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Beijum legt april zijn wil op
door Johan Fehrmann
‘De bewoners werden uitgenodigd om creatief te gaan
schilderen, te borduren of in
elk geval hun opbeurende creativiteit te uiten. We deelden
lapjes stof uit en daarvan werden vlaggetjes gemaakt om de
boel in de Rensumaheerd en de
Scheltemaheerd wat op te vrolijken in deze coronatijd. Het
idee werd ingebracht door een
paar buurtbewoners en vormgegeven in samenwerking met
het Renschelcomité.’
Aldus bewoonster en lid van
het buurtcomité Cilia uit de
Rensumaheerd. In de Rensumaheerd en de Scheltemaheerd
is dit buurtcomité sinds jaar en
dag actief. En sinds het tweede
weekend van deze maand april
zien deze noordelijke heerden
in Beijum er extra gekleurd uit.
Kleurrijke vlaggetjeslijnen tooien beide straten. Met opbeurende teksten. Over elkaar huggen,
elkaar een hart onder de riem
steken, leve onze groene omgeving en denk aan elkaar.

maar er was ook... zonneschijn.
De coronablues heerst nog
steeds. Van de actuele ontwikkelingen is de lezer vast al op
de hoogte via de actuele (wijk)
media. Over de avondklok. Over
de (al of niet) versoepelingen –
de avondklok, terrasjes open of
niet, winkels open of winkelen
op afspraak... Beijum is net als
de rest van de wereld, Nederland en Groningen coronamoe.
Maar net als in de voorgaande
edities van De Beijumer willen
we als redactie nadrukkelijk ook
aandacht blijven geven aan de
opbeurende krachten in Beijum.
Lichtpuntjes.
Nieuws van het Trefpunt
Zo is er mooi en sportief nieuws
vanuit activiteitencentrum Trefpunt aan de Beijumerweg.

Het aantal parkeerplaatsen
wordt verminderd en er is meer
ruimte voor groen. De beplanting wordt nog uitgezocht; er is
een grote wens om ook fruitbomen en -struiken aan te planten.
Het terras voor het Grand Café
wordt vernieuwd en groter. Ons
aanbod zal gezonder en duurzamer worden. Lekker genieten
van een kopje koffie met wat
lekkers of een gezond broodje
met verse soep… Laat de zomer
maar komen!
Over de zomer gesproken, ook
dit jaar zal er bij Trefpunt en
Heerdenhoes weer een zomerprogramma worden gemaakt,
met allerlei activiteiten voor jong
en oud. Vulde enquête in op
trefpuntbeijum.nl of heerdenhoes.nl en help ons met ideeën!
Vrijwilligers zijn altijd welkom;
zie ook de oproep verderop in
deze krant. En nog een leuk
nieuwtje: op 30 april zullen we
weer een online bingo organiseren, zowel een kinder- als een
volwassenenversie.

Er wordt hard gewerkt voor het Trefpunt

Fleurige vlaggetjes

Coronablues
Het heeft begin april gesneeuwd,
er waren hagelbuien, een paar
nachten met vorst en veel regen,

Beheerder Ricardo Mulder, vertel!
Momenteel wordt er druk
gewerkt op het terrein van
Trefpunt, onder andere aan
een buitenfitnessplek. De werkzaamheden zullen, afhankelijk
van het weer, half mei worden
afgerond. We zijn al bezig met
een fitnessprogramma voor de
hele week.
Naast de komst van het buitenfitness krijgt ook de rest van het
terrein een complete make-over.

De stoepkrijtorganisatoren

Stoepkrijten
Op 14 april was het gedeelte
tussen de fonteinen op Plein

Oost en het speeltuintje voor
het Heerdenhoes het decor van
stoepkrijten, in het kader van de
Nationale Stoepkrijtdag. Vrolijke
kinderen, kleurrijke tekeningen
op straat en enthousiaste organisatoren.
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Schooltuintjes
Nog meer opbeurend wijknieuws: tijdens dit prille voorjaar bezoeken sommige schoolklassen uit Beijum aarzelend
weer het schooltuincomplex in
het Groene Hart van de wijk.
Aarzelend vanzelfsprekend in
verband met corona.
Medewerkster Karin, samen
met medewerkster Lucie (niet
op de foto): ‘We zijn blij dat er
weer kinderen komen. Voor
de schoolklassen die het nog
niet aandurven, met alle respect, we hebben wel alvast alle
schooltuintjes van de kinderen
ingezaaid. In een later stadium
kunnen kinderen alsnog hun
tuintjes onderhouden en later de
opbrengst ervan oogsten.’
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Ten slotte: aan het begin van de
Jensemaheerd is (eindelijk) de
langverwachte wijkmarkering
geplaatst. Zie elders in de krant.
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Kortom, de coronablues domineert ook de wijk Beijum nog
steeds. Maar… we zijn een weerbare wijk!
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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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Kardingerplas en blauwalg

Vervanging Gerrit Krolbrug
Rijkswaterstaat, gemeente
en het Gerrit Krolbrugcomité
zijn sinds kort bezig samen
een goed beeld te krijgen
van de bewonersvariant voor
de vervanging van de huidige brug (gelijkvloers zoals
de huidige brug en aanpak
van de gevaarlijke confrontaties tussen het fietsverkeer

en vooral de van en naar de
Ulgersmaweg rijdende auto’s);
de bewonersvariant wordt bovendien zodanig uitgewerkt dat
een goede vergelijking mogelijk
is met de belangrijkste andere
– hogere- varianten. Zowel de
gemeenteraad als de overgrote
meerderheid van de Tweede
kamer hebben er bij de minis-

ter op aangedrongen om de
bewonersvariant als volwaardig
mee te nemen in de variantenstudies en het lijkt er nu dus
op dat dat gaat gebeuren. Dat
zegt nog niks over welke variant
uiteindelijk de voorkeur gaat
krijgen.
Wordt vervolgd.

NK Tegelwippen

Vervang je tuintegels door groen en help
daarmee het klimaat. Meld je aan, zelf of met
je buren of vrienden, via:
https://groningenklimaatbestendig.nl/
initiatieven/doe-mee-met-het-nktegelwippen/
en help mee Leeuwarden te verslaan!

“Ik zie dat veel wandelaars en joggers ook op een
relatief smal fietspad links
houden. Dit is geen goed
idee omdat ik nogal eens
meemaak dat ik er met de
fiets niet omheen kan als er
ook nog fietsende tegenliggers aankomen. Dan is er
ineens geen ruimte meer
voor mij en lijkt het wel éénrichtingsverkeer. De wandelaar of jogger merkt dan vaak
ook niet de mij tegemoet
komende fietsers op. Dus op
een fietspad gewoon altijd
rechts houden!”
“Volgens de wet wordt een
voetganger gelijkgesteld aan

De twee trotse winnaars

een fietser als hij gebruik maakt
van het fietspad. Dan dient
de voetganger zich ook zo te
gedragen en rechts aan te houden, om zo gevaarlijke situaties
te vermijden. Mocht het tot een
ongeval leiden (bijvoorbeeld
als een voetganger links loopt
en een botsing veroorzaakt),
dan is de voetganger geheel
aansprakelijk.”
Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland heeft
een advies. Er geldt een aantal
basisregels in het verkeer. Zo
moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is,
mag er op het (brom-)fietspad
gelopen worden. Ontbreekt
ook een fietspad, dan mag de
voetganger gebruikmaken van
de berm of de uiterste zijde van
de rijbaan. Dit is vastgelegd
in artikel 4 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, de RVV.
Eigen inzicht
Tot 1993 was je als voetganger
verplicht om links van de weg
te lopen, maar die bepaling
is komen te vervallen. Het is
aan de voetganger om naar

blauwalgwaarschuwing afgegeven moest worden.
Geprobeerdt wordt nu om
naast de eerdere maatregelen
na te gaan of betere doorstroming langs het strand positief
kan werken. Overwogen wordt
dat eerst uit te proberen met
een pompinstallatie.
De gemeente komt binnenkort
met een nieuw persbericht
over de verdere aanpak van
het blauwalgprobleem in de
Kardingerplas.

Voor eind juni kunt u weer pinnen

Links of rechts van de weg?
In eerdere edities van de
Beijumer zijn wij ingegaan
op de vraag of je als voetganger links of rechts moet
lopen op een weg of fietspad
zonder voetpad. Op de site
Infopolitie.nl is het antwoord
op die vraag kort en bondig:
‘Voor voetgangers bestaat
er geen verplichte zijde van
weg of fietspad.’ Wij vroegen
u hierop te reageren. Een
kleine greep uit de inzendingen naar info@beijum.org:

Op 7 april was er weer een
overleg van de gemeente,
waterschap Noorderzijlvest,
Bewonersorganisatie Beijum
en het petitiecomité Zilvermeer
schoon over de blauwalgproblemen in de Kardingerplas. De
genomen maatregelen (extra
schoon maken rietfilter, zorgvuldige instroom van water in
de plas, beheer ganzennesten,
zorgvuldig maaibeleid, verwijderen drijflagen, verbetering
kwaliteit omgevingswater)
voorkwamen niet dat ook in
2020 eind juli opnieuw een

eigen inzicht te kiezen voor de
veiligste situatie, stelt VVN. Dat
kan links van de weg zijn, maar
afhankelijk van de wegindeling
en de situatie dus ook aan de
rechterkant van de weg. Kortom: er is geen eenduidig antwoord te geven. Wij adviseren
om in de meeste gevallen links
van de weg te lopen. Zo zie je
tegemoet komend verkeer aankomen en kun je makkelijker
anticiperen op wat er gebeurt,
bijvoorbeeld een tegemoetkomende fietser die vergeet om
1,5 meter afstand te houden.
Maar er zijn genoeg situaties te
bedenken om te kiezen voor de
rechterkant van de weg, zoals
een onoverzichtelijke binnenbocht, of een dichtgegroeide
berm. Als je wilt oversteken doe
dat dan op een veilig moment
en op een overzichtelijk punt.
Als voetganger beslis je dus zelf
waar jij het het veiligst vindt om
te lopen. Hiermee kun je anticiperen op de verkeerssituatie
van dat moment. Dat betekent
in eenzelfde verkeerssituatie
de ene wandelaar kiest voor
links lopen en de ander rechts
veiliger vindt. Als tip geeft VVN
mee: “Wandel als het donker
is aan de kant van de straatverlichting. Je bent dan beter
zichtbaar voor andere weggebruikers. Vergeet uiteraard niet
om zelf een reflecterend vestje
en lampjes te dragen.”
Voorzichtige conclusie : zorg
voor je eigen veiligheid, breng
anderen niet in gevaar en
vooral: “Gun elkaar de ruimte
en wees lief en respectvol voor
en naar elkaar”.

De aanhouder wint, zo zegt
men. In onze wijk met een
kleine 13.000 inwoners moesten wij het lange tijd zonder
een geldautomaat stellen. De
geldautomaat van de SNS Bank
aan de Stoepemaheerd werd
buiten werking gesteld vanwege de vele plofkraken die in het
land plaats vonden. Door de
restricties vanwege Corona was
de enige overgebleven geldautomaat, die in de Primera,
lange tijd ook niet te gebruiken.
Rekeninghouders en andere
gebruikers konden in hun eigen woongebied geen contant
geld meer opnemen. Van vele
kanten, ook die van de BOB,
werd er geageerd richting de
SNS Bank.
Er gingen al wat geruchten,
maar nu is er definitief goed
nieuws. Een nieuwe geldauto-

maat is in aantocht. Niet zoals
wellicht gedacht van Geldmaat
(de gele die men al regelmatig
tegenkomt) maar van een andere nieuwe eigenaar. De firma
Diebold Nixdorf, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd
is in geldautomaten, neemt de
geldautomaatlocaties over van
de SNS Bank en plaatst nieuwe
geldautomaten met een nieuwe
huisstijl.
Wanneer kunt u de nieuwe automaat gebruiken? De nieuwe
automaat wordt geplaatst tussen half april en eind juni. Het
is helaas niet precies zeggen op
welke dag u de automaat kunt
gebruiken maar vanaf eind juni
kan iedereen weer geld opnemen en kunnen rekeninghouders hun saldo checken en/of
pincode wijzigen.

Melden bij de gemeente
Manieren om meldingen doorgeven bij de gemeente: via de
website gemeente.groningen.
nl/melding, via de app Slim
Melden Groningen, WhatsApp
(naar 06 -12 82 39 73), Twitter
of Facebook, of door te bellen
met 14 050.
De tegels,
officiële gaten
prijsuitreiking
Losse
in de bestrating, zwerfvuil, een fietswrak,

een mogewaaide boom, een
defecte lantaarnpaal, een gevaarlijke verkeerssituatie, een
verwaarloosd plantsoenvak:
meld het !
Beslist niet tevreden over de
afhandeling van de melding?
Mail naar bob@beijum.org en
de Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) neemt contact met je op.
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Bewonersorganisatie Beijum blikt terug op een bijzonder jaar
“In alle opzichten beloofde
2020 een mooi jaar te worden.”
Zo begint het jaarverslag van
de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Dat liep anders.
Er kon in maart 2020 geen
Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden worden en
het bestuur van de BOB bleef
noodgedwongen aan. De
meeste bijeenkomsten werden
digitaal en de najaars-ALV
moest schriftelijk worden
afgehandeld.
Maar gelukkig kon er, rekening
houdend met de coronaregels,
op 20 april jl. toch een ledenvergadering gehouden worden
in Het Heerdenhoes.
De BOB is betrokken
Veel (bestuurs-)leden zijn in de
wijk actief - bij het bewonersplatform, de Wijkvernieuwing,
het Wijkbedrijf, de werkgroep
Speelplekken en de werkgroep
Groen, Grijs en Verkeer. Maandelijks staat er op de BOBpagina’s in De Beijumer waar de
BOB zich mee bezighoudt.
De BOB ondersteunt – vaak
financieel – een behoorlijk
aantal activiteiten en projecten
in de wijk, ook in coronatijd.
“En dat is aardig goed gelukt,”
aldus voorzitter Rein van der
Velde. Er is subsidie gegeven
aan de Stichting Buurtvuur

in de Jensemaheerd, aan de
Buitentuin bij de Wiershoeck
voor hun koﬃe- en theeschenkerij, aan de werkgroep Groene
Long voor gereedschap. Bij de
jaarlijkse kerstpakkettenactie
zijn zo’n 200 pakketten samengesteld met alle betrokken
partijen. En dat was nog niet
alles…
Groen, Grijs en Verkeer
De werkgroep G, G & V zet zich
op allerlei terreinen in voor de
wijk. Ze onderhoudt contacten
met de buurtconciërges, blijft
aandacht vragen voor zwerfafval, oeverbeleid, bewegwijzeringsborden, hondenuitlaatbeleid, boomwortelopdruk en het
beheerplan Groene Long.

Wat brengt de toekomst?
Met de uitdagende vraag “heeft de BOB nog bestaansrecht”
kwam de discussie over de toekomst van een bewonersorganisatie in Beijum direct goed op gang. Bestuursleden Rein
en Naomi zijn bezig om hier een stuk over te schrijven voor de
najaarsledenvergadering. Want hoe willen we verder? Er wordt
gewerkt aan een Bewonersplatform, zowel digitaal (beijum.nl,
sociale media) als met fysieke (thema)bijeenkomsten en werkgroepen. Op welk moment kan de BOB het stokje doorgeven?
Moet de Kerngroep Wijkvernieuwing hierin opgenomen
worden? Wil je per heerd een afvaardiging hebben met een
ondersteunende wijkraad die de financiën beheert en het contact heeft met de gemeente? Veel om te bespreken dus…
Het wordt een spannend jaar!

Beste wijkbewoners,
Dit maal een column over
verkeer, iets waar we allemaal
mee te maken hebben, als
voetganger, (brom)fietser of
automobilist. De politie is
zichtbaar in het verkeer, treedt
actief op en handhaaft om de
verkeersveiligheid te vergroten.
Dat gebeurt door controles uit
te voeren en bestuurders aan
te spreken op hun gedrag, met
als doel het aantal slachtoﬀers
in het verkeer te verminderen.
Op wijkniveau gebeurt dat
door de politiemensen die in
de wijk werken. Op regionaal
en landelijk niveau zijn het de
Landelijke Eenheid en de tien
regionale eenheden; de laatste
handelen ook meldingen af
op de snelwegen die door het
gebied van hun eenheid lopen.
De Dienst Infrastructuur van
de Landelijke Eenheid ondersteunt de eenheden met specialistische kennis, expertise en
materieel.
Prioriteiten
De landelijke prioriteiten zijn
de zogenaamde VARAS-feiten:

De net herkozen bestuursleden: voorzitter Rein van der Velde, penningmeester Naomi Rumaloine,
secretaris Janny Atema (online). Tristan van der Werf was afwezig i.v.m. een ingelast Gerrit Krolbrug-overleg

Veel gepleegde hufterfeiten,
Afleiding, Rood licht, Alcohol
en drugs én Snelheid. Juist
door dit soort overtredingen
vallen namelijk veel verkeersslachtoﬀers. Uiteraard is er
aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals afleiding in het
verkeer (bellen en appen achter
het stuur), onnodig links rijden
en slechte of ontbrekende fietsverlichting.
Appen in het verkeer
Sinds 1 juli 2019 is het verboden om de smartphone vast te
houden terwijl u een voertuig
bestuurt, ook als dit een fiets
is. Een mobieltje in de hand
leidt af, terwijl u alle aandacht
op de weg moet houden om
ongelukken te voorkomen.
Door afleiding in het verkeer
vallen jaarlijks tientallen doden
en honderden gewonden. De
hoogte van de boete voor deze
afleiding is 240 euro voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers en 95 euro voor anderen,
zoals fietsers of bestuurders van
een gehandicaptenvoertuig.

Met betrekking tot de verkeerssituatie in de wijk gaat het
om verschillende kruisingen,
om knelpunten bij de voetgangersoversteekplaatsen,
en de slechte bermen van de
Beijumerweg. En natuurlijk de
Gerrit Krolbrug, waarin de BOB
samenwerkt met de bewonersorganisaties uit de omliggende
wijken.
De ALV

Het belangrijkste doel van deze
ALV was om het jaarverslag
goed te keuren, inhoudelijk en
financieel. Er werd een nieuwe
kascommissie benoemd en de

huidige bestuursleden zijn
herkozen voor de komende
periode van twee jaar. De
aanwezigen hebben na het
verslag van de kascommissie het bestuur decharge
verleend.
Aan het einde van de avond
ontspon zich een levendige
discussie over de toekomst
van de Bewonersorganisatie
Beijum. Is de traditionele
bewonersorganisatie nog
van deze tijd?
Het hele jaarverslag is te
lezen op beijum.org.

Column Wijkagenten
Het verbod geldt niet alleen
voor de mobiele telefoon, maar
voor alle mobiele apparaten.
In principe wordt u bij overtreding van dit verbod staande
gehouden. Het kan echter zijn
dat een agent vanwege een
dringende melding ervoor
kiest u niet staande te houden,
en dat u later alsnog een bon
krijgt: bekeuren op kenteken is
met ingang van 1 juli immers
ook mogelijk. De agent moet
dan wel duidelijk maken wat hij
of zij heeft gezien en waarom u
toen niet werd staande gehouden.
Parkeren
Het handhaven van parkeerproblemen is géén taak van de
politie, maar van de afdeling
Handhaving/Stadstoezicht
van de gemeente Groningen.
Neem hierover dus telefonisch
contact op met de gemeente
of meld het via hun website.
Wij treden als politie alleen op
als motor of ander voertuig zó
verkeerd geparkeerd staat dat
het gevaar oplevert voor ande-

ren. Alleen in dat geval kunt u
contact met ons opnemen via
0900-8844.
Verkeer in Beijum
Als wijkagenten van Beijum
krijgen wij met enige regelmaat
klachten over het verkeer op
de wijkring. Zo zou er te hard
gereden worden en ook zou er
overlast veroorzaakt worden
door motoren (wheely’s, burnouts, etc) waarbij veel sporen
op het wegdek achterblijven.
Vooral in de zomermaanden
speelt dit. De politie wil graag
optreden tegen deze overtreders, vooral vanwege het gevaarlijke weggedrag. Er fietsen
en spelen immers ook kinderen
op straat. Hoe meer informatie
de politie ontvangt, des te beter
de handhaving opgepakt kan
worden. Als u informatie heeft
(kentekens, adressen, bestuurders) kunt u dat melden. Dat
mag bij de wijkagenten, maar u
kunt ook contact opnemen met
het algemene politienummer
0900-8844.

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

Voor u een fijn voorjaar
gewenst

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
Een goed begin is het halve werk
In Beijum worden jaarlijks
ongeveer 140 baby’s geboren. Ruim de helft daarvan
valt onder de kwetsbare
doelgroep. Dat betekent dat
er zorgen bestaan over een
of meer leefgebieden binnen het gezin. Bijvoorbeeld
op het gebied van financiën,
relaties of taal. De eerste
duizend dagen van een kind
zijn cruciaal voor diens
latere ontwikkeling. Zijn
er in een vroeg stadium al
zorgen, dan is de kans groot
dat er op latere leeftijd achterstanden ontstaan. Vorig
jaar is daarom het project
Kansrijke Start Beijum gelanceerd. Hierin werken het
WIJ-team, kinder- en jeugdzorg, maatschappelijke
organisaties, kinderopvang,
scholen en de gemeente
samen aan een kansrijke
start voor zoveel mogelijk
kinderen.
Leonie Mulder is de projectleider van Kansrijke Start
Beijum. Zij zet zich vanuit
de gemeente Groningen al
zes jaar in voor mensen met
een kleine beurs. Zo is ze
bijvoorbeeld ook betrokken
bij de Stadjerspas. Kansrijke Start is haar op het lijf

Leonie Mulder is projectleider van Kansrijke Start Beijum.

geschreven: ‘Ik heb zelf drie
kinderen en weet als geen ander: de perfecte ouder bestaat
niet. Er kan altijd iets misgaan
en dan moet je om hulp durven
en kunnen vragen. Niet iedere
ouder neemt die stap. Omdat
ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze
een stempel krijgen of om daarna vast te komen zitten in het
systeem. Vanuit Kansrijke Start
willen we op een laagdrempelige manier zo vroeg mogelijk

in contact komen met ouders.
Want mocht er hulp nodig zijn,
dan kan dat het beste vanaf de
start.’
Acht momenten
Om dit te realiseren is een
tijdlijn bedacht met acht belangrijke momenten vanaf het
begin van de zwangerschap
tot aan de baby’s tweede jaar.
‘Deze momenten grijpen wij
aan om bij de ouders langs te

gaan met iets leuks. Die attenties worden niet gebracht
door hulpverleners of andere
professionals, maar door ouders die zich hiervoor bij ons
hebben aangemeld. Zij gaan
het gesprek aan en delen hun
eigen ervaringen en kennis. Zo
kunnen zij iets betekenen op
momenten wanneer dat nodig
is. Ook zijn zij op de hoogte van
alle bestaande regelingen en
voorzieningen. Indien gewenst
kunnen zij hiernaartoe doorverwijzen. Maar dat is niet het
doel van het bezoek: dat is het
contactmoment zelf. Even iemand aan de deur die oprecht
vraagt hoe het met jou gaat.
Zo wordt de drempel om met
iemand van buiten te praten
kleiner, en hopelijk ook de stap
naar eventuele hulp.’
Kortere lijntjes
Ook de contacten tussen de
professionals onderling worden
dankzij Kansrijke Start
Beijum aangehaald. ‘Naast
vaste overleggen met een kernteam organiseren we drie keer
per jaar themabijeenkomsten
voor professionals om kennis
uit te wisselen en informatie
met elkaar te delen.’ Dankzij
deze bijeenkomsten worden
de onderlinge lijntjes korter.

Leonie: ‘Iemand waarvan je het
gezicht kent bel je toch makkelijker op.’
Wat er verder nog gebeurt? ‘We
zijn bezig met het opzetten van
‘Bier, baby’s en bitterballen’.
Dit zijn thema-avonden waar
vaders met elkaar in contact
kunnen komen. En we willen
een (inloop-)huiskamer beginnen bij het WIJ-team waar je
even kunt gaan zitten voor een
kop koffie, moment voor jezelf
of een goed gesprek.’
Ideeën zijn welkom
Wie nog ideeën heeft voor
Kansrijke Start is van harte
uitgenodigd om contact op
te nemen met Leonie. ‘Er zijn
vast nog meer behoeftes van
jonge ouders waar we nog niet
aan hebben gedacht. Ik ga hier
graag over in gesprek. Samen
kunnen we dan nog beter in
kaart brengen wat er leeft en
speelt in de wijk, en zo toewerken naar een stevige start voor
iedereen.’
Heb jij ideeën of suggesties voor
Kansrijke Start Beijum? Of wil
je graag meehelpen als ouder
aan dit project? Neem dan contact op met Leonie Mulder, via
leonie.mulder@groningen.nl.

Vijf vragen over Kansrijk Oost – Gesprek met projectleider Marloes de Bie
1. Wat is Kansrijk Oost?
Kansrijk Oost richt zich op
minimahuishoudens. Dat
kunnen mensen in de Bijstand zijn maar ook zzp’ers,
werkenden en jongeren. Zij
worden gedurende minimaal één jaar intensief
begeleid door een buddy.
Projectleider Marloes de Bie:
‘We hebben een sucesvolle
pilot van twee jaar gedaan
in Beijum en Lewenborg.
Nu bouwen we verder. Sinds
januari 2021 zijn ook in
Selwerd en De Wijert zusterprojecten gestart. Zij nemen
het model over maar vullen
het op hun eigen manier in,
vanuit het DNA van de wijk.
Alle projecten werken samen
onder de naam Kansrijk
Groningen.’
2. Wat doet een buddy?
Een buddy begeleidt één
of meerdere deelnemers.
Buddy’s zijn zorgvuldig geselecteerde, vrijwillige professionals. Marloes de Bie:
‘Buddy’s zijn goud waard.
Ze zijn goed opgeleid en ze
verstaan jou als deelnemer,
omdat ze ook ervaring hebben met armoede.’ De buddy
gebruikt methodes die
onderzocht zijn en bewezen
werken, zoals

Mobility Mentoring ® en Positieve Gezondheid. Ze worden
daarin getraind in de eigen
Buddy Academie. Die methodes raken alle aspecten van
iemands leven, zoals wonen,
gezondheid, geldzaken, opvoeding, werk, opleiding. Elke
buddy heeft vaste contacten
bij het WIJ-team en contacten bij de gemeente, Werk &
Inkomensdienstverlening en de
Groninger Kredietbank.
3. Wat heeft een deelnemer
eraan?
Alles begint met het oplossen
van problemen die heel veel
stress geven. Rust en ruimte
creëren en dan verder kijken.
De vraag ‘wat wil jij’ is altijd het
belangrijkste in het begin van
de gesprekken. Deelnemer en
buddy maken samen een plan
waarmee je kleine, haalbare
doelen stelt. Marloes de Bie:
‘Eigen regie van de deelnemer,
maatwerk en (zelf )vertrouwen,
daar gaat het om. Wij proberen mogelijk te maken wat de
deelnemer wil, ook al lijkt het
soms veel of lastig. Door het
zo te doen maken deelnemers
vaak veel grotere stappen dan
ze in het begin voor mogelijk
hielden. Meer dan de helft volgt
nu een (vervolg)opleiding of
heeft betaald werk. Dat is geen

moeten maar willen. Bij de
anderen zien we dat ze meer
zelfvertrouwen en vooral meer
rust hebben gekregen. Leven in
plaats van overleven.’
4. Wat heb jij met Kansrijk Oost?

Marloes de Bie: ‘Als kind uit een
arbeidersgezin zat ik op een
gymnasium met leerlingen uit
rijke gezinnen. Dat mijn vader
in een fabriek werkte, lieten ze
je goed voelen, je hoorde er niet
bij. Toen dacht ik al: hier klopt

iets niet. Het moet om mij gaan,
om wat ik kan en wil. Dat is ook
nu nog mijn drive. Uit mensen
halen wat erin zit. De combinatie deelnemer-buddy werkt
daarbij heel goed. De methoden die de buddy gebruikt, de
vaste contacten met instanties.
Vasthouden en volhouden.’
Van opscheppen houdt ze niet,
daarom zeggen we het hier zelf
maar even: Kansrijk Groningen
won in oktober 2020 de Innovation Award van Mobility

Mentoring© International/EmPath. Wijkwethouder Isabelle
Diks nam de prijs eind april in
ontvangst.
5 Meer weten? Misschien meedoen of buddy worden?
Neem dan contact op met Ingrid Blink, projectondersteuner
van Kansrijk Oost. Zij kan je er
alles over vertellen.
Telefoon: 06 – 5047 2282.
Email: ingridblink@outlook.com.
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Zelf aan de slag in... de Appelhof
Samen zorgen voor een schone en fijne buurt: elke maand
geven we daar een voorbeeld
van. Deze keer praten we met
Jaap Bredenhoff. Hij zet zich
samen met buurtgenoten in
voor de Appelhof, het groene
gebied tussen het Heerdenpad
en de Framaheerd.
Wie Beijum binnenkomt, ziet
het veldje met de treures meteen liggen. De Appelhof wordt
dan ook vaak gezien als het
visitekaartje van de wijk. Het
prachtige veld met fruitbomen
is een oase van groen, waar
kinderen vrij kunnen spelen en
er alle ruimte is om elkaar te
ontmoeten. Voor Jaap Bredenhoff een belangrijke reden om
hier acht jaar geleden te komen
wonen. ‘Dat er zoveel rust en
ruimte was, trok ons erg aan.
Het is een prachtige plek voor

Samen aan de slag.

gezinnen. We hoeven niet bang
te zijn voor verkeer als onze
drie kinderen buiten spelen,
want aan het eind van het veld
zit een slootje.’
Appelhofgroep
Samen met Marleen van Leeuwen, Charlotte Wekker, Rinus
Woesthuis en Hilly Goedhart
vormt Jaap de Appelhofgroep.
Die groep ontstond een aantal
jaren geleden, in 2017 om
precies te zijn, met de aanleg
van een schelpenpaadje. ‘Rinus
weet erg veel over de geschiedenis van de wijk. Hij vertelde
dat hier tot 1972 een boerderij
heeft gestaan. Samen hebben
we toen langs de voormalige
contouren daarvan een schelpenpaadje gelegd. Later is daar
een picknickbankje en een
vuurplaats bijgekomen. Wie
wil, kan daar vrij gebruik van
maken. Iets wat in de zomer
vaak gebeurt.’
Ieder een rol
Sindsdien houdt de buurt twee
keer per jaar een grote opruimactie, te weten in het voor- en
najaar. ‘Ook in coronatijd zijn
we daarmee doorgegaan. Het
veld is groot genoeg om afstand
van elkaar te kunnen houden.’
Op zo’n dag heeft iedereen zijn
eigen rol: ‘Hilly zorgt voor de
mooie uitnodigingen, Rinus
maakt een soep, wij doen de
koffie en Marleen heeft de
lijntjes met de gemeente.’ Op 17
april was er weer een opruimdag, met wel veertien volwassenen en zes kinderen.”

Het schelpenpad en de fruitbomen worden aangepakt.

Actief tijdens lockdown
Behalve opruimen doen de
buren nog meer dingen samen.
‘Tijdens de eerste lockdown in
maart 2020 bedacht Isa, een
buurmeisje uit de heerd, dat
het leuk zou zijn om elke dag
een andere activiteit te organiseren. Het was toen al heel
mooi weer, dus dat kon makkelijk buiten. We hebben samen
gitaar gespeeld, de vlag gehesen op Koningsdag, gezongen
voor een echtpaar uit de straat
dat vijftig jaar was getrouwd en
gesport. Toen Isa het drukker
kreeg op school is dat uiteindelijk gestopt, maar het goede
contact met de buren is er nog
steeds.’

Een goede buur
Bij elkaar langskomen mag
door corona moeilijk zijn; de
mogelijkheid voor een goed
gesprek is er nog steeds. ‘Dan
maken we gewoon een rondje
over het veld’, aldus Jaap. Hij is
erg blij met het goede contact
met de buren. ‘Een goeie buur

is beter dan een verre vriend.
Als je weet wie je buren zijn,
vraag je toch makkelijker
of ze even op je kind willen
letten als je onverwacht weg
moet. En kun je helpen met
koken en boodschappen als
er iemand ziek is, of slecht
ter been.’

Jong geleerd, oud gedaan.

Start aanleg buitenfitness
Na de Paasdagen is er, ondanks het slechte weer, een
start gemaakt met de aanleg
van de buitenfitness. Dit gebeurt op het huidige basketbalterrein bij het Trefpunt. De
aanleg van deze plek is een
wens van bewoners. De invulling van de buitenfitness en
de apparaten is gezamenlijk

vormgegeven. In De Beijumer
van oktober en november
hebben we hier eerder over
bericht.
Fijn en toegankelijk
Tegelijkertijd met de aanleg
wordt bij de ingang van het
Trefpunt een terras gemaakt.
Hier is als eerste mee gestart.

Ook de aanleg van de parkeerplaats is begonnen. In
een latere fase verbeteren we
de ondergrond van de fitness
en de bestrating bij de entree.
Daarna worden de sporttoestellen geplaatst. Alles om wat nu
nog een grote zandbak is tot
een fijne, toegankelijke buitenfitness te maken.

Feestelijke opening
De werkzaamheden nemen
vijf tot zes weken in beslag.
Hoe lang precies, hangt van de
weersomstandigheden af. Als
de buitenfitness klaar is, volgt
een feestelijke opening. Uiteraard wordt hierbij rekening

gehouden met de coronamaartregelen. We houden je
op de hoogte van de voortgang.
Joanne ten Cate,
Projectleider Buitenfitness

Het Trefpuntterrein ...

P
P

De nieuwe fitness op papier.

... helemaal op de schop voor een sportieve toekomst.

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
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Smeltkroes Beijum
‘Ik ben echt gelukkig,
meer wil ik niet’
door Willy Koolstra
Vrouwen zijn hier minder met
vrouwendingen bezig en Nederlandse mannen zorgen meer
voor huis en haard. Er zijn nogal
wat verschillen tussen Nederland
en haar vaderland Roemenië.
Achttien jaar woont ze nu hier,
het eerste jaar in Gieten, daarna
in Beijum. ‘Ik voelde mij meteen
thuis en wil ook nooit meer weg.’
Aan het woord is de in Timisoara
geboren Alina Valea.
‘Het eerste gevoel dat ik hier had,
was: ik kan ademen. Ik was alleen
en dacht: wauw, nu kan ik mijn
eigen dingen doen’, zegt Alina.
Ze legt uit dat de Roemeense
opvoeding nogal streng is. ‘Van
God mag je niet samenwonen
en geen make-up dragen, en
mannen hebben nog steeds
meer rechten dan vrouwen, zoals
bij een scheiding. Ik was erg onzeker, maar ben hier gegroeid in
heel veel dingen.’
Baan verloren
Alina bracht haar vroege jeugd
door bij haar grootouders in Mehala, een voormalig satellietdorp
ten noordwesten van Timisoara.
Op haar zevende verhuisde ze
naar haar ouders, waar ze naar
school ging. Ze volgde een boekhoudopleiding en werd teamleider in een Roemeense fabriek,
waar elektrische onderdelen
voor auto’s werden gemaakt. Ze

was verantwoordelijk voor de
kwaliteitscontrole. Omdat ze een
andere functie zou krijgen vanwege de bouw van een nieuwe
fabriek, deed ze een opleiding bij
een bedrijf van dezelfde firma in
Duitsland.
Halverwege de opleiding, die
een jaar zou duren, werd ze
teruggeroepen omdat een
collega in Roemenië ziek werd.
Ruim een halfjaar later ging ze
op vakantie naar Nederland
en bezocht vrienden die ze in
Duitsland had leren kennen. Ze
werd ziek en kon niet op tijd terug zijn voor haar werk, waarna
ze haar ontslag kreeg. Ze is hier
gebleven en trouwde met een
Nederlandse man.
Een jaar later kwam haar toen
13-jarige zoon naar ons land, die
tot die tijd bij Alina’s ouders had
gewoond. Hij had geen contact
meer met zijn vader. ‘Wanneer
mannen in Roemenië scheiden,
scheiden ze ook van hun kinderen. Mijn ex heeft nooit mijn kind
gebeld, alleen mij’, zegt ze. ‘Mijn
Nederlandse man had ook al een
kind en dat is gewoon bij ons
gebleven.’
Grote verschillen in werktempo
Alina schaterlacht wanneer ze
vertelt over de culturele verschillen tussen Nederlandse
vrouwen en die in haar geboorteland. ‘Vrouwen na 35 hebben hier vaak heel kort haar.
Waarom? Ik vind dat mannelijk.
Lang haar maakt mij vrolijk. Wij
geven meer om vrouwendingen, zoals make-up, nagels en

lange haren. In Nederland zijn
vrouwen minder ijdel.’
Arbeidsomstandigheden vormen een groot verschil tussen
Roemenië en de West-Europese
landen. ‘Het leven in Roemenië
is zwaar. Je moet twaalf uur per
dag werken en krijgt acht uur
betaald. Er staan wel honderd
mensen in de rij te wachten voor
werk. Een sociaal vangnet is er
niet’, zegt ze. ‘De mensen zijn arm
en de lonen laag. Alleen de directeur en mensen met een hoge
positie verdienen veel. Mensen
zijn heel rijk of heel arm, er is
geen midden.’
Alina herinnert zich de grote verschillen in werktempo tussen de
fabriek in Roemenië en de Duitse
zusterfabriek waar ze tijdelijk
werkte. ‘Daar zeiden ze steeds:
rustig... rustig! In Duitsland
maakten ze 25 elektrische kabels
per dag, in Roemenië 45.’
Ze geeft een voorbeeld van de
bikkelharde werkomstandigheden die ze meemaakte: ‘Vrouwen
naast de lopende band vallen
soms flauw van vermoeidheid.
Dan bellen ze een ambulance en
krijgen zij een spuitje met glucose, zodat ze weer aan het werk
kunnen.’
Contact met buren
Alina legt uit hoe deze situatie
invloed heeft op de samenstelling van de bevolking: ‘In Roemenië bestaat 60 procent van de
bevolking uit oudere mensen en
5 procent uit kinderen. De overige 35 procent werkt. Iedereen
is weg tussen de 20 en de 40. De
ouders van de kinderen gaan
weg voor beter werk en laten de
kinderen achter bij opa en oma.
Dat speelt ongeveer vanaf 1990

Alina Valea

en dat is nog steeds zo.’ Ook in
haar persoonlijke situatie maakte
ze dat mee: ‘Van de 33 leerlingen
uit mijn middelbareschoolklas
zijn er 4 gebleven.’
Als nieuwkomer viel het haar
op dat Nederlanders nogal individualistisch zijn. ‘In Roemenië
hebben buren meer contact
met elkaar en weten ze ook veel
van elkaar. In tien jaar tijd had
mijn man nooit zijn buren leren
kennen. Ik kreeg meteen contact
met hen’, zegt ze lachend.
Stamppot
Wanneer ze aan haar geboorteland terugdenkt, mist ze vooral
haar jeugd en het mooie landschap: ‘Roemenië is een prachtig
land met bergen en zijn ligging
aan de Zwarte Zee. Het heeft
ook veel geschiedenis.’ Op haar

mobieltje laat ze een filmpje
zien van de stad Timisoara. ‘Die is
deels gebouwd door architecten
uit Nederland.’
Tot slot is er ook op culinair
gebied een opvallend verschil.
‘Iedereen eet hier stamppot. In
Roemenië eten varkens stamppot, de mensen niet. Ik kwam
naar Nederland en mijn man
kookte stamppot voor mij! Nu
vind ik het ook heerlijk.’
Met haar in Roemenië behaalde
boekhouddiploma kon ze hier
moeilijk een stageplek vinden.
Ze is schoonmaakwerk gaan
doen, eerst bij gezinnen en later
bij bedrijven. Nu doet ze iets
voor zichzelf. Alina geniet volop
van alles wat ze hier heeft: ‘Ik ben
echt gelukkig, meer wil ik niet.
Ik heb een man, kinderen, een
hond en drie katten.’

AdoptIDee – Beijumkorfleerlingen gekoppeld aan ondernemers

OBS De Beijumkorf
Op 30 maart ging het project
AdoptIDee van start. Ondernemers, docenten en leerlingen
kwamen digitaal samen tijdens
een live-uitzending vanuit Forum Groningen. Daarbij stond
het belang van samenwerking
tussen primair onderwijs en het
bedrijfsleven centraal.
AdoptIDee koppelt leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8 van

probleemstelling, geformuleerd
door de deelnemende ondernemingen, bedenken scholieren in
kleine groepen een oplossing en
werken deze uit in een concept.
De Beijumkorf aan lokale ondernemers met een innovatie-uitdaging. Vervolgens zetten de
leerlingen zich in voor creatieve
oplossingen. Hierdoor komen
zij in contact met IT, innovatie
en daaraan gerelateerde werkgebieden. Aan de hand van een

Aan het eind van de kick-off
kregen de leerlingen te horen
aan welke ondernemer zij worden gekoppeld. De komende
weken werken de leerlingen aan
het project. Op 18 juni presenteren zij hun oplossingen aan de
bedrijven.

De Heerdstee
Op woensdag 14 april hing
de vlag uit bij basisschool
De Heerdstee. Precies 41
jaar eerder, op 14 april 1980,
werd de school geopend.
Het zal waarschijnlijk de
laatste keer zijn geweest dat
de vlag wapperde voor deze
gelegenheid bij dit gebouw,
want De Heerdstee start
binnenkort met de voorbereidingen voor de (ver)
nieuwbouw. Op dit moment
is nog niet bekend of dit op
dezelfde plaats zal zijn of
ergens anders. We houden u
op de hoogte!

Deze ransuil denkt er het zijne van…

|
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K R U ID E N O N K R U ID IN S TA D E N O M M E L A N D
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Muurbloem

(Cheiranthus cheiri,
Erysimum cheiri)
Het is lente, ook in Beijum!
De blaadjes laten zich niet
langer tegenhouden en er
duiken ook steeds meer bloemen op. Maar de nachten
zijn nog koud en vaak zie ik
’s ochtends rijp op de daken
liggen. Onder mijn warme
dekbed vraag ik me dan af
hoe die tere lentebloempjes
dit allemaal doorstaan. Fruittelers hebben er speciale
trucjes voor: zij besproeien
bloesem van fruitbomen
met waternevel om zo een
beschermend laagje om die
bloesems te leggen. En de
wilde bloemen, tja, die zijn
gewoon oersterk…
Lentefeestje
Een van de eerste grotere
bloeiers is de muurbloem. Van
oorsprong groeit dit prachtige
plantje op oude muren die met
kalkspecie zijn gevoegd. Kampen schijnt in Nederland de
noordelijkste stad te zijn waar
de muurbloem in het wild te

Muurbloem in bloei

vinden is. Op de kerkmuur uiteraard. De wilde plant staat op
de lijst van bedreigde soorten.
Maar niet getreurd, hij (of
moet ik zeggen: zij?) is bij tuincentra te koop. De plant zelf
is vrij onopvallend. Ze staat
graag in de buurt van een lekker warme muur, is meerjarig
en heeft een bijzonder systeem
om de kou te doorstaan, namelijk speciale winterknoppen
aan de voet van de houtige
stengels. De meerjarige plant

Leer je wijk kennen!
Wandelen langs de mooiste plekjes van Beijum
door Marleen en Jaap van Leeuwen

Natuurlijk, in deze coronatijd
lopen we veel meer dan anders – even eruit, een frisse
neus halen en wat aan de
conditie doen. Al lopend
ontdek je hoe mooi je eigen
wijk is. Je komt op plekken

wel vaker geschreven ‒ alle
koolsoorten vallen daar bijvoorbeeld onder ‒ en omdat
de hele familie gaat voor snel
en veel, stellen de bloempjes
meestal weinig voor. Denk aan
veldkers, herderstasje of bloeiende broccoli.

waar je nog nooit geweest
bent. Je ziet kunstkastjes en
beelden, avontuurlijke speelplekken en prachtige uitzichten over de omgeving.
Loop eens door de Groene
Long en ontdek de natuur in
het hart van Beijum. Of loop
over de Beijumerweg, die

bloeit vanaf het tweede jaar en
is een belangrijke nectarplant
voor insecten, met name voor
vlinders.
Geduld en aandacht
Aanvankelijk lijkt het kruidje
met haar wat rommelige groei
weinig voor te stellen, maar
dan komen de bloemen, soms
al in maart, en die zijn voor
een lid van de kruisbloemigen zeer geraffineerd. Over
die kruisbloemigen heb ik

dwars door het boerendorp
Beijum liep.
Bewegen en ontmoeten
Gelukkig zijn allerlei Beijumers bezig om de mooiste,
leukste en actiefste wandelroutes in Beijum te maken,
zodat iedere Beijumer al deze
plekjes kan ontdekken.
De Historische Werkgroep
maakt een wandeling langs
alle historische plekken in de
wijk en er zijn hardlooproutes,

Nee, dan de muurbloem…
Prachtige zachtbehaarde
bloemen in allerlei tinten van
geel, oranje, roze, en rood tot
bruinachtig, en hoe dichterbij
je komt, des te mooier ze worden, om uiteindelijk ook nog
eens heerlijk te ruiken. Dat
soort muurbloemen hebben
we uiteraard ook onder de
mensen; bescheiden wachten
ze aan de kant en pas als je
je een beetje in hen verdiept,
blijken ze zeer de moeite
waard.

zoals de 4 mijl, die begint in
Kardinge. De kinderen van
de Kinderraad hebben een
groene route gemaakt, die
ook langs OERRR gaat. Ze
willen nog een speeltuinroute
maken die je kunt wandelen
(of fietsen).
En wat dacht je van een route
die de kinderen samen met
ouderen maken? Natuurlijk
wordt er gelet op de begaanbaarheid voor mensen die
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Geneeskracht
De naam Cheiri komt van
het Arabische kheyry (goud),
waaraan de warm-gele kleur
van de wilde plant inderdaad
doet denken. Ook de heerlijke
geur was onze verre voorouders opgevallen. Zo kenden
de Arabieren deze plant al en
brachten de Romeinen haar
tweeduizend jaar geleden
naar onze streken. Vanwege
de desinfecterende etherische
olie werden de bovengrondse
delen gebruikt voor wondgenezing, waar men gezien de
vele oorlogen vaak mee bezig
was. Ook at men de bloemen
om een tekort aan vitamine C
te verminderen en om de spijsverteringsorganen te stimuleren. Daarnaast bevat de muurbloem cheirotoxine, een stof
die het hart kan ondersteunen.
Maar ‒ de naam ‘toxine’ zegt
het al ‒ eet er niet te veel van,
want dan wordt het giftig.
Wat mij betreft is dit vooral
een kruid om uitgebreid voor
door de knieën te gaan en je
te laten bedwelmen door de
geweldige geur. En namens de
vlinders zou ik zeggen: tegel
eruit, muurbloem erin!

wat moeilijker ter been zijn, of
die in een scootmobiel willen
rondtoeren, of achter de kinderwagen!
Deze gevarieerde route
gaat over het Spakenpad,
het Pedaalpad en de Beijumerweg en bundelt al deze
verschillende mogelijkheden.
Je begint en eindigt bij De
Wiershoeck.
Geniet van het voorjaar en
van je wijk!
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O V E R D E R O O IE

ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (41)
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 vertellen Marcel
en Yolanda Steenbergen over hun
aan Plein Oost geopende zaak
Steenbergen Woningstoffering
(in de voormalige kapperszaak).
door Johan Fehrmann
Wie zijn jullie en hoe zijn jullie
ertoe gekomen om Steenbergen
Woningstoffering te beginnen?

Voorjaar

Het wordt eindelijk lente. Na
een lang en koud begin van
april lijkt het de goede kant
op te gaan. Tenminste, wat het
weer betreft. Want voor de rest
waait er nog steeds een gure
wind op veel fronten.

Marcel zit al dertig jaar in het
vak met zijn eigen bedrijf
Steenbergen Project- en Woningstoffering. Wij hebben al
een paar jaar het idee om een
winkel/showroom te beginnen
en hadden al verschillende
panden bekeken. Ineens kwam
dit pand op ons pad, en ook
nog eens op een leuke locatie.
Yolanda werkt als administratief medewerkster bij een
onderwijsadministratie van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij
blijft dit doen en gaat op de
dagen dat ze niet werkt in de
winkel/showroom staan. Op
de dagen dat Yolanda in de
winkel staat, is Marcel zelf aan
het werk en gaat hij bij klanten
langs om dingen in en/of op te
meten.

Marcel en Yolanda in hun nieuwe winkel

Voor de nieuwe winkel

Gedurfd om een onderneming
te starten in deze tijd! Waarom
in Beijum, en waarvoor kunnen
mensen bij jullie terecht?
In de omgeving van ons nieuwe pand is verder geen woninginrichting-/stoffeerbedrijf.
Zodoende lijkt het ons een heel
mooie uitdaging om hier een
winkel/showroom te beginnen.
Voor vloeren, gordijnen en zonwering komen mensen gericht
kijken en we hopen dat we op
deze locatie veel mensen gaan
trekken. Het is, denken wij, heel
aantrekkelijk voor mensen die
iets willen veranderen in huis of
die een nieuw huis hebben gekocht om een vloer, gordijnen
en/of zonwering bij ons te komen uitzoeken. Omdat wij het
totaalpakket hebben, kunnen
mensen alles mooi op elkaar
afstemmen qua kleur en uitstraling. Wij zullen de mensen
voorzien van een deskundig en
eerlijk advies.

Tot groot ongenoegen van veel
mensen weigert het COVID-virus
te luisteren naar het gedram van
horeca, evenementenbranche,
mkb en Thierry Baudet. Het virus
wijkt niet voor geklaag. Men is
er wel klaar mee. Nou, dat staat
genoteerd. Alsof iemand met een
gebroken been tegen de dokter
zegt: ‘Haal het gips er maar af,
ik ben er wel klaar mee.’ Als het
niet zo triest was, zou je kunnen
huilen van het lachen.

Ik wil ook graag naar een restaurant en daarna naar een
café. Maar het gaat nog even
niet. Het geklaag en gejammer
helpen niet. En vergelijkingen
met de Tweede Wereldoorlog
tonen alleen maar aan dat het
onderwijs te veel aandacht heeft
besteed aan wiskunde en economie, terwijl geschiedenis is
verwaarloosd.
Dagelijks zien we op het journaal verwende mensen jammeren dat het in de oorlog
minder erg was dan nu. Want
we mogen niet naar de kroeg. Te
veel aandacht voor economie
en wiskunde leidt tot enorme
domheid. Beperkte journalisten
die deze stompzinnigheid kritiekloos doorgeven zijn hier, net
als wij, de dupe van.

Ik ben ook klaar met het virus.

Arjan de Rooij

Wat is jullie indruk van de wijk
Beijum?
Wij wonen zelf in De Hunze; de
kinderen van Yolanda gingen in
Beijum naar school. We komen
vaak in Beijum om boodschappen te doen. En toen Yolanda’s
kinderen nog klein waren, gingen ze naar het pleintje voor
onze winkel, waar ze tussen de
waterstralen gingen spelen.
Ook bezochten ze vaak de bibliotheek, tegenover ons.
Wij hebben altijd een fijne
indruk van Beijum. Vooral
het pleintje waaraan wij zijn

gevestigd met onze winkel/
showroom, heeft een heel gezellige sfeer.
Momenteel zijn we in verband
met de coronamaatregelen
alleen geopend op afspraak.
Als u op zoek bent naar een
nieuwe vloer, gordijnen en/of
zonwering, bent u van harte
welkom in onze showroom/
winkel.
Onze contactgegevens en
openingstijden kunt u vinden op
onze website: https://www.steen
bergenwoningstoffering.nl.

De vogels van de Jensemaheerd vliegen!
In mei 2017 kregen de bewoners van de Jensemaheerd een
flyer in de bus. Er was een idee
geboren om weer een duidelijke
markering te maken aan het
begin van de heerd. De telefooncel en brievenbus die daarvoor
altijd een duidelijke wegwijzer
vormden, waren al een poosje
verdwenen.
door Nelleke van Vliet
Een groepje enthousiaste
heerdbewoners ging met het
idee aan de slag en vond een
kunstenaar die er iets moois
van kon maken. William van
der Velde, alias Kunsteboer,
ontwierp een vlucht vogels,
waarin de initiatiefgroep de
ganzen herkende die vaak
over Beijum en de heerd vliegen. Over de grens van stad en
land, want daar ligt de Jensemaheerd.
Vervolgens werd contact
gezocht met het Gebiedsteam-Oost van de gemeente.
Zij waren bereid het project
financieel te steunen. Een bescheiden, maar zéér welkome
aanvulling daarop werd bijeengebracht door crowdfunding.
Dat geld gaan we speciaal besteden aan verlichting van de
markering.

En nu staat er een groep vogels
die de heerd invliegen, op weg
naar…
• de groenperken die de bewoners samen op ecologische
wijze onderhouden
• de straatbieb (tegen de
zijmuur van huisnummer
120)
• het buurtvuur, waar bewoners en mensen van buiten
elkaar normaal gesproken
elke maand ontmoeten.
Omdat we nog steeds gebonden

zijn aan de coronamaatregelen,
zijn voor de onthulling op zaterdag 1 mei alleen direct betrokkenen uitgenodigd. Maar gelukkig
staat de markering er nog heel
veel langer en kan iedereen op
zijn/haar eigen moment komen
kijken.
Loop dan vooral de heerd even
verder in, langs het groen, en
neem een kijkje bij de straatbieb of geniet even van de rust
bij de vuurplaats – ook in een
lock-downtijd een heerlijk plekje.

De wijkmarkering bij de Jensemaheerd is geplaatst!

|

Foto © Johan Wibbens

Spakenpad

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Eindelijk weer buitenschoolse opvang!

SKSG

gehad de afgelopen maanden. Het viel niet mee om hun
werk te combineren met de
zorg voor rondrennende kinderen! Maar ook voor de kinderen zelf is het fijn om weer
op de BSO te kunnen spelen
met vriendjes en mee te doen
met leuke activiteiten.’

Na vier lange maanden is de
BSO sinds maandag 19 april
weer open. De kinderen, de
medewerkers en de ouders
zijn allemaal opgelucht dat de
wekelijkse routine weer terugkomt.

Bij SKSG staan de medewerkers te popelen om de
kinderen te ontvangen! Het
gloednieuwe pand van SKSG
Kameleon in Beijum hangt al
in de slingers om de kinderen
feestelijk te verwelkomen.
‘We vinden het belangrijk te
luisteren naar de kinderen. We
willen weten hoe het met hen
gaat en wat ze de afgelopen

maanden hebben beleefd’, aldus Esther Brakema, pedagogisch medewerker bij SKSG.
Ook Marjolijn Nip, manager
kindcentrum bij SKSG, is blij.
‘Vooral ouders van jonge
kinderen hebben het zwaar

In Beijum zijn SKSG Wierde,
Kameleon en Rode Pimpernel
alweer volop bezig met het
bedenken van leuke activiteiten voor de komende weken,
zoals muziekinstrumenten
maken van restmateriaal.
‘Vanwege corona ondernemen we vooreerst nog geen
activiteiten met onze partners. We hopen natuurlijk
dat daar snel verandering in
komt. Het is de bedoeling dat
de jaarlijkse techniekfair SKSG
Discovery Kids in het Forum in
de zomervakantie wel doorgaat’, aldus Marjolijn.
De BSO gaat altijd open als
school dicht is. In overleg is
het ook mogelijk om verlengde of voorschoolse opvang
af te nemen. Wil je zeker zijn
dat je kind op de dagen van
jouw keuze kan komen, regel
dit dan op tijd. Aanmelden
kan via www.sksg.nl, door
te bellen naar 050-3171390,
door te whatsappen met 0649494921 of door te mailen
naar klantadvies@sksg.nl.

Zuidwending - brug bij Emingaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

B i st r o
Beiroet
Beste klanten van Bistro Beiroet,
Ons team wil graag een programma starten voor gezinnen in
Beijum die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
Elke week selecteren wij met de hulp van het WIJ-team Beijum
en/of onze Facebookgroep een gezin dat in aanmerking komt
voor een gratis maaltijd. Van de prijs van elke bestelling
reserveren wij automatisch 5 procent voor arme gezinnen.
U als klant merkt hier niks van, want onze prijzen blijven
hetzelfde!
Steun ons bij deze actie, kies uit ons aanbod van heerlijke
gerechten en bestel eenvoudig bij Bistro Beiroet via onze
website: www.bistrobeiroet.nl
of telefonisch (050-7506382).

Locatie: Ypemaheerd 55

9736 ME Groningen

wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe
collega’s die ons team willen versterken.
(Leeftijd tussen 16 en 20 jaar oud)
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Struikelstenen in Beijum

voorkamer naar de beschietingen zaten te kijken. Kornelis was
op slag dood; Lucas overleed
kort daarna.

Een verhaal over de Tweede Wereldoorlog
In Beijum vind je drie struikelstenen (‘Stolpersteine’) ter
nagedachtenis aan de broers
Lucas en Kornelis Dijkstra, en
Lucas ter Laan. Zij kwamen
om in de laatste dagen van de
Tweede Wereldoorlog. Binnenkort, op 4 mei, herdenken we
weer de slachtoffers van deze
oorlog. Het is goed om opnieuw stil te staan bij deze tijd
en de gevolgen voor de boerenfamilies die toen in Beijum
woonden.
door Marleen van Leeuwen

derij van Fibo Zomerman (waar
nu het Gezondheidscentrum
staat).
Toen hij in 1943 moest vluchten,
nam zijn knecht Jan Dijkstra
niet alleen het beheer van de
boerderij over, maar ook het
helpen van de onderduikers.
Steeds vaker kwamen mensen
bij de boeren melk vragen. Dat
was best riskant, omdat in bijna
iedere boerderij wel onderduikers zaten.
Lucas ter Laan
Ook in de boeskoolboerderij
van Willem ter Laan en Grietje
Pol aan Beijumerweg 25 zaten
onderduikers. Hun zoon Lucas
zat bij het verzet. Eind 1943
wordt Lucas opgepakt en gedeporteerd naar Duitsland. Hij
overlijdt aan dysenterie in concentratiekamp Hamburg-Wilhelmsburg op 10 april 1945, vlak
voor het einde van de oorlog.

Kornelis Dijkstra

Een boerengehucht
In de jaren veertig was Beijum
een boerengemeenschap die bij
Zuidwolde hoorde. Tijdens de
eerste jaren van de oorlog merkten de Beijumers nauwelijks iets
van de bezetting. Maar ook in
Beijum werden onderduikers
opgevangen, zoals in de boer-

Doe je mee?
NK Tegelwippen van start
door Marleen en Jaap van Leeuwen

Op dinsdag 30 maart is
de tweede editie van het
NK Tegelwippen van start
gegaan. De gemeente Groningen doet dit jaar voor
het eerst mee en gaat de
strijd aan met de gemeente Leeuwarden.
Het doel: zo veel mogelijk
(tuin)tegels uit de grond
‘wippen’ en verruilen voor
groen. Zo voorkom je wateroverlast, het is het koeler
in tijden van hitte, je houdt
water vast bij droogte en je

Lucas ter Laan

verbetert de leefomgeving
voor insecten en dieren.
Je kunt meedoen als individu, maar ook als groep.
Bijvoorbeeld met je buren,
de sportclub of je vriendenkring.
Meedoen kan tot
30 september.
Meld je aan via nk-tegelwippen.nl. Dat hoeft niet van
tevoren: geef het aantal verwijderde tegels door en doe
daar een foto bij als bewijsmateriaal. Je ontvangt dan
een plant-tegoed van Tuin in
de Stad.

Bloemen bij de struikelsteen ter nagedachtenis aan Lucas ter Laan

De Canadezen hebben daarop
de omgeving gebombardeerd.
De Duitsers waren toen al verder gevlucht, maar dat wisten
de Canadezen niet. Er werden
dus vooral boeren en burgers
beschoten. Een van de projectielen ontplofte helaas vlak voor
het huis van de broers, die in de

Stolpersteine
In 2016 heeft de Duitse kunstenaar Günther Demnig in en rond
Zuidwolde in totaal tien Stolpersteine gelegd, waaronder de
drie in Beijum. Op deze vierkante
stenen staan op een messing
plaatje de gegevens van lokale
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gegraveerd. Bij de
steenlegging waren familieleden
van de omgekomen mannen
aanwezig. Een bijzondere dag,
die herinneringen opriep aan de
gebeurtenissen van inmiddels 76
jaar geleden.
Dit artikel is gebaseerd op eerdere artikelen van Rinus Woesthuis in de Regiokrant Groningen en op het boek Boeren,
Burgers, Beijumers.

Lucas Dijkstra

Kornelis en Lucas Dijkstra
In een huisje aan de ‘streek’ van
de Beijumerweg naar boerderij
De Bovenstreek (nu de Appelhof
aan de Framaheerd) woonden
de broers Kornelis en Lucas Dijkstra. Na de bevrijding van de stad
door de Canadezen, half april
1945, vluchtten de Duitsers naar
het oosten. In Beijum, dat toen
buiten de stad lag, legden ze 34
mitrailleursnesten aan om de
geallieerde opmars te vertragen.

Günther Demnig aan het werk

aan. De tegels die je er daarvoor uithaalt, tellen ook mee!
Als we allemaal meedoen,
zullen we Leeuwarden makkelijk verslaan!
Kijk voor meer informatie op
groningenklimaatbestendig.nl.
Voor een geveltuintje:
https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren.

Een geveltuintje: nuttig en mooi!

Woont u in de gemeente Groningen?
Dan krijgt u met de kortingsbon meteen
€17,50 retour bij aankoop van een
regenton bij onderstaande winkels
in de stad Groningen, Haren en Meeden:

En als je toch bezig bent, leg
dan meteen een geveltuintje

GRONINGEN

HAREN

Tuincentrum
TUBANTIA
MEEDEN

* Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de verspreiding
van regentonnen in de gemeente in beeld te brengen.

Deze bon is geldig tot 1 december 2021

Ook wethouder Glimina Chakor doet mee

Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners
van de gemeente Groningen.
korting in de winkel / geldt niet online

GRONINGEN
KLIMAATBESTENDIG
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Creatief verbinden in coronaproof Cultuurcafé
Snoeren kronkelen over de
vloer. Het ongezellige licht van
meerdere lampen beschijnt een
fictief podium voor sprekers.
Een camera op statief en een
tafeltje met opengeklapte laptop. Kitty Boon, cultuurcoach
Beijum, beweegt zich onwennig
tussen deze ongewone opstelling door.
door Willy Koolstra

Het is de bedoeling dat mensen ook via een lifestream de
bijeenkomst online kunnen
volgen. Intussen druppelt de
zaal langzaam ‘vol’. Een tiental
mensen zoekt een plek aan
een van de tafels, die op anderhalve meter verspreid in
de ruimte staan. Opeens klinkt
de stem van Hannelore Duynstee, projectleider van Vrijdag
in de Buurt, luid en duidelijk
vanuit het niets. Ook zij volgt
de avond vanuit huis. Het derde Cultuurcafé in Wijkcentrum
Trefpunt zorgde ondanks coronahobbels voor verbinding
en nieuwe contacten voor wie
creatief in Beijum is.
‘We gaan samen spreken
over wensen met betrekking
tot kunst en cultuur en verbinding leggen’, zegt Kitty.
Theatermaker Sijas de Groot
en fotograaf David Vroom van
stichting Tussenland staan als
eersten in de spotlights. Ze

vertellen over hun bijdrage
aan een wijkfeest in Selwerd
aan de vooravond van de
sloop van een flat. David portretteerde de bewoners en
exposeerde zijn portretten
in de flat voordat deze ter
ziele ging. Nu hebben ze de
gemeentelijke opdracht om
vier andere Groninger wijken,
waaronder Beijum, op hun
eigen creatieve wijze in kaart
te brengen.
Blijven hangen op de koffie
‘We dwalen en verdwalen en
gaan op zoek naar de zachte kant. Hoe is het om er te
wonen? Wat gebeurt er anno
2021 in Beijum?’ Fotograferen,
verhalen optekenen en ontmoeten is wat ze gaan doen.
Wat ze ontdekken, geven ze
terug aan de wijkbewoners in
de vorm van een publicatie.
De eerste dwaaltochten door
de heerden resulteerden in
een serie foto’s van boomhutten. ‘Symbool voor een
kinderrijke buurt.’ Het duo
heeft drie maanden de tijd
voor hun ontdekkingstocht.
‘We hebben al tachtig mensen
gesproken’, zegt Sijas. ‘Soms
blijf je hangen bij iemand op
de koffie, ondanks corona.’
Nieuwe contacten zijn snel
gelegd. Jan Halmingh en Kasia
Kleina, van de pas opgerichte
Fotoclub Beijum, hebben belangstelling om samen met

de mensen van Tussenland
een presentatie te maken.
Ook Fredy Riensema van de
Wijkspotters, theaterambassadeurs voor de wijk, wil graag
een afspraak voor een ontmoeting.
Wanneer er geen vragen meer
zijn, is het de beurt aan Wim
Klijn. Hij meldt dat meerdere
kunstwerken in de wijk verpauperen, vraagt zich af wie
ervoor verantwoordelijk zijn
en doet een oproep deze te
herstellen.
Onvergetelijke Zomerweken
Als derde vertellen Jan en
Kasia van de fotoclub hun

verhaal. ‘We bekijken elkaars
foto’s, wat mooi is en wat
minder mooi. Op die manier
groeien we als hobbyfotograaf’, zegt Kasia. Ze woont
al tien jaar in de wijk en vindt
deze nog steeds bijzonder.
De kersverse club wil zich in
eerste instantie richten op
het maken van portretten. Ze
zoeken nieuwe leden en een
ruimte, maar ook mensen die
geportretteerd willen worden.
De laatste sprekers zijn Erik de
Jong en Guido van Hout. Ze
treden op onder de naam Ballore. Kitty kondigt ze aan als
het duo dat straks de Onvergetelijke Zomerweken luister
bij zal zetten. Er zal dan van
alles te doen zijn in de Kersen-

tuin, zoals poëzie, muziek en
jongleren. Guido is jongleur
en theatermaker. Erik is accordeonist. ‘Wij combineren muziek met jongleren. We maken
muziek zichtbaar en jongleren
hoorbaar. Sommige van onze
instrumenten maken we helemaal zelf.’
Kitty sluit de avond af. ‘Normaal lopen we van tafeltje
naar tafeltje. Het is nu een
beetje gespannen en gedwongen’, zegt ze. Toch
zijn er contacten gelegd en
e-mailadressen uitgewisseld.
De avond eindigt vroeg,
zodat iedereen op tijd thuis
kan zijn, nog voor het klokje
van gehoorzaamheid negen
uren slaat.

Jan Halmingh en Kasia Kleina van Fotoclub Beijum

Mis het niet: wijn te koop vanuit de kerkelijke gemeente De Bron om te delen en
daarbij ook nog een goed doel te steunen. Levering aan huis.
U bestelt deze bijzondere wijn tot uiterlijk 16 mei bij
het secretariaat van de Bron: lettieoostinga@ziggo.nl
Daarbij geeft u het bezorgadres aan en de voorkeur rood of wit.
Wij bezorgen uw bestelling op vrijdag 21 mei tussen 17.00-18.00 uur aan huis en
ontvangen uw betaling van minimaal 5 Euro per fles graag contant in een envelop.

Doe jij ook groen?

Met deze Pinksterwijn is er bovendien gelegenheid om mensen in Afrika een
werkplek te gunnen in een naaiatelier. U steunt met de meeropbrengst het diaconale project ‘Bianca Couture’. In Burkina Faso stellen we vrouwen in de gelegenheid
om na hun driejarige opleiding tot naaister met de aanschaf van een naaimachine
hun eigen bedrijfje te openen.
https://www.sahelp.nl

Thuiskomen begint al in jouw straat. Je kunt zelf of
samen met de buren jouw eigen straat of buurt
vergroenen. Je kunt bijvoorbeeld samen een
moestuin, kruidentuin of wilde bloementuin inrichten.
Nijestee helpt je ook bij het realiseren van een groen
dak of fleurige plantenbakken op de galerij.

We starten deze actie omdat we u in de gelegenheid willen stellen om het vuur van
ontmoetingen te laten oplaaien. U kunt dit vuur ook doorgeven aan mensen die
het nodig hebben of die u graag wilt verrassen.
Van harte aanbevolen
namens Diaconie en ZWO van De Bron

Er is van alles mogelijk en wij denken graag met je mee.
Interesse? Deel je idee via:

www.nijestee.nl/doegroen
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Column buurtconciërges
Op mijn verjaardag stond een
artikel in de NRC met de kop:
‘DE AFVALRAPER IS DE HELD
VAN ONZE TIJD. Hij lult niet
maar poetst, maar is rapen niet
dweilen met de kraan open?’
Zaterdag 20 maart was er de
Nationale Opschoondag. Die
zal ook in Beijum uitgebreid
gevierd zijn, maar dat is ons
als buurtconciërges volledig
ontgaan. In de week erna lag
er minstens zoveel troep dan
anders.
De Nationale Opschoondag
wordt landelijk gesponsord door
de verpakkingsindustrie (!) en
deze geweldige sponsor zorgt
dat er beelden van zwerfvuil verzamelende kinderen op tv te zien
zijn. Geweldig natuurlijk, maar…
slechts een heel klein doekje voor
het bloeden volgens mij.
NRC: ‘Want ondertussen neemt
de productie van plastic dramatische vormen aan. In de komende 10 jaar zal deze met 40% toe-

nemen en in 2050 zal er qua
gewicht meer plastic in de zee
zijn dan vis’ ... Tenzij wij met z’n
allen ons gedrag veranderen!
Cursus afvalstorten
Bij ons in Beijum herneemt alles
z’n gewone gang. Neem nu de
ondergrondse containers. Een
geweldige vondst – als er tenminste volgens afspraak gebruik
van wordt gemaakt. Het is namelijk de bedoeling dat je jouw
afvalzak erin doet, en niet ernaast
zet. Een cursus afval storten zou
voor velen geen overbodige luxe
zijn, en nog gezellig ook.
Als buurtconciërges hebben we
gelukkig pasjes waarmee we in

heel Beijum de containers kunnen openen. Op elke tocht maken we daar uitgebreid gebruik
van.
De ‘morgenster’
Wat we er niet in kwijt kunnen, is
het grofvuil dat erbij is gedumpt.
In de vorige eeuw werd het grofvuil één keer per maand gratis
door de gemeente opgehaald.
We kenden toen nog het fenomeen ‘morgenster’. Dat waren lui
die in alle vroegte, voor het ophalen aan, alles bij langs gingen om

het bruikbare spul ertussenuit
te vissen. Dat was trouwens illegaal; als het eenmaal aan de weg
stond, was het van de gemeente.
In die periode heb ik een paar
jaar een pasje gehad van de gemeente met toestemming om
als ‘morgenster’ de boel bij langs
te gaan. We verzamelden vooral
kapotte fietsen en kapot speelgoed. Jongeren die niet meer
naar school konden en geen
dagbezigheid hadden, lieten
we in een oud schuurtje, onder

begeleiding, de boel repareren.
Het eindresultaat schonken we
aan peuterspeelzalen en crèches.
Dit project is later uitgegroeid tot
een werk-leerplaats op werkschip
de Herma.
Maar... dat was toen.
Stoppen met dumpen
Tegenwoordig kun je grofvuil zelf
wegbrengen, gratis, vier keer per
jaar. Maar dan moet je natuurlijk
wel vervoer hebben. Als je het
namelijk wilt laten ophalen, moet

je een afspraak maken met de
gemeentereiniging en precies
opgeven wat je aanbiedt. Dat
laten ophalen kost het nodige:
de gemeente rekent voor 1,5
kubieke meter €52, Voordelig
Vervoerd rekent voor 2,5 kubieke
meter €40.
Als je afval naast de container zet,
staat er een boete op van €100;
voor het gooien van afval op
straat is de boete zelfs €150. Maar
ja, wie ziet het als jij jouw oude
bankstel ’s avonds laat naast een
ondergrondse container zet?
Wie deelt een bekeuring uit als jij
rotzooi op straat gooit? De boa’s
kunnen niet overal tegelijk zijn
en de pakkans is daardoor minimaal. Wat mij betreft zouden hun
werkuren veel flexibeler mogen
zijn.
Op onze zwerftochten komen
wij veel illegale dumpingen tegen. Dat melden we dan aan de
gemeente. Veel meer dan constateren kunnen we helaas niet... of
misschien helpt een oproep om
te stoppen met dumpen?
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

Meivakantie 2021
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Iedereen is
welkom en
doet mee!

Programma 3 t/m 9 mei
ELKE OCHTEND

Veel speelplezier met toffe spellen en
uitdagende activiteiten:
Springkussen, Speeltuintjestour, Discgolf.

ELKE MIDDAG

Sport en spel voor de basisschoolleeftijd.
Je kunt kiezen tussen verschillende sporten:
Dans, Kidsclub sport&spel, Basketbal,
Kickboksen.

LET OP: ONS PROGRAMMA IS
VEILIG, VERANTWOORD EN
VOLDOET AAN ALLE RICHTLIJNEN

ELKE AVOND

Aan het einde van de middag en begin van de
avond zijn er activiteiten voor jongeren tot en
met 27 jaar:
Kickboksen, Dirtpark Stuntfietsen, Voetballen.

DOOR DE HELE WEEK

Er zijn speciale activiteiten voor volwassenen
en ouderen:
Wandelen rustig en actief, Pitch & Putt golf,
Handbal en Buiten Fitness.
BEIJUM BEWEEGT! geeft jou beweegredenen.
Doe je ook mee? Zoek je een beweegreden?
Iedereen is welkom en doet mee!

Kijk op beijumbeweegt.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.
Vooral tijdens het eerste decen-

Toenmalig burgemeester Wallage laat het zich goed smaken

nium van deze eeuw werden de
nodige activiteiten georganiseerd op en rond Plein Oost om
het plein te doen bruisen, om er
meer levendigheid te creëren.
Ooit was er een klankbordgroep
Plein Oost, een Pleinfijn-actiegroep. Kleurrijk Koken werd
ingezet; zie voormalig burgemeester Wallage er smakelijk
etend te gast zijn.
Lentemarkten, kerstmarkten,
muziek, dans… Plein Oost zou
en moest bruisen. De activiteiten gingen door tot ruim een
jaar geleden corona roet in het
eten gooide. Voor corona werd
ook in jaargetijde een braderie
georganiseerd.
De beide foto’s zijn van Hilda
Hofstra.

Er werd gedanst op Plein Oost

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

historische foto’s in te zenden.
Criterium: ze moeten minstens
tien jaar oud zijn.
redactie@debeijumer.nl

Taalkalender

Onze wijkkrant heeft de Taalkalender gehaald!
Ingezonden door Ben Scholte-Albers.
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Van 12-Juli t/m 20-Augustus
hebben we weer heel wat leuks voor jong en oud in de planning staan.
Zonder extra handjes kunnen wij een groot aantal
activiteiten niet organiseren.
Het gaat om het ondersteunen en begeleiden
van diverse activiteiten voor jong en oud.
Je kunt denken aan:
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Begeleiding bij de Springkussen
Meehelpen bij de Bingo
Barwerkzaamheden
Koken in de keuken en nog meer...
Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar

Lijkt het je ook leuk om onze gezellige team te
versterken en hier aan mee te doen?
Stuur dan een mailtje of bel naar:
receptie@trefpuntbeijum.nl | 050-5422807
of
info@heerdenhoes.nl | 050-5410070
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Buurtvuur op de Vuurplaats

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.

Bevrijdingsvuur naar Beijum
Vorig jaar zou bij de viering
van 75 jaar Vrijheid het
bevrijdingsvuur door wandelorganisatie Tocht om de
Noord naar alle plaatsen in
Groningen worden gebracht.
Dit jaar zijn in overleg met de
Veiligheidsregio individuele
Bevrijdingstochten bepaald. In
de middag van zaterdag 1 mei
loopt George Huitema samen
met partner Marian Nijlunsing
vanaf de Grote Markt met een
aangestoken fakkel via de
noordkant van de stad langs

Bij de vuurplaats aan de
Jensemaheerd zal tegen het
einde van de middag het bevrijdingsvuur branden in een
speciale vuurschaal.
Op woensdag 5 mei zal George
bij een provinciale bijeenkomst op het Suikerunieterrein
de gemeente Groningen vertegenwoordigen.

Vrijwilliger in beeld

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. De Beijumse
vrijwilliger van deze maand
is Anneke Wagenaar.
Anneke schept orde bij de
Kringloopwinkel
Sinds 2017 is Anneke vrijwilliger bij de Kringloopwinkel aan
de Claremaheerd. Ze had 44
jaar gewerkt bij een tankstation. Toen ze met pensioen ging,
zocht ze daarom een klus waar
ze weer met mensen om kon
gaan. Ze wist eerst niet eens
dat er een kringloopwinkel
in Beijum was, toch voelde ze
zich er direct thuis. “Ik ben be-

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100

Noorderhoogebrug (met onder andere de met Canadese
vlaggen versierde molen Wilhelmina) en Zuidwolde naar
Beijum.

gonnen om de boeken te ordenen. Die stonden overal en
nergens. Nu staan de thrillers
bij de thrillers en de romans bij
de romans.”
Dat ordenen lag haar wel. En
nu doet ze iedere maandagochtend de boekhouding van
de winkel. “Lekker teruggetrokken op kantoor, maar wel
in de buurt van de andere vrijwilligers die hier rondlopen.”
Op donderdagochtend staat
ze achter de kassa, waar ze ook
het PostNL-punt beheert.
“Ik werk met allemaal fantastische mensen,” vertelt Anneke
vol enthousiasme. En dat gevoel is wederzijds!
Vrijwilliger van de maand
Ken jij ook een vrijwilliger (of
een groep vrijwilligers) die een
portret in de krant verdient?
Mail je suggestie naar:
Marleen van Leeuwen,
marleenvanl@gmail.com

Volgende nummer:

Kopijsluiting
14 mei
Verspreiding
26 mei
Kinderen bij het vuur

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
2 mei
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
9 mei
10.00 uur
da. Alberte van Ess
16 mei
9.30 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk:
			
Evert Jan Veldman
23 mei
10.00 uur
Pinksteren: da. Alberte van Ess m.m.v.
			
de kindernevendienst
30 mei
10.00 uur
dienst door gemeenteleden
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst
eenvoudig door in het zoekveld ‘pkn de Bron Groningen’ in te vullen. Je
wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze vieringen.
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.
2 mei
11.15 uur
			
9 mei
11.15 uur
			
16 mei
11.15 uur
			
23 mei
10.30 uur
			
			
			
30 mei
11.15 uur
			
6 juni
10.00 uur
			

oecumenische dienst, voorganger pastor
Marika Meier
woord- en communieviering, voorganger
pastor Myrian Oosting
dienst o.l.v. parochianen, woord- en
communieviering
Pinksteren, buitenviering bij de fam.
Schouteten, Lageweg 26 in Thesinge
Kijk op de website of deze viering doorgaat
i.v.m. corona!
eucharistieviering, voorganger pastor
Arjen Jellema
oecumenische dienst in de Stefanuskerk in
Noorddijk, voorganger ds. Jan Wilts.

Met medewerking van:
Ronald Gramberg
George Huitema
Jonas Ketner
Willy Koolstra
Jaap van Leeuwen
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Bianca den Otter
Arjan de Rooij
Ben Scholte Albers
Nelleke van Vliet
Astrid van der Wis
DTP
Rode Egel Producties
Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en
ingezonden stukken die
betrekking hebben op de wijk
Beijum en/of zijn inwoners.
Kopij is van harte welkom.
Rechten
Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
menen zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen
met de redactie.
Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum
Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer
doen hun best om de krant
correct te bezorgen. Klachten
over de bezorging kunt u bij ons
melden via tel.nr.: 050-5422807

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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Boodschappen doen combineren met een leuk uitje?
Kom naar de Wiershoeck!

Vanuit de Hunze en Beijum
binnen 10 minuten bereikbaar
met de fiets of met de auto
(parkeerplaats bij de winkel)

Gecertificeerd biologisch met
nadruk op lokale aanbieders
Openingstijden
Ma t/m Wo
Do, Vr
Za

8:30-18:00
8:30-19:00
8:30-17:00

Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen, Tel: (050) 541 15 15

Weerspiegeling

|

Foto © Jonas Ketner

Wandelpad rondom Beijum

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

