo heel lang geleden in de
wijk. Tien jaar geleden stond bij
winkelcentrum Beijum nog een
exemplaar. Dikke telefoonboeken erin, een gleuf voor kwartjes... De foto die we hier zien,
staat op Beeldbank Groningen.
Is dit niet ter hoogte van de
Fossemaheerd? Reacties zijn
altijd welkom.
Voordat zo’n acht jaar geleden
het kruispunt ter hoogte van
Beijum-Zuid werd aangepakt
(van een kruispunt naar twee
rotondes) stond langs de oostelijke ringweg een flitspaal ‒ zie
foto. Rechtsaf ging het Beijum
in, linksaf naar De Hunze.
Deze foto is genomen voordat
de digitale flitspalen hun intre-

AED aan de Mudaheerd
Sinds kort hangt aan de Mudaheerd een AED, gesponsord
door bewoners rondom de
Mudaheerd.
De AED bevindt zich ter hoogte van huisnummer 15, onder
het balkon.

Krokussen - Hylkemaheerd

|

de deden. Het rolletje moest
klaarblijkelijk om de zoveel tijd
verwisseld worden en zo te zien
was dat een taak van de politie.
Of…? Lezers?
Weet u meer over een van
deze foto’s te vertellen? We

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Kijk voor meer informatie over
de werking op www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-eenaed

AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator. Een AED
is een draagbaar apparaat dat
wordt ingezet om het hartritme
te herstellen bij een hartstilstand.

Meer groen? Gewoon doen!
Wilt u ook zo graag een mooie groene tuin of
galerij? Dan is dit uw kans! Nijestee helpt u graag
om uw woning en omgeving te vergroenen. Jaarlijks
voeren we 15 groene ideeën van huurders uit. Denk
aan een groen dak of uw hek laten vervangen door een
heg. Interesse? Kijk voor meer info op onze website:

www.nijestee.nl/meergroen
Beijumpoes

|
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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
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COLOFON
De Beijumer
p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl
De Beijumer is een initiatief van
Stichting Het Trefpunt en wordt
geschreven en opgemaakt door
vrijwilligers.
Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100
Kardinge

|

Volgende nummer:
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Kopijsluiting
16 april

Kerkdiensten

Verspreiding
28 april
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman
De Bron, Bentismaheerd 1A
28 maart
10.00 uur
da. Alberte van Ess
1 april
19.30 uur
Witte donderdag: gezamenlijke dienst vanuit
			
de Martinikerk
2 april
19.30 uur
Goede vrijdag: gezamenlijke dienst vanuit
			
de Martinikerk
3 april
23.00 uur
Stille zaterdag Paaswake: gezamenlijke
			
dienst vanuit de Martinikerk
4 april
10.00 uur
Eerste Paasdag: da. Alberte van Ess
11 april
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
18 april
9.30 uur
gezamenlijke dienst vanuit de Nieuwe Kerk:
			
da. Marga Baas
25 april
10.00 uur
da. Alberte van Ess

Met medewerking van:
Ronald Gramberg
Jouke Janze
Jonas Ketner
Willy Koolstra
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Bianca den Otter
Arjan de Rooij
Ben Scholte Albers
Astrid van der Wis

Voor meer informatie over de dienst: houd de website van PKN De Bron
in de gaten!

DTP
Rode Egel Producties

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.

Munsterheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Binnenkort hebben wij weer wat
leuks voor jullie in petto!

Houd je paasweekend vrij!

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.
28 maart
11.15 uur
			
2 april
19.00 uur
3 april
22.00 uur
			
4 april
11.15 uur
			
11 april
11.15 uur
			
18 april
11.15 uur
			
25 april
11.15 uur
			
2 mei
11.15 uur
			

Palmpasen. Gastdienst Walfriedgemeenschap, voorganger pastor Myriam Oosting
Goede vrijdag, dienst o.l.v. parochianen
Paaswake. Woord- en communieviering,
voorganger pastor Myriam Oosting
Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering,
voorganger pastor Arjen Jellema
Woord en communieviering, voorganger
pastor Myriam Oosting
Dienst o.l.v. parochianen, woord- en
communieviering
Eucharistieviering, voorganger pastor
Arjen Jellema
Oecumenische dienst, voorganger pastor
Marika Meier

Wil je meer weten?
Kijk dan snel op

www.trefpuntbeijum.nl

Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en
ingezonden stukken die
betrekking hebben op de wijk
Beijum en/of zijn inwoners.
Kopij is van harte welkom.
Rechten
Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
menen zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen
met de redactie.
Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum
Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer
doen hun best om de krant
correct te bezorgen. Klachten
over de bezorging kunt u bij ons
melden via tel.nr.: 050-5422807

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

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

Beijumerweg 20

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

