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door Johan Fehrmann

Beijum is en blijft een dynami-
sche wijk, volop in beweging. 
Gebeurtenissen gaan soms zo 
snel dat het bijna jammer is 
dat er niet wekelijks een wijk-
krant uitkomt.

Nieuwe school
Op 11 mei werd wereldkundig 
gemaakt dat een bevlogen man, 
luisterend naar de naam Freek 
Veldhausz, komend seizoen een 
nieuwe school gaat beginnen in 
het onlangs van buiten schoon-
gemaakte en geverfde school-
gebouw aan de Wibenaheerd. 
Beijumers weten ongetwijfeld: 
een decennium geleden was 
hier Montessorischool de Dijk 
gevestigd, en later fusieschool 
De Expositie (samen met De 
Doefmat). In de volgende wijk-
krant komt een interview met 
Veldhausz waarin hij tekst en 
uitleg zal geven en zal toelichten 
wat zijn drijfveren zijn. Dit houdt 
de lezer tegoed.

Gerrit Krolbrug
Vlak voor de deadline van De 
Beijumer knalde in de nacht 
van 14 op 15 mei een Duits 
schip tegen de Gerrit Krol-
brug aan. Het resulteerde in 
landelijk nieuws. Tijdens het 
ter perse gaan van deze editie 
werd bekend dat deze oeroude 
brug, als ‘poort’ tussen de stad 
Groningen en de buitenwijken 
Beijum en De Hunze, aan de 
kant zal worden gelegd voor 
nader onderzoek, en dat de 
beide loop- en fietsbruggen aan 
weerszijden ervan weer toe-
gankelijk worden gemaakt. In 
het weekend van 15 en 16 mei 

kwamen veel nieuwsgierige 
dagjesmensen en verschillende 
media af op de werkzaamhe-
den rond de brug. De lezer zal 
inmiddels vast via (wijk-) media 
op de hoogte zijn gebracht van 
de laatste ontwikkelingen rond 
deze voor Beijum zo belangrijke 
brug, waarover dagelijks zo’n 
twintigduizend (!) fietsers rijden 
(zie ook pagina 3).

Café Biljart Beijum sluit de 
deuren
Corona heeft in elk geval aan 
één Beijums bedrijf ‘de kop’ 
gekost. Het oeroude Café Bil-
jart Beijum, gevestigd aan de 
Claremaheerd, naast de Kring-
loopwinkel, staat sinds een 
week of drie in de verkoop. Niet 
het pand, want dat is eigendom 
van Patrimonium, maar de 
inboedel. Een belangstellende 
kroegbaas kan een en ander zo 
overnemen. Alie Lamein is de 
oudste en gerespecteerde on-
derneemster van Beijum. Sa-
men met haar zoon bestierde 
ze de afgelopen jaren het wel-
bekende café van Beijum. ‘We 
hebben er heel veel geschie-
denis liggen. Corona heeft ons 
de nekslag gegeven. Het gaat 
me wel wat doen als ik daar de 
laatste keer de deuren achter 
me ga sluiten.’

Lichtpuntjes in coronatijden
Er zijn ook altijd lichtpuntjes 
te melden in coronatijden te 
Beijum. Eind april, begin mei 
startten Kor en Hilda Dijk-
stra een mooi initiatief in de 
voortuin van hun huis aan de 
Froukemaheerd 101: een Voed-
sel-Tegeefkast. Na een aarzelend 
begin begon ‘de kast’ te lopen. 
Houdbare producten werden en 
worden erin gelegd en er door 
anderen, die het goed kunnen 
gebruiken, weer uitgehaald. Een 
sociale aanwinst voor de wijk!

Op 30 april werd voor de twee-
de keer in successie vanuit Het 
Trefpunt een online bingo geor-
ganiseerd. Dikke pret in de wijk, 
vooral bij de prijswinnaars.

En verderop in de krant, een 
mooi uitstapje van de christelij-
ke community BijHem, naar een 
boerderij in Garmerwolde.

Zijn we over het coronadiepte- 
punt heen? Kappers open, win-
kelen zonder afspraak, gaan 
we de goeie kant op? Naar de 
Kringloopwinkel kunnen, de 
bibliotheek weer open. Naar de 
sportschool verderop in Stad. 
Het denkbeeldige Beijumglas is 
halfvol, zullen we maar zeggen. 

In de Hylkemaheerd is onlangs 
een fraaie ‘torteltuin’ in gebruik 
genomen, een relaxplekje voor 
omwonenden.

Buitenfitness
En nog even opbeurend nieuws 
met wat vertraging. In de vorige 
editie van deze krant berichtten 
we over de aanleg van de buiten- 
fitness op het terrein van Het 
Trefpunt. Die zou in mei gereali-
seerd zijn. Maar nog niet. Vanuit 
het bestuur van Het Trefpunt: 
‘Dit heeft te maken met materi-
alen die later geleverd worden. 
Begin juni wordt er weer gestart 
en afgerond.’

We gaan richting zomer. Bin-
nenkort weer behaaglijk zonnen 
en zwemmen bij de Kardinger-
plas? Op vakantie kunnen? Ook 
Beijum snakt naar het einde van 
de coronabeperkingen. In de 
volgende krant praten we u bij 
over het wel en wee in Beijum 
tijdens coronatijden.

Ook in mei blijft Beijum in beweging

En toch de Beijumer? Bestel de sticker. Bel dan (050-5422807)
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De o�  ciële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

LINKS OF RECHTS LOPEN OP WEGEN EN FIETSPADEN ?
Links of rechts lopen op we-
gen of � etspaden: het blijft 
de gemoederen bezig hou-
den, iedereen die regelmatig 
� etst of loopt op de paden 
in het Kardinge gebied kan 
daarover meepraten. 

Het eerder in de Beijumer 
vermelde standpunt van 
de werkgroep Groen, grijs 
en verkeer (GGV) van de 
Bewonersorganisatie Beijum 
(BOB): het is niet verplicht 

om links of rechts te lopen 
maar  loop als je goed zichtbaar 
bent bij voorkeur rechts zoals 
� etsers van heel jong tot heel 
oud ook rechts � etsen. Kies je 
er toch voor om links te lopen 
stap dan bij een tegenligger in 
de berm.  

Een artikel op de BOB-pagina’s 
in de april-editie, overigens 
niet van de werkgroep GGV,  
eindigde met een voorzichtige 
conclusie:  zorg voor je eigen 

veiligheid, breng anderen niet 
in gevaar en vooral “Gun elkaar 
de ruimte en wees lief en res-
pectvol voor en naar elkaar”.   

Die ‘voorzichtige conclusie’ 
leverde onderstaande reactie 
op met het verzoek die te publi-
ceren op de BOB-pagina’s  in de 
Beijumer. 

Bij deze ! 

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

De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de 
Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform, 
zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse 
Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewon-
ersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh.

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

NK Tegelwippen, de  stand

De strijd is in volle gang tussen 
Groningen en Leeuwarden in 
de NK Tegelwippen challenge. 
Helaas staat Groningen op 
enige achterstand ten opzichte 
van Leeuwarden. Maar geluk-
kig hebben we tot september 
om dit om te draaien. Maande-
lijks maken wij de stand bekent 
op deze pagina. 
De stand tot 14 mei:
Groningen: aantal gewipte 
tegels 4042, plaats 31
Leeuwarden: aantal gewipte 
tegels 6557, plaats 10

Heeft u in uw heerd een leuk 
idee om “verstening” tegen 
te gaan en tegels te wippen? 
Samen met de buren? Samen 
de heerd groener maken? Laat 
het ons weten, wij geven graag 
ondersteuning: meld het via 
info@ beijum.org.

Praktische informatie voor 
bewoners:
• Kijk op https://nk-tegelwip-

pen.nl/meedoen/
• Meld je tegels ook altijd aan 

op de website van NK Tegel-
wippen. Zo tellen ze mee voor 
de wedstrijd.

• Je tegels worden opgehaald. 
Zet ze op de hoek van je straat 
op de ophaaldag. Graag zo

• dat de vrachtwagen met 
grijper er goed bij kan. De 

ophaaldagen komen op
• https://groningenklimaat-

bestendig.nl/initiatieven/
doe-mee-met-het-nk-tegel-
wippen/.

• Alleen beton- en grindtegels 
graag, geen bakstenen of klin-
kers. Baksteen bederft de

• kwaliteit van gerecycled 
beton.

• Je kunt je tegels ook altijd gra-
tis brengen bij Tuin in Stad. 
Dan krijg je als dank een zakje 
met zaadjes.

• Bij een georganiseerde actie 
kan de gemeente in overleg 
de tegels in je wijk komen 
ophalen.

• Op groningenklimaatbesten-
dig.nl komt een � lmpje over 
waar je tegels terechtkomen.

• Ook tegels die je rechtop in 
de grond zet rond je nieuwe 
perkje tellen mee.

• Tegels zijn zwaar. Ben je sterk 
help dan je buurtgenoten.

• Heb je een kruiwagen of 
steekwagen? Leen hem uit 
aan je buren!

• Let op veiligheid voor spe-
lende kinderen. Geen torens 
bouwen.

• Doe mee aan de fotowed-
strijd! Op groningenklimaat-
bestendig.nl komt informatie 
hierover. Elke maand kun je 
een gieter/regenton winnen.

• De wedstrijd loopt tot 30 
september.

De twee trotse winnaars

Ik reageer weer naar aanleiding van  het links of rechts lopen op de � etspaden hier in het Kardinge 
gebied. 

In de laatste Beijumer stond een artikel wat leek op een afsluitend stuk over dit onderwerp, en dat 
was nogal een koude douche, want we zijn weer terug bij af, en linkslopers denken nu:  zei je wel, wij 
hebben gelijk.  daarbij blijft de onveilige situatie bestaan. Niet dat wij de wet kunnen veranderen, 
maar wel onze inzichten . Ik ben zo vrij hieronder wat stukjes te plaatsten die ik zelf had opgezocht: 

Buiten de bebouwde kom ben je niet verplicht om links van de weg te lopen als een voet- of � etspad 
ontbreekt, deze verplichting is geschrapt sinds 1991. In het reglement Verkeersregels en Verkeerstek-
ens staat dat als er geen trottoir of � etspad is, voetgangers gebruik mogen maken van de berm of 
de uiterste zijde van de rijbaan. Je mag zelf inschatten welke kant veiliger is. 

“Het zou veel makkelijker zijn als we afspraken hadden hoe we moeten lopen op de � ets- en 
voetpaden, vertelt Bregje Schipper. In 2015 is Schipper begonnen met haar populaire Wandelv-
rouw blog.   “Je hebt natuurlijk de � ets en voetpaden, die zijn vaak gecombineerd, vertelt Schipper. 
“Daar vind ik dat je als wandelaar rechts moet lopen. In Nederland rijden en � etsen we ook aan de 
rechterkant van de weg. Er ontstaan nare situaties als wandelaars toch links gaan lopen. Je rijdt 
tegen elkaar op. In de bossen is voor Schipper hetzelfde: “Nog steeds rechts, want je bent gewoon 
een verkeersdeelnemer.

Bovenstaande regels gelden als je alleen of met een paar mensen wandelt. Wanneer je in een 
grotere groep of colonne loopt, dan is het een ander verhaal. Volgens de wet moeten voetgangers 
zich in deze gevallen net zo gedragen als � etsers en automobilisten. Dit betekent dat groepen en 
colonnes verplicht aan de rechterkant van de weg moeten lopen, mits er geen voetpad in de buurt 
is uiteraard. Strikt genomen moet je bij wandelevenementen als de Nijmeegse Vierdaagse dus altijd 
rechts lopen. In de praktijk houdt echter lang niet iedereen zich aan deze regel. Waarschijnlijk komt 
dit voor een belangrijk deel omdat deze wet bij het grote publiek niet zo bekend is.  

Wat ik al zei: de verkeersregel vroeger om links te moeten lopen gold  alleen voor buiten de bebou-
wde kom, dus al die mensen die roepen dat je links moet lopen hebben geen gelijk; van mij mogen 
ze, als ze bij tegenliggers anderen maar niet dwingen om links te lopen of te � etsen, maar netjes in 
de berm stappen 

Persoonlijk vind ik dat eigen angst om aangereden te worden niet de leidraad mag zijn. Je � etst im-
mers ook niet links. Niemand heeft de intentie om over voetgangers heen te rijden. Ik vind het ook 
wat egoïstisch, want door deze angst dwingt men anderen om links te lopen of te � etsen, als men 
niet de berm in gaat tenminste. Als het donker is loop je aan de kant van de verlichting.
Ik hoop dat u dit plaatst  in de nieuwe editie van de Beijumer, want zoals het nu is afgesloten:  gun 
elkaar de ruimte en wees lief en respectvol naar elkaar, is wishful thinking, in de praktijk kan het er 
grimmig aan toe gaan, en het is erg druk geworden de laatste tijd. 
De e-bikes rijden steeds sneller, race� etsers, veel wandelaars, joggers, skeelers, ga zo maar door. 

Met vriendelijke groet, 
Ina Andonakis

2



33

Beste wijkbewoners,
Nu de zomer weer in aantocht 
is wil iedereen graag naar bui-
ten. De versoepelingen van de 
coronaregels maken dat ieder-
een, oud of jong, elkaar weer 
wil ontmoeten. Het is gezond 
en gezellig, maar soms zit er 
een negatief tintje aan.
Wellicht ziet u ze bij u in de 
buurt; groepen jongeren of 
volwassenen die rondhangen. 
Veelal of een plein. Vaak klagen 
de buurtbewoners over ge-
luidsoverlast of ervaren hinder 
van deze groepen. De politie 
kan echter alleen ingrijpen als 
er daadwerkelijk strafbare fei-
ten worden gepleegd, bijvoor-
beeld bij vernielingen.
Een hangplek is vaak een cen-
trale plek in een wijk, zoals een 
winkelcentrum of een speel-
plaats, of gewoon op de hoek 
van de straat. Soms worden 
speciale hangplekken ingericht 
voor jongeren door gemeenten.
Van oudsher ontmoeten 
jongeren elkaar op straat. Het 
ontstaan van hangplekken 
heeft verschillende redenen. 
Jongeren willen alledaagse 
zaken delen, maar sommigen 

mogen hun vrienden niet thuis 
uitnodigen. Ze zoeken elkaar 
dan op een openbare plek. 
Soms wordt er bier en drugs 
gebruikt. Op een hangplek 
voelen de jongeren zich minder 
beperkt. Het rondhangen wordt 
vaak afgewisseld met andere 
activiteiten, zoals het rijden op 
brom� etsen, skateboarden of 
voetballen. 
In de APV (Algemene Plaat-
selijke Verordening) van een 
gemeente is geregeld dat er 

geen overlast veroorzaakt mag 
worden. Een voorbeeld hier-
van is als jongeren rommel op 
straat gooien. Daarnaast zijn er 

landelijke wetten, over bijvoor-
beeld vernieling. Voorbeelden 
van overlast door hangjonge-
ren, zoals die door buurtbewo-
ners wordt ervaren: lawaai met 
brommers, onder invloed zijn, 
schreeuwen, afval op de grond 
gooien of vernielingen.
Bij overlast van groepen zoekt 
de politie contact met de 
buurtbewoners, de groep en 
jongerenwerkers/straatcoa-
ches. Vaak krijgt de politie 
meldingen van buurtbewoners 
en bekijkt de politie ter plekke 
of er sprake is van overlast. De 
politie praat dan met alle par-
tijen: de buurtbewoners én de 
veroorzakers. Met de veroorza-
kers zoekt de politie naar een 
oplossing om de klachten te 
verminderen. Met de melders 
bespreekt ze dat iedereen recht 
heeft om op straat te zijn en wat 
buurtbewoners zelf kunnen 
doen tegen de overlast. Zijn er 
meerdere klachten over een 
locatie of groep, dan bekijkt 
de politie met de gemeente of 
er een oplossing mogelijk is. 
Bijvoorbeeld in de vorm van 
een aangewezen hangplek in 

Wijkagenten Menno en Jannie 
in ’t Heerdenhoes.

de buurt of andere faciliteiten. 
Er wordt een gesprek gevoerd 
met alle partijen.
Daar waar nodig deelt de 
politie boetes uit. Ook kunnen 
er huisbezoeken volgen, zeker 
daar waar het jongeren betreft, 
zodat ouders ook betrokken 
raken. Er wordt getracht de be-
trokkenen meer bewust te laten 
worden van de overlast die hij/
zij veroorzaakt.
Het is niet verboden om op 
straat rond te hangen. Maar 
overlast veroorzaken is wel 
strafbaar. Onder overlast wordt 
dan verstaan; vernieling, troep 
achterlaten en alcohol en 
drugs gebruiken op openbare 
plekken. Bij het overtreden van 
de regels riskeert iemand een 
boete.
Het is ons als wijkagenten 
bekend dat er af en toe sprake 
is van overlast in Beijum. Niet 
alleen overlast door groepen, 
zoals hierboven beschreven, 
maar ook in de directe omge-
ving, bijvoorbeeld veroorzaakt 
door buren. Wijkbewoners 
melden vaak pas als de situatie 
geëscaleerd is. Dat is jammer. 

Column Wijkagenten

Herkent u bovenstaande 
voorbeelden en ervaart u 
zelf ook overlast? Wacht niet 
te lang en meld het. Samen 
kunnen we zoeken naar een 
oplossing.

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 Heerden-
hoes aan de Melsemaheerd 2.

We zijn ook telefonisch te 
bereiken via 0900-8844.

Parkeren in Beijum
Enige tijd geleden werd er naar 
aanleiding van het gemeen-
telijk actieplan openbare 
ruimte door een wijkbewoner 
gevraagd of er wat gedaan kon 
worden aan het hinderlijk par-
keren van bestelbusjes. 

In woonerven mag alleen ge-
parkeerd worden in P-vakken. 
Buiten de woonerven gelden de 
algemene parkeerbepalingen. 
In de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente 
staan enkele belangrijke rand-
voorwaarden.

Artikel 5:8 Parkeren van grote 
voertuigen
  1. Het is verboden een voertuig 
dat, met inbegrip van de lading, 
een lengte heeft van meer dan 
6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter te parkeren op 
een door het college aangewe-
zen plaats, waar dit parkeren 
naar hun oordeel schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van 
de gemeente.

  2. Het is verboden een voertuig 
dat, met inbegrip van de lading, 
een lengte heeft van meer dan 
6 meter te parkeren op een door 
het college aangewezen weg, 
waar dit parkeren naar hun 
oordeel buitensporig is met het 
oog op de verdeling van beschik-
bare parkeerruimte.

  3. Het in het tweede lid gestelde 
verbod geldt niet op werkda-
gen van maandag tot en met 
vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 
18.00 uur.

Artikel 5:9 Parkeren van uitzicht 
belemmerende voertuigen
  1. Het is verboden een voertuig 
dat, met inbegrip van lading, 
een lengte heeft van meer dan 
6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te 
parkeren bij een voor bewo-
ning of ander dagelijks gebruik 
bestemd gebouw op zodanige 
wijze dat daardoor het uitzicht 
van bewoners of gebruikers van-
uit dat gebouw op hinderlijke 

wijze wordt belemmerd of hun 
anderszins hinder of overlast 
wordt aangedaan.

  2. Het in het eerste lid gestelde 
verbod geldt niet gedurende de 
tijd die nodig is voor en gebruikt 
wordt voor het uitvoeren van 
werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig 
ter plaatse noodzakelijk is.

Bij de aanleg van Beijum is 

er vooral wat de woonerven 
betreft zorgvuldig op gelet dat 
bijvoorbeeld kinderen veilig 
op straat kunnen spelen. Later 
heeft de gemeente in een aan-
tal woonerven parkeerplaatsen 
toegevoegd wat de veiligheid 
helaas niet altijd ten goede is 
gekomen.

Wie wil kan onveilige situaties 
melden via de website ge-
meente.groningen.nl/melding, 

via de app Slim Melden 
Groningen, WhatsApp (naar 
06128239730) en Facebook, 
of door te bellen met 14050. 
Beslist niet tevreden over 
de afhandeling van een 
melding? Mail naar bob@
beijum.org en de Bewoners-
organisatie Beijum (BOB) 
neemt contact met je op. 

NB.
• nog meer P-vakken op de 

woonerven moeten we niet 
willen, misschien moeten 
sommige zelfs wel opgehe-
ven worden, 

• te weinig passende par-
keerplaatsen ?: Veel Beiju-
mers realiseerden parkeer-
plekken voor 1 of zelfs 2 
auto’s op eigen erf, 

• een parkeerplaats te vinden 
binnen een straal van 200 
meter rond je woning? Is 
er dan wel sprake van een 
parkeerprobleem ?

Kort voor de opmaak van deze 
editie van de Beijumer werd 
de Gerrit Krolbrug aangevaren 
door een fors vrachtschip.  Wat 
een klap! En wat een gevolgen. 
De aanvaring van de Gerrit 
Krolbrug leidt ertoe dat de brug 
de komende jaren niet voor au-
toverkeer toegankelijk zal zijn. 
Maar ook niet voor rolstoelen, 
scootmobielen, ouders met 
kinderwagens, bak� etsen en 
mensen die de � ets niet om-
hoog kunnen duwen.
Het scheepvaartverkeer kwam 
vrij snel weer op gang, iets later 

mochten gelukkig ook de hoge 
vaste voetgangers- en � etsers-
bruggen weer gebruikt worden 
maar veel zinnigs viel er verder 
nog niet te zeggen: brug on-
herstelbaar vernield? Toch nog 
weer tijdelijk al dan niet deels 
op te lappen ? En als het toch 
sneller moet: bouw dan een 
lage brug. Dan hoeft er geen 
opgehoogd talud in te klinken. 
Dat scheelt je zeker een half 
jaar bouwtijd!
Bij het verschijnen van deze 
Beijumer zal er ongetwijfeld  
meer over bekend zijn.

Intussen gaat de zoektocht naar 
de meest gewenste nieuwe 
brug ‘gewoon’ verder waarbij 
naast bruggen van 4,5 en 5,7 
meter hoog nu eindelijk maar 
toch ook de gelijkvloerse bewo-
nersvariant serieus betrokken 
wordt, en dat gebeurt in nauwe 
samenwerking met het Ger-
rit Krolbrugcomité.  De eerste 
vergelijkingen tussen de drie 
varianten worden op vrij korte 
termijn verwacht. 

Wordt vervolgd.

Aanvaring Gerrit Krolbrug

 De Gerrit Krolbrug na de aanvaring.   Foto © Tristan van der Werf
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De zebrapaden in Beijum 
voldoen aan alle wettelijke 
eisen waaraan een goed ze-
brapad moet voldoen. Toch 
blijkt uit onderzoeken dat 
sommige bewoners ze als 
onprettig ervaren. Om in-
zicht te krijgen waarom dit 
zo is, staat in het Actieplan 
Openbare Ruimte dat we 
hier dit jaar onderzoek naar 
doen. Zo kunnen we kijken 
waar de knelpunten liggen. 
En welke aanpassingen er 
eventueel nodig én mo-
gelijk zijn om de ervaring 
te verbeteren. Als eerste 
stap hiervoor is afgelopen 
maart een online vragenlijst 
uitgezet.

In de vragenlijst hebben 
we deelnemers gevraagd 
naar hun ervaringen met de 
zebrapaden in Beijum. In to-
taal zijn er 29 zebrapaden in 
de wijk. Deelnemers konden 
aangeven welke zebrapaden 
zij daarvan het meest prettig 
vinden (maximaal drie) en 
welke het minst prettig (ook 
maximaal drie).

Reacties
Een oproep om deze vragen-
lijst in te vullen heeft in de 
wijkkrant gestaan, op 
Beijum.nl en op social 
media. In totaal hebben 193 
mensen de link naar de vra-
genlijst aangeklikt. Hiervan 
hebben er 103 alle vragen 
ingevuld. Van deze groep is 
64% vrouw. De helft is tussen 
de 25 en 44 jaar. Bijna ie-
dereen die heeft gereageerd 
(94%), woont in Beijum.

Meest prettig
In de top drie van meest 
prettige zebrapaden scoren 
die aan de Godekenheerd, 
Mudaheerd en Rensuma-
heerd het hoogst (zie eerste 
grafi ek). Dit is niet verras-
send. Deze zebrapaden zijn 
door de manier waarop 
ze zijn ingericht goed als 
zebrapad te herkennen. Al-

leen het zebrapad bij het 
gezondheidscentrum past 
niet helemaal in het rijtje. 
Waarschijnlijk zorgt de 
nabijheid van het gezond-
heidscentrum ervoor dat 
weggebruikers hier een 
zebrapad verwachten 
en rekening houden met 
overstekende voetgan-
gers.

Minst prettig
Van alle 29 zebrapaden in 
Beijum worden de twee 
aan de Wibenaheerd als 
meest onprettig beoor-
deeld (zie tweede grafi ek.) 
Deze twee zebrapaden 
liggen in een bocht. 
Hierdoor heeft verkeer dat 
aan komt rijden beperkt 
zicht op overstekende 
voetgangers (zie eerste 
afbeelding).

Hard rijden
Bijzonder is dat het zebra-
pad aan de Mudaheerd 
zowel in de top vijf van 
meest prettige als die in 
de top vijf met minder pret-
tige zebrapaden voorkomt. Dat 
gebruikers dit zebrapad als 
prettig ervaren, komt omdat 
het duidelijk te herkennen is 
(zie tweede afbeelding.) Dat 
andere gebruikers het zebrapad 
toch als minder prettig erva-
ren, heeft dan ook een andere 
reden. Volgens de deelnemers 
aan de vragenlijst rijden au-
tomobilisten hier te hard en 
stoppen zij te weinig. Ook bij 
de Bekemaheerd en Fossema-
heerd (beide in top 5 van minst 
prettig) wordt het rijgedrag 
van automobilisten als reden 
genoemd.

Veel zebrapaden
Een aantal van de mensen die 
de vragenlijst heeft ingevuld, 
vindt dat er op sommige plek-
ken in de wijk te veel zebrapa-
den zijn. Dit is zeker het geval 
tussen de Wibenaheerd en 
Bentismaheerd. Op dit stukje 
liggen zeven zebrapaden. In 

Uitkomst vragenlijst zebrapaden

Het gaat goed met aanleg buitenfi tness
Misschien heb je het ge-
zien: bij het Trefpunt wordt 
druk gewerkt aan de aanleg 
van de buitenfi tness. De 
sportplek zelf is nog niet 
zichtbaar, maar dat gaat snel 
komen.  Zoals in het april-
nummer al gemeld, zijn we 
begonnen met het opnieuw 
inrichten van het hele bui-
tenterrein. De parkeerplaats 
is opnieuw bestraat. Bij de 
ingang is ruimte gemaakt 
voor een terras. En het 
basketbalveld is aangepakt. 
Hier komt straks nog een 
gekleurde bovenlaag op. 

Fitnesstoestellen
Binnenkort beginnen we met 
de beplanting. Daarvoor zijn 
we deels afhankelijk van het 
seizoen. Daarom kunnen 
we voor de zomer niet alles 

plaatsen. In september maken 
we het af. Half juni komen de 
fi tnesstoestellen er te staan. 
Dan is de plek ook echt als bui-
tensport te herkennen.

theorie zouden de zebra-
paden bij de Wibenaheerd 
kunnen verdwijnen. In 
praktijk hebben ze echter 
een logische positie tus-
sen het busstation en het 
winkelcentrum. Het is 
daarom beter om te kijken 
hoe we deze zebrapaden 
kunnen verbeteren. Voor 
de zebrapaden in de buurt 
van de Bentismaheerd 
gaan we onderzoeken 
of het nodig is om die te 
behouden.

Weinig reacties
We hadden verwacht 
meer reacties van bewo-
ners op de vragenlijst te 
krijgen. Vanwege de sig-
nalen die we hier eerder 
over hebben ontvangen. 
Maar ook gezien het grote 
bereik van de oproep voor 
de vragenlijst op social 
media. Hierdoor ontstaat 
het beeld dat de zebrapa-
den minder leven onder 
bewoners dan we dach-
ten. Nader onderzoek 

moet uitwijzen of dit beeld 
klopt. En of we wellicht nog 
specifi eke leeftijds-/doelgroe-
pen moeten benaderen voor 
een completer beeld.

Verbeterplan
Wanneer we verdiepend onder-
zoek hebben gedaan, kunnen 
we aan de slag met een verbe-
terplan. De deelnemers van de 
vragenlijst hebben aangegeven 
waarom zij een zebrapad als 
minder prettig ervaren. Per 
oversteek gaan we kijken naar 
de reden van de beoordeling. 
Aan de hand hiervan zullen 
we gericht naar een oplossing 
zoeken. Ook gaan we kijken of 
er eventueel zebrapaden weg 
kunnen, of kunnen worden 
samengevoegd. En wat we 
eventueel aan het rijgedrag van 
automobilisten kunnen doen. 
Samen maken en houden we 
het veilig. Uiteraard houden 
we je op de hoogte van onze 
vervolgstappen.

Sporten in de zomer
De coronamaatregelen zijn de 
laatste tijd versoepeld. Natuur-
lijk blijven we wel afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom 
het virus. Dat betekent dat 

we nu nog niet kunnen zeg-
gen wanneer de opening zal 
zijn. En hoe die eruit gaat zien. 
Uiteraard houden we je hiervan 
op de hoogte.  

Wel weten we dat er in de zo-
mer fi jn gesport kan worden op 
het buitenfi tnessterrein. 
Dat is alvast een mooi vooruit-
zicht!

Joanne ten Cate, 
Projectleider Buitenfi tness

 Er is nieuwe bestrating en 
 een terras aangelegd.

 Het gaat goed met de aanleg 
 van de buitenfi tness.

 Het terrein is bijna klaar voor 
 de fi tnesstoestellen.

 4. Het zebrapad aan de Mudaheerd.

 3. De zebrapaden aan de Wibenaheerd.

 2. Top 5 minst prettige zebrapaden.

 1. Top 5 meest prettige zebrapaden.
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Project Kansrijk Oost

Wat voor werk doe je bij de 
WIJ-teams Lewenborg en 
Ten Boer?
‘Mijn functie is sociaal raads-
vrouw. Ik maak inwoners 
wegwijs binnen de wet- en 
regelgeving. Ik zorg ervoor dat 
ze aanspraak maken op alle 
voorzieningen. Dat betekent 
vaak dat mensen meer geld 
krijgen dan waar ze dachten 
recht op te hebben. Soms valt 
iemand tussen wal en schip. 
Dan weet hij niet waar te begin-
nen. Denk aan een scheiding 
of werkloos raken. Dat is heftig. 
Ik help met een traject. Dat kan 
kort zijn, een paar gesprekken 
of soms duurt dat langer. Waar 
het om gaat, is dat je weer de 
volgende stappen kunt zetten. 
Ik ben laagdrempelig en zeer 
toegankelijk.’

Wat is jouw rol bij het project 
Kansrijk Oost in Beijum en 
Lewenborg?
‘Een deelnemer van Kansrijk 
Oost heeft contact met een 
buddy. Als de buddy iets nodig 
heeft voor de deelnemer, dan 
komt hij of zij eerst bij mij. Ik 
regel dat er komt wat nodig is. 
Als een deelnemer is vastgelo-
pen bij instanties, dan heb ik de 
contacten om het op te lossen. 
Wil de deelnemer een oplei-
ding volgen en mag dat niet 
volgens de regels? Ik regel dat 
het mag. Laatst had ik een slim-
me jongedame. Het lukte haar 
maar niet om werk te vinden, 
omdat ze problemen had met 

Zelf aan de slag voor de speelplekken in de wijk
Samen zorgen voor een scho-
ne en fijne buurt: elke maand 
geven we daar een voorbeeld 
van. Deze keer praten we met 
Wytze Koop. Hij is lid van de 
werkgroep Spelen. Daarnaast 
zet hij zich samen met buurt-
genoten in voor de speelplek 
aan de Froukemaheerd.

Wytze is getrouwd en vader van 
vier kinderen. Hij en zijn vrouw 
werken beiden als docent in 
Groningen. Zij wonen al vijftien 
jaar met heel veel plezier in 
Beijum. Eerst in de Mudaheerd, 
nu in de Froukemaheerd. Zes 
jaar geleden zag hij een oproep 
in De Beijumer. Hierin werd 
gevraagd om te helpen bij het 
onderhoud van de speeltuin-
tjes. Wytze besloot hierop te 
reageren. Sindsdien is hij lid 
van de werkgroep Spelen.

Beste oplossing
Voor de speelplekken in Beijum 
die op de nominatie staan om 
aangepakt te worden, bekijkt 
Wytze samen met het team van 
vrijwilligers en de buurt wat 
de beste oplossing is. De ene 
keer wordt er gekeken naar een 

grotere speeltuin op een andere 
plek. Een andere keer naar 
vervanging op dezelfde plek. 

Tijdens dit hele proces wordt er 
samengewerkt met het WIJ-
team en de gemeente.

 Leuk werk
De hele werkgroep Spelen 
bestaat uit ongeveer acht 

Deelnemers uit Beijum en Lewenborg hebben door het project Kansrijk Oost werk gevonden en zijn daarmee uit de bijstand gekomen. Sommigen vonden werk,
anderen volgen nu een opleiding. De kern is armoede aanpakken. Met buddy’s, in kleine stappen, vanuit de vraag aan de deelnemer ‘Wat wil jij?’

Vijf vragen aan Floor Oosterhoff

het Nederlands. Bij de Rijks-
universiteit Groningen heeft 
ze toen een cursus gevolgd, 
speciaal aangepast voor haar 
niveau. Ze kan nu weer verder 
met solliciteren, met veel meer 
kans op een baan.’ 

Floor zit tussen buddy en an-
dere instanties in de schil van 
Kansrijk Oost. Daardoor komen 
alle bij haar. Ook de lastigste. 
‘Ik zoek oplossingen voor 
vragen die onmogelijk lijken. Ik 
probeer echt het onmogelijke 
mogelijk te maken. Daarom is 
mijn werk ook zo leuk.’

Wat heeft een deelnemer van 
Kansrijk Oost er aan?
‘Wat ik zo mooi vind aan Kans-
rijk Oost is het goede contact 
met de deelnemer. We doen 
samen een deel van het traject. 
De deelnemer merkt dat ik 
regel wat hij of zij graag wil. Dat 
alles vanuit de basisvraag Wat 
wil jij? Elke deelnemer heeft 
een eigen verhaal, een eigen 
situatie. Dat vereist maatwerk. 
Ik ben in de wijk, dus snel 
toegankelijk. Verder weet ik 
wat kan in de wijk en ik heb 
alle contacten dichtbij. Daar-

door verlopen acties sneller 
dan anders.’

Waarom is Kansrijk Oost 
zo’n succes?
‘Omdat we kijken naar de 
deelnemer, je wordt gezien. 
Wat wil jij? als vertrekpunt. 
Door het maatwerk, stimu-
leer je de deelnemer om 
stappen te zetten die hij 
of zij niet gewend is. Alle 
aandacht gaat naar jou, je 
wordt gezien. Dat is goed 
voor zelfvertrouwen. Je kunt 
iets behalen wat je wilt. Maar 
vooral dat je met je toekomst 
bezig bent, in plaats van met 
het gevoel dat je vast zit in 
het systeem.’ 

Welk advies heb je nog voor 
ons? 
‘Kijk naar de mogelijkheden 
in plaats van de onmoge-
lijkheden. Kijk naar jezelf, je 
kunt zo veel meer dan dat je 
zelf denkt, blijf leren. Geloof 
in jezelf en in wat je kunt. 
Trek aan de bel als iets niet 
lukt, kom langs bij je WIJ-
team, ga het gesprek aan.’ 
Steviger kan ze de uitnodi-
ging niet maken. Floor Oosterhoff, sociaal raadsvrouw WIJ teams Lewenborg en Ten Boer.

personen. De helft daarvan 
is vrijwilliger. Per maand is 
Wytze ongeveer drie à vier 
uur kwijt aan vergaderingen 
en af en toe aan gesprekken 
met buurtbewoners. 

‘Het doen van vrijwilligers-
werk maakt je werk leuk’, 
vindt Wytze. Als buurtbewo-
ner is hij een makkelijk aan-
spreekpunt voor de speeltuin 
in de heerd. ‘Het is heel fijn 
om mensen uit de wijk te 
leren kennen, maar belang-
rijkste is om niet alleen voor 
jezelf te leven, maar ook voor 
de mensen om je heen’.

Wat moois maken
‘Ik heb gemerkt dat de men-
sen van de gemeente het 
beste voor hebben met de 
wijk’, zegt Wytze. ‘Ze willen 
er graag wat moois van ma-
ken en staan vaak open voor 
leuke ideeën. Laat je ideeën 
vooral horen. En als je dan 
toch mailt of belt, is het best 
leuk om te laten weten wat je 
waardeert. Daar doen men-
sen het goed op.’

 Wytze met zijn zoontje Dijon.
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 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
De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Bij de eerste bijeenkomst 
van Beijum Bruist! op 18 
januari 2019 bestuurde hij 
de Buurttaxi. Eigenlijk had 
hij zich aangemeld om in 
december 2018 kerstpak-
ketten rond te brengen in de 
wijk, maar hij werd direct 
‘geronseld’ voor het vervoer 
naar en van de Startbijeen-
komst in het Heerdenhoes, 
toen nog aan de Isebrandts-
heerd. 

“Tijdens die avond raakte 
ik in gesprek met iemand 
anders die met plannen 
rondliep die erg veel leken 
op plannen die ik aan het 
ontwikkelen was.” En zo 
raakte Arjan van Rijs betrok-
ken bij Experiment Beijum, 
bedoeld om de krachten van 
ondernemende Beijumers 
te bundelen in een bewo-
nerscoöperatie. En nu, twee 
jaar later, is hij actief in de 
werkgroep die de mogelijk-
heden van het wijkbedrijf 
onderzoekt.

Oplossingen
Sinds enkele maanden is Ar-
jan dan ook lid van de Kern-
groep. Zijn aandacht gaat 
vooral uit naar de projecten 
die vallen onder het thema 
‘Toekomst met perspectief’, 
gericht op Beijumers die in 
armoede leven, met als doel 

dat meer mensen zelf de regie 
in handen krijgen en dat meer 
huishoudens financieel gezond 
worden. Daar wordt niet alleen 
in het beoogde Wijkbedrijf 
aan gewerkt, maar ook in het 
project Kansrijk Oost.

Deze projecten raken aan hoe 
hij in het leven staat. “Ik geloof 
dat we elkaar moeten onder-
steunen met raad én daad. En 
dat is wat ik probeer te doen.” 
Hij beschrijft zichzelf als “ie-

mand met ideeën en de gave 
om buiten kaders te denken”.

Oplossingen bedenken die 
meerdere problemen tegelijk 
aanpakken is zijn ideaal. “Ik wil 
mensen laten zien dat ze zelf in 
staat zijn hun leven weer op de 
rails te krijgen, met (een per-
soonlijke) hulp die naast hen 
staat. Daarom vind ik Kansrijk 
Oost ook een zeer goed pro-
ject.” Uitgangspunt is daar im-
mers de vraag ‘Wat wil jij?’.

Toe leiden naar werk
Arjan is zzp’er. Als ‘De Tuinto-
venaar’ ontwerpt hij tuinen, 
legt ze aan en onderhoudt ze. 
Hij werkt niet alleen in Gronin-
gen of de provincie, maar ook 
in Rotterdam. Daar kwam hij 
met zijn gezin zo’n negentien 
jaar geleden vandaan. Hij werkt 
samen met zijn vrouw Martine, 
die het aanspreekpunt is voor 
klanten.  Hun motto ‘Omdat 
vakmanschap geen vermogen 
hoeft te kosten’ spreekt boek-

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.  Regelmatig spreken we met een van de leden. Dit keer is dat Arjan van Rijs. 

“Niet tot achter de komma uitgewerkt”
delen. Duurzaamheid en her-
gebruik zijn dan ook belangrijk 
voor Arjan en Martine.
Uiteraard brengt hij zijn over-
tuigingen en zijn ideeën voor 
het wijkbedrijf ook in praktijk 
in zijn eigen bedrijf. “Op het ge-
bied van ‘toe leiden naar werk’ 
zou ik graag mensen laten zien 
wat een mooi beroep hovenier 
is en ze volgens een meester-
gezel opzet opleiden.”
Die plannen zijn “niet tot ach-
ter de komma uitgewerkt”, maar 
dat is juist de kracht ervan. Met 
de werkgroep wijkbedrijf streeft 
hij naar een wijkbedrijf dat 
een helder kader zal bieden, 
waarbinnen voldoende ruimte 
is voor nieuwe ideeën. Hij staat 
in ieder geval te popelen om de 
straat op te gaan om al die an-
dere Beijumers ook enthousiast 
te maken!

En oh ja, als oud-deelnemer van 
‘De Wijk De Wereld’ wil hij op 
korte termijn een theaterproject 
opzetten, misschien zelfs een 
musical!

Een vraag aan Arjan of aan 
een van de andere bewoners 
die lid zijn van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing? Sinds 
kort zijn wij via een eigen 
e-mailadres bereikbaar: 
wijkvernieuwing@beijum.nl

Gezocht: bewoners voor een ‘Babbelbaank’
Uit onderzoeken in de wijk 
blijkt dat bewoners graag meer 
plekken willen waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. Bijvoor-
beeld bij een picknicktafel. Of 
een bankje waarop ze (samen) 
kunnen zitten. Een plek in ieder 
geval waar ze kunnen rusten, 
ruimte is voor - toevallige 
-ontmoetingen, bewoners met 
elkaar kunnen praten en waar 
een mogelijkheid is om ideeën 
en initiatieven te delen.

Om aan deze wens tegemoet 
te komen, willen wij babbel-
baank’n in de wijk plaatsen. Dit 
zijn bankjes waar mensen met 
elkaar in gesprek kunnen ko-
men. Binnenkort krijgen we de 
eerste drie banken geleverd van 
Stadshout. Dit houdt in dat de 
planken afkomstig zijn van bo-
men uit de stad. Het hout krijgt 
een nieuw leven in de vorm van 
een ontmoetingsplek.

We zijn op zoek naar bewoners 
die een goede plek voor een 
babbelbaank weten. En die 

deze willen adopteren. Graag 
willen we bewoners de gele-
genheid geven om het bankje 
samen in elkaar te zetten en/of 
samen te decoreren. Op deze 
manier wordt het een bankje 
voor en door de buurt. Samen 
zorgen zij er vervolgens voor 
dat de omgeving van het bankje 
schoon en netjes blijft. Hele-
maal mooi zou het zijn wan-

neer er een voorstel is om het 
bankje bij te laten dragen aan 
sociaal contact, ontmoetingen 
en activiteiten in de wijk. 

Weet jij een goede plek voor 
een van de drie bankjes? En 
wil jij deze graag adopteren? 
Neem dan contact met ons op 
via communicatiebeijum@
groningen.nl Gekapte bomen uit de stad krijgen een tweede leven als babbelbaank.

 Arjan van Rijs (Foto: Reyer Boxem).

 Impressie van een babbelbaank. De uiteindelijke bank kan er anders uitzien.
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Vrijwilliger in beeld

2021 is uitgeroepen tot het 
jaar van de vrijwilliger. Om te 
vieren dat we met elkaar Ne-
derland maken. En om ieder-
een te inspireren om ook mee 
te doen. De vrijwilliger van 
deze maand is Marga Zijl.

door Marleen van Leeuwen

Marga maakt van wandelen 
een gewoonte
‘Dat ze altijd klaarstaat voor 
haar mede-wijkbewoners,’ dat 
is, volgens mensen die haar 
kennen, kenmerkend voor Mar-
ga Zijl. Als vrijwilliger bij Sport-
wijk Beijum, als wandelcoach, 
maar ook bij andere sport- en 
beweegactiviteiten en leefstijl-
cursussen. En vanaf het begin is 
ze al betrokken bij het ontwerp 
van de buitenfitness op het 
terrein van Het Trefpunt.

Moven
Misschien begon het voor 
Marga met de dagelijkse 
wandelingen met haar hond. 
Tijdens een van die wandelin-
gen ontmoette ze Bob, die ook 
met zijn hond heerlijke lange 
wandelingen maakte in het 
Kardingergebied. Die honden 
konden het goed met elkaar 
vinden, en inmiddels zijn Mar-
ga en Bob ook al weer zo’n 
veertien jaar samen. Marga 
zet zich op allerlei manieren 
in voor haar wijk: zo was zij 
in 2019 een van de drijvende 
krachten achter MOVE (Mu-
ziek, Ontmoeting, Verbinding 
en Eten). Helaas is dit initiatief 
op dit moment niet mogelijk 
vanwege corona.

Dan maar op een andere ma-
nier ‘moven’? In coronatijd 
volgde ze een online opleiding 
tot wandeltrainer. Aan die 
wandelingen van Sportwijk 
Beijum kan iedereen meedoen, 
‘als je minder goed ter been 
bent, een slechte conditie 
hebt, het moeilijk vindt om in 
beweging te komen’. Door te 
wandelen werk je aan je condi-
tie en je eigen gezondheid. En 
het is ook nog eens gezellig! 
Dat sociale aspect, elkaar ont-

moeten en meedoen, is min-
stens zo belangrijk.

1 op 1
Het afgelopen coronajaar 
heeft Marga heel veel 1 op 1 
gelopen met leefstijlcoach 
Charlotte Siekman. Beiden 
hebben ze een achtergrond in 
de verpleging. Die gemeen-
schappelijke basis schiep di-
rect al een band. ‘We hebben 
veel lol samen.’
Tijdens die wandelingen door 
de prachtige omgeving van de 
wijk vertelde Marga veel over 
de buurt: de uilen in de Holm-
sterheerd, de ‘pandaschapen’ 
bij de Pop Dijkemaweg of een 
mooie alternatieve route naar 
de Noordermolen.

Ommetje
Marga en Charlotte houden 
hun wandelkilometers bij 
in de app ‘Ommetje’ van de 
Hersenstichting, ontwikkeld 
met hoogleraar Neuropsycho-
logie Erik Scherder. De app 
benadrukt het belang van een 
dagelijkse wandeling – niet 
alleen om fitter te worden, 
maar ook om je te helpen ont-
haasten. In de app kun je een 
wandelcompetitie houden met 
vrienden en familie.
Marga houdt haar prestaties 
in de app bij onder de naam 
‘WalkWithFriend’. Dat is Marga 
ten voeten uit!

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

‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’
De Gezondheidsraad heeft een 
beweegrichtlijn opgesteld voor 
volwassen:
• doe minstens 150 minuten 

per week aan matig intensie-
ve inspanning, zoals wande-
len en fietsen, verspreid over 
diverse dagen. Langer, vaker 
en/of intensiever bewegen 
geeft extra gezondheidsvoor-
deel.

• doe minstens tweemaal per 
week spier- en botversterken-
de activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balans- 
oefeningen.

• en: voorkom veel stilzitten.

Alles onder het motto: bewe-
gen is goed, meer bewegen is 
beter.

Wandelen in en om Beijum
Wandelen is dus gezond. En 
gelukkig is Beijum een wijk 
waar je prachtige wandelingen 
kunt maken. Een lange wan-
deling om de hele wijk heen, 
een kortere wandeling om je 
eigen buurt te ontdekken of 
een groene wandeling door 
het Beijumerbos, waar je met 
een beetje geluk reeën kunt 
zien. De Groene Long door-
kruist het midden van de wijk 
en is dus van overal makkelijk 
bereikbaar. Vergeet ook het 
Kardingergebied niet. Loop 
alleen of met z’n tweeën, ga 
met het hele gezin naar een 
van de nieuwe avontuurlijke 
speeltuinen. In kleine groepjes 
met een wandelcoach kan ook 
(charlotte@sportwijkbeijum.
nl). Of loop vanaf Rietland of 
Noorddijk door het Bevrij-
dingsbos. Eigenlijk zijn er zo-
veel verschillende mogelijkhe-
den dat er geen excuus is om 
het niet te doen!

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

Reeën bij het Beijumerbos   |   Foto © Jaap van Leeuwen

Marga en Charlotte

Foto © Jonas Ketner
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Sommige planten blijven je 
verbazen. Bernagie bij voor-
beeld.

Lentefeestje
Groenbemester
Het is een plant die je nogal 
eens zaait zonder het te weten, 
want hij maakt deel uit van een 
aantal kruiden die worden ge-
bruikt voor de groenbemesting. 
Die planten vormen een uit-
stekend alternatief voor kunst-
mest; ze hebben namelijk een 
gunstig effect op het percentage 
organische stof (humus) en het 
stikstofgehalte in de bodem, 
maar dan op een natuurlijke 
manier. Meestal zijn het goede 
bodembedekkers en worden 
ze na het uitbloeien als extra 
voeding door de grond gewerkt. 
Maar ook als ze bloeien, zijn ze 
de moeite waard!
Tot de groenbemesters horen 
vlinderbloemigen, zoals wikke 
en lupine, maar ook niet-vlin-
derbloemigen: grassen, rogge, 
bladrammenas, gele mosterd, 
phacelia en dus bernagie.

Prachtige blauwe bloempjes
De plant begint met twee enor-

me kiembladen, die meestal 
pas eind mei verschijnen en 
waaruit al snel een behaarde 
plant groeit die wel een halve 
meter hoog kan worden. Re-
gelmatig overleeft bernagie de 
winter; dan bloeit de plant al 
in mei. 

Hij oogt in eerste instantie wat 
rommelig, maar als de blauwe 
bloempjes verschijnen, krijgt 
hij een toverachtig aanzien. Het 
zijn net kleine sterretjes, en je 
kunt ze eten!
De verrassing zit hem in de 
smaak: jonge blaadjes en 
bloempjes doen duidelijk 
denken aan komkommer. 

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

Komkommerkruid-
bernagie-borage
(Borago officinalis)

Aangezien de plant de hele 
zomer door kan groeien, kun 
je gerechten eindeloos versie-
ren met bernagiebloempjes. 
Ze doen het goed door de sa-
lade, maar ook als garnering 
van sausjes of kruidenkwark 
en als ‘finishing touch’ op een 
borrelhapje of een cracker met 
roomkaas of vegetarische paté. 
Ook op taart of cake zien ze er 
feestelijk uit.

Zeer geneeskrachtig
De geneeskrachtige werking is 
opmerkelijk. Wellicht weet u 
wel dat de titel officinalis in de 
Latijnse naam betekent dat een 
plant te vinden was in het of-

fice, de werkkamer van de arts 
en de apotheker, oftewel dat de 
geneeskracht door de allopa-
thische geneeskunde is erkend.
De Grieken en de Romeinen 
genoten al van de bernagie 
in hun tuinen en dichtten het 
kruid een opbeurende wer-
king toe. Bernagie zou geluk 
en vreugde brengen, maar het 
hemelsblauw van de bloemen 
stond ook voor troost en moed.

De naam abo rag betekent 
‘vader van het zweet’ en ver-
klapt dat de liefelijke bernagie 
een krachtig effect heeft op de 
doorbloeding van het lichaam. 
Zo werkt de plant zweetdrij-
vend en al lijkt dat niet zo 
aangenaam, via de transpiratie 
kunnen afvalstoffen eenvoudig 
het lichaam verlaten.
Ook het bekkengebied wordt 
beter doorbloed en dat is gun-

stig om de vruchtbaarheid te 
bevorderen. Inderdaad blijkt 
het kruid mannen en vrou-
wen te helpen die verminderd 
vruchtbaar zijn zonder dat 
daarvoor een reden is te vin-
den. Elke dag een paar blaadjes 
of een aantal bloempjes door 
de sla is voldoende voor een 
positief effect.

Zoals de meeste harige planten 
bevat bernagie slijmstoffen die 
verzachtend werken bij ontste-
kingen van de luchtwegen en 
de maag. Drink in dat geval een 
week lang enkele kopjes thee 
van het gedroogde kruid.
Uit het zaad van de bernagie 
ten slotte wordt een speciale 
olie geperst. Neem bij premen-
struele klachten dagelijks een 
klein lepeltje bernagieolie om 
de hormoonhuishouding te 
ondersteunen.

Komkommerkruid  in bloei   |   Foto © Jolanda Setz

door Trijntje de Haan

Sommige verhalen gaan over 
jaren. Dit is er zo een.
We gaan terug naar mei 2017. 
Nelleke had mijn column 
gelezen en kwam op het idee 
voor een heerdmarkering. Die 
column van toen ging over de 
weg wijzen in Beijum en hoe 
we daarvoor beelden gebrui-
ken van dingen die er niet 
meer zijn. In het geval van de 
Jensemaheerd: de brievenbus 
en de telefooncel die bij de 
ingang van de heerd ston-
den. In 2017 waren die er al 
niet meer, beide weggehaald 
wegens te weinig gebruik, 
ingehaald door de tijd. Maar 
ze hadden wel degelijk een 
functie, namelijk de weg wij-
zen naar onze heerd, ook al 
bestonden ze alleen nog in 
onze hoofden.

Vier jaar
Deze gedachte was het begin 
van een nieuw beeld. Nelleke 
zag het al voor zich, een mooi 
beeld aan het begin van de 
heerd. Het idee van de heerd-
markering had kracht. Het 
gaf haar en de projectgroep 
jarenlang de moed om alles 
te doen om het zover te krij-
gen: het beeld dat er nu staat. 

Na vier jaar. Pás na vier jaar, 
hoor je je zelf bijna denken. 
Maar dat klopt slechts ten 
dele. Want het beeld bestond 
al zodra het idee geboren 
was. Ze zag het voor zich, 
het hoefde alleen nog ge-
realiseerd te worden. Dat is 
hoe het werkt met een idee, 
dat komt binnenvallen met 
trompetgeschal en de zon die 
altijd schijnt. Maar de realiteit 
is: 1 procent inspiratie, 99 pro-
cent transpiratie. Ideeën zijn 
daarmee de verraderlijkste 
hersenspinsels van allemaal.

Het nieuwe beeld
Mei 2021. Het beeld staat er! 
Vogels gemaakt van staal 
door kunstenaar Wiliam van 
der Velde, ofwel Kunsteboer. 
In kleine kring, maar zeker 
niet minder enthousiast 
is het ingewijd als nieuwe 
heerdmarkering. Al meteen 
gebruiken mensen het als 
aanwijzing: ‘Daar waar die 
vogels staan, daar moet je de 
heerd in.’ 
Ganzen die opvliegen. Tussen 
huizen en flats op een klein 
stukje gemeenteplantsoen, 
waar de aarde nog verbinding 
heeft met dat vroegere wei-
land dat het hier zo’n veertig 
jaar geleden was. Als een na-
beeld van de laatste ganzen 
die hier opschrokken toen de 
machines aan kwamen bulde-
ren om hier een nieuwe wijk 
te maken. Een nieuwe wijk 
waarvan wij de eerste genera-
ties bewoners zijn, de pioniers 

om van dit beton, baksteen 
en asfalt een thuis te maken.
Wij kunnen elke keer opnieuw 
vorm geven aan hoe we het 
hier samen willen rooien. Zo-
lang mensen opstaan om iets 
te doen dat het individuele 
belang overstijgt, om iets te 
doen voor de buurt waarin ze 
wonen, zolang is er hoop dat 
we er samen iets van maken. 

Het laat zien dat we begaan 
zijn met wat we gemeen-
schappelijk hebben: onze 
heerd en ons Beijum.

Laat dit beeld daaraan herin-
neren en anderen tot voor-
beeld zijn. Of om af te sluiten 
met de woorden van een wij-
ze jonge vrouw, Loesje zegt: 
Het kan wel!

Het kan wel!
Heerdmarkering Jensemaheerd ingewijd

Harig komkommerkruid   |   Foto © Janet Frieling 

Inwijding van de heerdmarkering   |   Foto © Jan Wedema

Nelleke, Wiliam, Marike, Han en Johan   |   Foto © Jan Wedema



10

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (42)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden ondernemin-
gen en bedrijven voor het voetlicht 
gebracht. Beijum zonder onderne-
mers is ondenkbaar. In deze afle-
vering vertelt Beijumse Marjolein 
over haar imkerij Stadsgoud.

door Johan Fehrmann 

Marjolein, kun je vertellen 
wat Stadsgoud inhoudt, wat je 
doet en hoe je ertoe gekomen 
bent?
Sinds twee jaar heb ik een 
kleinschalige, duurzame imke-
rij, die ik de naam Stadsgoud 
heb gegeven. Ik heb op ver-
schillende plekken in de stad 
bijenvolken staan, In Beijum 
staan ze bijvoorbeeld in een 
achtertuin en een volkstuin. 
Daarnaast staan mijn bijen 
ook bij kinderboerderij De 
Beestenborg, bij wijkbedrijf 
Selwerd en in het Westpark.

Vanaf februari tot oktober ben 
ik bezig met het verzorgen van 
de bijenvolken en alles wat 
daarbij komt kijken. Alle werk-
zaamheden doe ik met mijn 
speciale bakfiets. Daarin ver-
voer ik materialen, maar ook 
mijn bijenvolken, als ze soms 
naar een andere plek moeten. 
Met mijn bakfiets ga ik daar-
naast op pad om voorlichting 
en educatie te verzorgen op 
diverse plekken. Bijvoorbeeld 
op scholen of kinderopvang, 
Dan neem ik ook een kijkkast 
mee, waarin bijen achter glas 
zijn te bekijken. Met de bak-
fiets kan ik bijna overal komen.

Als kind was ik al veel buiten 
te vinden. Ik groeide op in 
een dorp met veel natuur en 
vrijheid om me heen. Honing-
bijen vind ik heel fascinerend. 
Ze werken op een bijzondere 
manier samen. Ik heb een 
cursus gevolgd en de eerste 
keer dat ik in een bijenkast 
keek, het gezoem om me heen 
hoorde, de bijen door elkaar 
zag bewegen en de geur van 
bijenwas rook, was ik verkocht. 
Het functioneren van zo’n bij-
envolk is van een bijzondere 
schoonheid.

Naast het houden van honing-
bijen richt ik me op de verbe-
tering van de leefomgeving 
van wilde bijen en andere in-
secten. Zo ben ik betrokken bij 
verschillende initiatieven in de 

Marjolein met haar bijenbakfiets

stad, waarbij bewoners bezig 
zijn met het vergroenen van 
hun omgeving.

Vertel, wat is er leuk aan je 
onderneming?
In dit werk kan ik mijn achter-
grond als pedagoog en mijn 
liefde voor bijen combineren. Ik 
ben veel buiten en heb contact 
met verschillende mensen. De 
afwisseling is prettig. Het ene 
moment sta ik met mijn voeten 
in de klei met de bijenvolken te 
werken, op een ander moment 
sta ik op een ladder en schep 
ik een zwerm, of vertel ik over 
bijen op een schoolplein.

Het is fijn om mensen te kun-
nen laten ervaren hoe bijzon-

der en nuttig insecten zijn. 
Bijen zijn ontzettend belangrijk 
voor de bestuiving van planten, 
en daarmee voor ons voedsel.

Hoe bevalt het wonen in de 
wijk je?
Beijum is een fijne wijk om te 
wonen. Ik houd van de stad, 
maar met het vele groen in 
Beijum is het voor mij de ideale 
woonomgeving.

Als het kan, oogst ik ook honing. 
Die verkoop ik op diverse plek-
ken in de stad. In Beijum kun je 
in elk geval terecht bij mij aan 
huis, Jensemaheerd 164.

Stadsgoud050.nl
Bijen zijn goud waard!

Verder met energieteam De Werkbeij
Op 24 februari organiseerde De 
Werkbeij een webinar onder de 
titel: Van het gas af en dan? Dat 
ligt alweer een poosje achter 
ons. Het is dus tijd om u te infor-
meren over hoe het verder ging 
en verder kan gaan.

door Idso Wiersma en Tim Visser

We waren verrast en verheugd 
over het feit dat maar liefst 280 
mensen deelnamen aan het 
webinar. Ondanks de aandacht 
die corona van ons vraagt, 
blijkt dat er veel belangstelling 
bestaat voor het thema Ener-
gie in eigen huis. Als het goed 
is, hebben alle deelnemers 
intussen een mail ontvangen 
waarmee ze een energiebe-
spaarbox ter waarde van €50 
in ontvangst kunnen nemen. 
Daarnaast hebben twintig 
deelnemers een bezoek van 
een wijkenergiecoach aan-
gevraagd om hen te helpen 
kleine maatregelen te treffen. 
Door de coronabeperkingen 
ligt het huisbezoek door ener-
giecoaches helaas een poosje 
stil. Dit zal worden hervat 
zodra de beperkingen zijn op-
geheven.

Na onze oproep hebben zich 
maar liefst 39 huishoudens 
gemeld om te fungeren als 
voorbeeldwoning. Het doel is 
om op basis van een gedegen 
onderzoek van vijf van deze 
woningen een energieadvies 

te kunnen geven aan alle wo-
ningeigenaren in Beijum. Als 
Werkbeij hebben wij inmiddels 
een selectie gemaakt die een 
zo goed mogelijke afspiege-
ling vormt van onze wijk. Bij 
het schrijven van dit artikel 
wachten we nog op bevesti-
ging van de gemeente. Zodra 
de selectie definitief is, krijgen 
alle aanmelders bericht.

Sinds het webinar is het aantal 
leden van De Werkbeij bijna 
verdubbeld naar elf leden. Met 
die enthousiastelingen gaan 
we aan de slag op drie lijnen:
1. Beijumers helpen om 

eenvoudige energiebespa-
ringsmaatregelen uit te 
voeren

2. een serieus programma 
voor vergaande energie-
besparing op gang bren-
gen

3. met de gemeente in ge-
sprek over keuzen voor 
de hele wijk die over een 
aantal jaren zullen worden 
gemaakt.

Houd voor de eerste lijn vooral 
De Beijumer in de gaten: bin-
nenkort begint onze Kasia met 
een reeks korte artikelen over 
kleine maatregelen in en om 
het huis, van afwas tot zonne-
scherm.
Op lijn 2 zullen we deze zo-
mer het onderzoek naar de 
voorbeeldwoningen in goede 
banen leiden en proberen op 
basis van de uitkomsten voor 
alle woningeigenaren een fol-
der te maken met een passend 
advies. Een spannende uitda-
ging, want er zijn natuurlijk 
meer dan vijf woningtypen in 
Beijum.
En op lijn 3 gaan we alvast met 
de gemeente in gesprek om 
mogelijkheden voor de wijk als 
geheel te onderzoeken.

Heeft u in de tussentijd al vra-
gen over de energietransitie 
in uw huis of in de wijk? Kijk 
dan eens op onze pagina op 
beijum.nl (onder ‘Over Beijum’, 
‘Organisaties’). Daar vindt u 
ook een link naar het webinar 
en de vraag-en-antwoordpa-
gina die we naar aanleiding 
daarvan hebben gemaakt. 
Vragen over isolatie en zon-
nepanelen, maar ook over het 
kap- en snoeibeleid van de 
gemeente en collectieve in-
koopacties. Staat uw vraag er 
niet bij of wilt u zich aansluiten 
bij het energieteam? Stuur dan 
een mail naar:
werkbeij@beijum.nl.

Foto © Jonas Ketner

Stadsgoud honing
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VRIJDAG is het huis van de 
amateurkunst in Groningen. 
In Beijum is een cultuurcoach 
van VRIJDAG in de Buurt ac-
tief. Kitty Boon kom je overal 
in Beijum tegen als er een 
culturele activiteit is, zoals 
het Cultuurcafé of Poëzie in 
de Kersentuin. Ze was ook 
betrokken bij De Wijk De 
Wereld. 

En eigenlijk is ze dat nog 
steeds. Want de ‘acteurs’ van 
toen zijn nu bezig met allerlei 
culturele initiatieven in de 
wijk: de fotoclub is al begon-
nen, maar er wordt ook ge-
dacht aan een meezingcafé, 
een dansgroep en een thea-
tergroep.

Kitty is er steeds bij, liefst 
wel op de achtergrond, als 
aanjager of vraagbaak. Het 

is niet altijd makkelijk om als 
bewoner dit soort initiatieven 
van de grond te krijgen. Dan 
is Kitty degene die je daarbij 
kan helpen.

Je kunt dan ook altijd contact 
met haar opnemen:  
kitty.boon@bijvrijdag.nl

Raamexposities 
Als de Korrewegwijk en de 
Oosterparkwijk raamexposi-
ties organiseren, kan Beijum 
natuurlijk niet achterblijven. 
Zeker als we weten hoeveel 
kunstenaars er actief zijn in 
Beijum.

Coronaproof
Tijdens de eerste lockdown 

Cultuurcoach Kitty Boon actief voor de wijk

 
 

Op 4 juni organiseert het Nationaal Ouderenfonds (& partners) 
de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag. 

En Beijum doet natuurlijk mee! U toch ook?

NATIONALE  BALKON  BEWEEGDAG

4 JUNI 2021

BEWEGEN OP MUZIEK - GEZOND - GEZELLIG - PLEZIER - SAMEN OP AFSTAND - DANSEN - BINGO - FOODTRUCK

HET IS TIJD VOOR EEN FEESTJE!

15.00 uur: START Melsemaheerd 2
15.15 uur: 1e Balkonsessie Amkemaflat
16.00 uur: 2e Balkonsessie Bunnemastee
16.45 uur: 3e Balkonsessie Melsemaflat 
                  + feestelijke afsluiting 

Info: charlotte@sportwijkbeijum.nl

zagen we overal knuffelbe-
ren achter de ramen, zodat 
kinderen konden meedoen 
met een berenjacht. Talloze 
mensen hebben toen ook 
gehoor gegeven aan de 
oproep om kunst voor het 
raam te zetten, om Beijum zo 
om te toveren tot een groot 
openluchtmuseum. Nu is het 
tijd om buurtbewoners op-
nieuw kennis te laten maken 
met onze kunstenaars en 
hun werk.

Oproep
Ben jij schilder of fotograaf, of 
maak jij andersoortige kunst 
die goed tentoon te stellen 
is bij een raamexpositie in 
Beijum? Meld je dan bij cul-
tuurcoach Kitty Boon!

Poëzie in de Kersentuin
De eerste poëziemiddag werd 
op 6 september vorig jaar 
georganiseerd in de Kersen-
tuin bij De Wiershoeck. Gezel-
lig, goed verzorgd en in een 
prachtige omgeving. Dit jaar 
gaan we op herhaling op zon-
dag 20 juni a.s. Het program-
ma wordt nog gemaakt, maar 
uiteraard doet onze wijkdich-
ter Willy Koolstra mee. 

De middag ziet er als volgt uit:
vanaf 14.00 uur: inloop 
14.30 uur: start
16.30 uur: einde.

Zelf meedoen met een eigen 
gedicht of een mooi muziek-
nummer? Aanmelden kan 
nog steeds bij Kitty Boon.

Vergeet-me-nietjes   |   Foto © Kasia Kleina
Cultuurcoach Kitty Boon

In de Kersentuin 2020
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‘Maak een illustratie van je 
eigen wijk of geboorteplek.’ 
Eerstejaars studenten Design 
aan Academie Minerva kregen 
deze opdracht tijdens het blok 
Illustratie. Hanna van den Burg 
hoefde er niet lang over na 
te denken. Geschiedenis was 
altijd al haar lievelingsvak op 
school en zo kwam ze op het 
idee om in één enkele pente-
kening heel de geschiedenis 
van onze wijk te vatten, van de 
oudste bewoning op de wierde 
Beiahêm tot de situatie nu, en 
met haar eigen flat erop.

door Willy Koolstra

Een boerengehucht
De tekening leest van bene-
den naar boven. Wat als eerste 
opvalt, is de enorme golf die 
de kleine huisjes op de wierde 
overspoelt – symbool voor de 
vele overstromingen rond de 
derde eeuw. ‘De wierde lag aan 
zee en grensde in die tijd aan 
waar nu de apotheek is’, zegt 
Hanna.
In de elfde eeuw zijn de natte 
veenmoerassen afgegraven. 
Hanna symboliseert dat met 
een schop die in de modder 
steekt. Daarna was bewoning 
weer mogelijk. De Borg Beyum 
(midden zestiende eeuw) rechts 
is duidelijk herkenbaar, met 
links daarvan de kerk die er in 
de twaalfde of dertiende eeuw 
moet hebben gestaan. ‘Die heb 

Minervastudente vat historie Beijum samen in één beeld

ik maar op mijn eigen manier 
geïnterpreteerd, want daar vond 
ik nergens een tekening van.’ 
Een paar oude tekeningen van 
boerderijen waarnaar heerden 
zijn genoemd, vond ze wel op 
het internet.
De gebouwen bovenin refere-
ren aan de moderne stadswijk. 
De rij van zes huizen rechts ver-
beeldt de Fossemaheerd, waar 
de eerste Beijumers in 1978 hun 

woningen betrokken.
‘Ik tekende al toen ik 2 jaar was 
en verhalen schrijven deed ik 
zodra ik kon schrijven’, zegt 
Hanna. Ze combineerde met 
deze opdracht haar twee groot-
ste interesses, tekenen en ge-
schiedenis. ‘Geschiedenis vind 
ik bij de meeste onderwerpen 
interessanter dan de huidige 
tijd. Ik zeg weleens dat ik in de 
verkeerde eeuw ben geboren.’ 

Die voorliefde voor het verleden 
betreft ook de kunst. Ze verkiest 
oude kunst boven de moderne. 
‘Maar ik vind de digitale wereld 
wel heel handig’, lacht ze.
In de toekomst wil Hanna graag 
een eigen bedrijf beginnen in 
grafisch design en illustratie. 
Na haar examen vmbo-tl dacht 
ze eerst aan creatieve therapie, 
maar ze kwam daarvan terug. Ze 
volgde de mbo-opleiding Art & 
Design aan het Noorderpoortcol-
lege en doet nu Design aan Aca-
demie Minerva. ‘Nu ben ik ervan 
overtuigd dat ik dit moet doen.’

Wie meer werk van Hanna wil 
zien, kan terecht op haar Insta- 

gramaccount: https://www.
instagram.com/halosobscure-
design/

‘Ik vind geschiedenis interessanter dan de huidige tijd’

Designstudente Hanna van den Burg

We zijn met de Kidsclub van 
de BijHem community naar 
de boerderij van boer Van den 
Bergh uit Garmerwolde ge-
weest. Het leek wel een school-
reisje. De fietstocht ernaartoe 
was al erg indrukwekkend. Een 
van de bakfietsen kon niet over 
het bruggetje naast de molen. 
Dus moesten de kleinsten een 
flink eind lopen over het Boer 
Goensepad.

De kinderen stelden de lolligste 

vragen aan de boerin. Zoals 
Dunya, die zich afvroeg of de 
boerin zelf ook echt op de 
kinderboerderij woonde. We 
hebben lammetjes geaaid, kaas 
en zuivel geproefd en koeien 
gevoerd. Iedereen kreeg een 
beetje wol van het schaap en 
melk van de koe mee naar huis.
En heel stoer: bijna alle kinde-
ren hebben zelf gefietst. Jawad 
had nog nooit eerder zo ver 
gefietst en Penial had nog nooit 
een molen van dichtbij gezien.

Kidsclub bezoekt boerderij 
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De minister van Onderwijs heeft 
twee nieuwe schoolbesturen 
vorig jaar toestemming gege-
ven om in Groningen een school 
te beginnen. Het gaat om de Pit 
Groningen van Stichting Prime-
nius en de Pol van Stichting Uni 
voor Kinderkunde. Deze nieuwe 
scholen starten in augustus.

Samen met de schoolbestu-
ren heeft de gemeente naar 
geschikte plekken gezocht. De 
Expeditie bleek uiteindelijk de 
beste optie. Daarom wordt dit 
gebouw beschikbaar gesteld 
aan de beide scholen. In eer-
ste instantie is dit tijdelijk. Ba-
sisschool De Heerdstee wordt 
in de komende jaren namelijk 
gerenoveerd of vervangen. 
Eerder is al besloten dat de 
leerlingen dan tijdelijk in De 
Expeditie worden onderge-
bracht.
Het is nog niet bekend wan-
neer dit gebeurt. In ieder 
geval worden de twee nieuwe 
scholen tot die tijd samen in 
De Expeditie gehuisvest.

Twee nieuwe scholen in De Expeditie

 
Financieel advies nodig? 
Op zoek naar de beste hypotheek? 
Het team van Thuis in Geld staat voor je klaar! 

 
Wij zijn Michel, Nikelyn en Jan van financieel adviesbureau Thuis in Geld. We 
zijn gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Thuis in Geld is 
gevestigd aan Lamsoor 10, op een steenworp afstand van Beijum. We zijn een 
hecht team en we doen ons werk met veel passie en plezier. Voor ons staan 
persoonlijke aandacht en een warm contact met de klant namelijk altijd op 
nummer 1. 

In de loop der jaren hebben wij al veel klanten uit Beijum mogen helpen aan 
een juiste hypotheek. Ben jij ook op zoek naar de hypotheek die het best 
aansluit bij jouw financiële situatie? Of wil je graag financieel advies op een 
ander gebied? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. We maken 
dan een afspraak voor een gesprek over jouw dromen en wensen op financieel 
gebied. Gewoon bij ons op kantoor. 

Graag tot gauw! 

 

Thuis in Geld 

Lamsoor 10 | 9738 AL | Groningen | 050-2011420 | info@thuisingeld.nl 

Doe je met Nijestee mee aan het NK Tegelwippen 2021? Je kunt 
meedoen door tegels te vervangen door groen in de (gevel)tuin 
van je woning of woongebouw. Zo voorkom je wateroverlast, bied 
je koelte in tijden van hitte, houd je water vast bij droogte en de 
leefomgeving voor insecten en dieren verbetert. We helpen je 
graag om tegels te wippen. Samen vergroenen we Groningen. 
Kijk voor meer informatie op:

www.nijestee.nl/doegroen

Samen vergroenen we Groningen

Beijum.nl zit alweer in het 
23ste jaar van haar bestaan. 
De naam is geregistreerd op 
22 mei 1998. Beijum was er 
dus vroeg bij. De voorlaatste 
eigenaar was de Historische 
Werkgroep Beijum. In 2018 
verhuisde de website naar het 
Bewonersplatform Beijum. (De 
historische werkgroep bouwt 
ondertussen aan historisch-
beijum.nl.)

De afgelopen tijd is er kritisch ge-
keken naar de website: wat is nog 
steeds prima, wat kan beter? Dat 
leidde tot een nieuwe homepage. 
Ook de pagina’s daarachter ont-
komen niet aan een kritische blik. 
Daarom zeggen we dat beijum.
nl vernieuwt met een t, want dat 
is een werkwoord. Beijum.nl is de 
digitale poot van het Bewoners-
platform Beijum (eerder: wijkplat-
form). Een redactieraad bepaalt 

de grote lijnen van de website; 
een webredactie verzorgt de 
inhoud van de website. Dat is zeg 
maar de uitvoerende tak. En – in-
derdaad goed aangevoeld – daar-
voor zoeken we nog mensen met 
een redactionele, journalistieke of 
fotografische interesse.

Wil je meer weten, vrijblijvend 
uiteraard? Op de website staat 
een contactformulier. Maar je 
kunt ook gewoon mailen naar 
redactie@beijum.nl.

Website beijum.nl vernieuwt

Rensumaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Als boerenzoon heb ik al jong 
geleerd om goed om me heen 
te kijken als ik op een weiland 
in het gras liep. Want voor je 
er erg in had, stapte je in een 
grote koeienvlaai! Hier heb ik 
bij het zwerfvuil ruimen veel 
voordeel van. We lopen im-
mers vaak langs de rondweg 
en bij speelveldjes in het gras.

Gelukkig lopen hier geen koei-
en en slechts af en toe een 
paard, maar er ligt daar zoveel 
hondenpoep dat je er om de 
haverklap in dreigt te stappen. 
Regelmatig kom ik toch thuis 
met hondenpoep onder mijn 
schoenen. Mijn collega’s heb-
ben die boerenachtergrond 
niet. Elke keer als we lopen, 
hoor ik wel een gedempte 
vloek of zie ik een onbeholpen 

schaatsbeweging. Nou, dan 
weet je wel hoe laat het is. Hoe 
zullen de daar spelende kinde-
ren wel niet thuiskomen?
In de gemeente Groningen gel-
den heel duidelijke regels om-
trent hondenpoep. Het is name-
lijk verplicht om overal zelf de 
poep van je hond op te ruimen, 
ook in losloopgebieden! Als uit-
zondering geldt voor Haren en 
Ten Boer dat hondenpoep in de 
goot niet opgeruimd hoeft te 
worden, maar wel op de stoep 
en in het openbaar groen.
Als je je hond uitlaat, moet je 
een schepje of opruimzakje bij 
je hebben. Zo niet, dan staat 
daar een boete op van €100. 
Op het niet opruimen van hon-
denpoep staat zelfs een boete 
van €150. Daarnaast is het voor 
honden verboden om op kin-

derspeelplaatsen, zandbakken 
en speelweides te komen. Ook 
hierop staat een boete van 
€100.
Maar ja, de dagelijkse realiteit is 
dat er te veel hondenbezitters 
zijn die zich niet houden aan 
de afgesproken regels. De boa’s 
die hierop moeten controleren 
en handhaven, zouden in onze 
wijk hun eigen salaris volgens 
mij dubbel en dwars terug kun-
nen verdienen.

Een bizar fenomeen vind ik 
trouwens de hondenbezitters 
die keurig de poep van hun 

trouwe viervoeter in een plastic 
zakje doen en dat zakje vervol-
gens in de bosjes flikkeren. Het 
roept wel de vraag op of deze 
lui in het kader van de honden-
poepregeling in overtreding 
zijn. Ze hadden immers een 
zakje bij zich en ze hebben de 
hondenpoep toch ook opge-

Column buurtconciërges

ruimd? Ze kunnen hooguit wor-
den beticht van het dumpen 
van zwerfvuil. En wat is daarvan 
nou de pakkans?

Hondenpoep is niet alleen hier 
een probleem. Kinderen in 
Oerle (bij Veldhoven) zijn een 
actie begonnen om buurtge-

noten met een hond aan te 
spreken met tekstjes die ze bij 
hondendrollen op een stokje 
prikken. Een kleine bloemlezing 
hieruit:
– elk kakje in een zakje
– doe mij een lol, pak op de drol
– liever tien drollen in een zak  
   dan één onder mijn hak.

Een paar weken geleden liepen 
we op onze route een oudere 
dame met twee hondjes voor-
bij. We keken elkaar aan en 
hadden ieder zo onze eigen 
gedachten...
Ikzelf dacht extra goed te moe-
ten opletten. Toen we echter 
even verderop achterom keken, 
zagen we dat ze de poep keurig 
opruimde. Ons vooroordeel 
over haar kon bij het grofvuil.
Zo kan het dus ook, en ik hoop 
dat de grote meerderheid van 
de hondenbezitters van goede 
wil is! Wij komen helaas te vaak 
het tegendeel tegen...

Namens de buurtconciërges,  
Ben Scholte Albers

SSttooeeppeemmaahheeeerrdd  1100  ||  99773377  TTKK  GGrroonniinnggeenn  ||  bbeeiijjuumm@@ccyycclleesshhoopp..nnll  ||  TT..  005500  554422  1122  4422    

  KKOOMM  LLAANNGGSS  VVOOOORR  RREEPPAARRAATTIIEE,,  VVEERRKKOOOOPP,,    

OONNDDEERRDDEELLEENN  EENN  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  



15

 

 
 
 
 
 

    
       Uitwendige therapie 

 
     Met behulp van de geneeskracht van planten,  

je zelfhelend vermogen aanspreken.  
 

BBiijj::  pijn, eenzaamheid, slaapproblemen,  
autisme, infecties, angst, depressies, onrust,  

burn-out, obstipatie…… 
DDoooorr  aaaannddaacchhtt,,  wwaarrmmttee,,  aaaannrraakkiinngg,,  kkrruuiiddeenn,,    

kkoommpprreesssseenn,,  wwiikkkkeellss,,  oommhhuulllliinngg..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Www.omwenden.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Biografie 
 
Door middel van biografische gesprekken op zoek  
gaan naar wie je bent en wat je wilt.  
 
BBiijj::  levensvragen omtrent gezondheid, relatie, 
vriendschappen, eenzaamheid, werk, huisvesting, 
kinderen/kinderloosheid, religie/geloof….. 
mmeett  mmeetthhooddiieekk,,  aaaannddaacchhttiigg  lluuiisstteerreenn  eenn  aaaannsslluuiitteenn  
bbiijj  jjoouuww  vveerrhhaaaall..  

  
 

 
 

door Willy Koolstra

‘Jongleren is niet zo groot, heel 
veel is nog niet onderzocht en 
daarom kan ik mijn creativiteit 
er goed in kwijt. Ook vind ik de 
mensen in dat wereldje leuk. 
Het geeft me zelfvertrouwen, 
door het onmogelijke mogelijk 
te maken’, zegt jongleur Guido 
van Hout. Onlangs verhuisde 
hij van Eindhoven naar Beijum. 
Samen met folkaccordeonist 
Erik de Jong richtte hij in deze 
coronatijd Ballore op, waarin 
hij jongleert en muziek maakt 
tegelijk. Met een financiële bij-
drage van het Fonds Podium- 
kunsten gaven ze in april een 
zestal beeldconcerten in stad, 
land en ommeland.

Een decor van verwilderde 
planten en scheepswrakken. 
Op een voor dit koude seizoen 
relatief zonnige lentemiddag 
in de Paradijsvogeltuin kijkt en 
luistert een maximaal toege-
staan aantal liefhebbers naar 
dit markante duo, dat muziek 
zichtbaar maakt en jongleren 
hoorbaar. Guido legt de bete-
kenis van Ballore uit: ‘Het is een 
samenvoeging van bal – ballen 
om te jongleren – en folklore, 
maar bal betekent ook dans. 
Het is folk om op te dansen.’

Barkruk
Het concert in de grote stad-
stuin opent met een Schotse 
dans. Daarna een verdwenen 
wals. Guido legt uit: ‘In het mid-
den van de negentiende eeuw 
is die veel gedanst in de Kem-
pen. Omdat pastoors destijds 

het dansen op de zondagmid-
dag verboden, ging men hei-
melijk door in boerenschuren.’ 
Een mazurka, een Poolse volks-
dans, volgt. Deze begint zwoel 
en eindigt nogal onstuimig. Het 
kost Guido alle moeite om in 
het snelle ritme vijf ballen in de 
lucht te houden. Soms vallen 
ze op de grond. ‘Ik liet me gaan, 
dat lucht wel op’, lacht de jon-
gleur na afloop.
Ballen in de kleuren wit, geel, 
groen, grijs en blauw kiezen 
beurtelings het luchtruim op 
het ritme van de muziek en 
voegen hun eigen klankkleur 
toe. Het tweetal schrijft alle 
melodieën zelf. ‘Folk is altijd 
nieuw gebleven, er komen 
steeds nieuwe dingen bij.’ De 
barkrukmazurka – een eigen 
compositie waarbij een zwart 
gelakte barkruk een rol vervult 
als danspartner – is daarbij wel 
heel bijzonder.

Welk materiaal geeft welk  
geluid?
In zijn werkkamer legt Guido uit 
hoe hij zijn muzikale jongleer-
ballen zelf maakt. Hij boort een 
gat in een holle plastic bal en 
al naar gelang het gewenste 
geluid vult hij de bal met zout, 
zand, stukjes plastic, sierstenen, 
bonen, linzen, kogeltjes uit 
kogellagers of zelfs 9 mm-lucht-
bukskogels. ‘Het beste wat je 
met kogels kunt doen, is jongle-
ren.’ Met stukjes plastic uit een 
andere bal van dezelfde kleur 
soldeert hij het gat weer dicht.
Hij houdt van het experiment. 
Welk materiaal geeft welk ge-
luid en welke geluiden gaan 

goed samen? Ook aan de balle-
tjes zelf wil hij nog sleutelen. ‘Ik 
wil ze zelf met een 3D-printer 
gaan maken, een dikke wand of 
een dunne wand, groot of klein. 
Al die veranderingen beïnvloe-
den het geluid.’

Guido begon met jongleren 
toen hij 17 jaar was. Zijn broer 
had dezelfde hobby. ‘Al snel 
ontmoetten we mensen die 
het ook deden. Mijn hele vrien-
denkring jongleerde.’ Na zijn 
gymnasium studeerde Guido 
Muziekwetenschappen in Am-
sterdam en jongleerde hij in zijn 
vrije tijd bij een straattheater-
gezelschap. Zijn studie viel hem 
tegen omdat die nogal theo-
retisch was. Na zijn afstuderen 
koos hij ervoor om met zijn 
ballen, kegels en ander materi-
aal als professional de planken 
op te gaan en in 1996 was hij 
medeoprichter van Stichting 
Nederlands Jongleerfestival.

Alle meubels aan de kant
Om zich verder te specialiseren 
volgde hij een tweetal opleidin-
gen in het buitenland: circus, 
dans en theater aan de Espace 
Catastrophe in Brussel en bewe-
gingstheater en theatrale crea-
tie aan de Scuola Teatro Dimitri, 
in het zuiden van Zwitserland. 
‘Nu was ik echt om en heel ge-
motiveerd.’
Na deze opleiding trok hij er 
met een Britse klasgenoot op 
uit. Eerst naar Rome en later 
naar een vriend in Tafira Alta 
op de Canarische eilanden. Van 
daaruit huurden ze zelf een 
woning in het dorpje Vecinda-
rio, waar ze werkten aan een 
nieuwe voorstelling ‘in een als 

woonkamer ingerichte garage 
met alle meubels aan de kant’. 
Het resultaat was een korte 
show, waarmee ze van het ene 
naar het andere plein trokken in 
Las Palmas, een uur met de bus 
verderop.

Terug in Nederland leerde 
Guido via zijn vriendin folk-
muzikant Erik de Jong kennen. 
Beide mannen zaten in deze 
coronatijd veel thuis en staken 
de koppen bij elkaar. Ballore 
was het resultaat, beeldcon-
certen waarin elementen van 
dans, muziek, theater en circus 
samengaan en met als doel 

vergeten volksmuziek te ver-
binden met een eigentijds pu-
bliek. In februari ontvingen ze 
de Balkonscènes-subsidie van 
het Fonds Podiumkunsten. ‘Dat 
zorgde voor een stroomversnel-
ling en een aantal optredens, 
materialen, een ruimte en een 
promotievideo.’

Het sluitstuk van de voorstelling 
in de Paradijsvogeltuin is een 
berendans. Heel wat voeten on-
der stoelen tikken het vrolijke 
ritme mee en heel wat heupen 
wiegen. Nu nog ieder op zijn 
eigen plek, maar hopelijk niet 
meer voor lang.

Duo Ballore blaast oude volksmuziek nieuw leven in
‘Het beste wat je met kogels kunt doen is jongleren’

Wikkelcursus 
Ontdek de kracht van kruiden met 
kompressen bij kinderkwaaltjes 
van oorpijn tot buikpijn. Op woens-
dag 9 juni van 10.00 tot 12.00 uur 
aan Isebrandtsheerd 104.

Info en aanmelden: Omwenden.nl

Bijles in Beijum hebben op bijles. Ook willen 
ze zorgmedewerkers bedan-
ken en hun de mogelijkheid 
geven om gratis bijles af te 
nemen. Om hun doelen te 
kunnen verwezenlijken, heeft 
de stichting een doneeractie 
opgezet.

Kijk voor meer informatie op 
thuisbasisonderwijs.nl

Sinds 1 mei heeft stichting 
Thuiswerkcompany aan Emin-
gaheerd 8 een vestiging ge- 
opend. Deze stichting zonder 
winstoogmerk is opgericht 
door een groepje studenten. 
Zij vinden dat de kinderen van 
ouders die het financieel min-
der breed hebben ook recht 



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

meer betrokken bij de eigen 
leefomgeving.

In de vorige krant hebben 
we een foto geplaatst van de 
inspanningen om Plein Oost 
levendiger te maken. Deze keer 
nog een foto, begin deze eeuw 
gemaakt. Wie is/was het meisje 
dat zo haar best deed om iets 
moois te presenteren? Wat pre-
senteerde ze, wat vertelde ze?

Op de andere foto: Innersdijk 
is al een jaar of acht uit Beijum 
weg. Het oeroude Beijumse 
verpleeghuis gaf reuring en 
levendigheid op Plein Oost. Zal 
het ooit terugkomen?

Weet u meer over een van deze 
foto’s te vertellen? We ont-

vangen 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

Menkemaheerd vroeger en nu 
Van Henk en Liesbeth Weide 
ontvingen we deze twee mooie 

foto’s van de huizen Menkema- 
heerd 1 en 3. De oude foto is ge-
maakt in het voorjaar van 1980; 

de recentere foto werd gemaakt 
op 5 mei 2021.  
Met dank aan de inzenders!

Scheltemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Beijumer beesten in het Spaarbankbos
Vanaf 29 mei tot in oktober 
zijn in het Spaarbankbos bij 
Hoogeveen vijf beesten uit 

Beijum te zien in het kader 
van een jaarlijkse kunstroute, 
georganiseerd door Sejo  

Slingenberg en Jerry Bisschop. 

De beesten zijn gemaakt door 

‘onze eigen’ kunstenares Willy 
Koolstra, die alweer voor de 
vierde keer een bijdrage levert 
aan dit evenement. Deze keer 
heeft Willy vijf beesten uitge-
zaagd uit MDF en beschilderd. 

Elk beest heeft een eigen com-
puterscherm voor zich en is 
daarmee aan het zoomen. Op 
het scherm is een klein ge-
dichtje te lezen in de vorm van 
een chatbericht.

KINDERRUBRIEK
Maak kans op een mooie prijs 
voor jezelf EN voor een vriend/
vriendin! Streep alle woorden 
weg en ontdek welke bood-
schap de overgebleven letters 
vormen.

Kun jij deze puzzel oplossen? 
Stuur de oplossing voor 5 juni 
naar marieke.wijninga@ggd.
groningen.nl.

Deze winactie wordt mede 
mogelijk gemaakt door Kids 
First.

Deze puzzel en vele andere leuke en leerzame materialen vind 
je op de website van De Puzzelmaker: www.depuzzelmaker.nl.

Banjo
Bas
Citer
Conga
Fluit
Gong
Harp
Hobo
Hoorn

Lier
Luit
Orgel
Pauk
Piano
Rasp
Sax
Tuba
Viool

Drukke koolmees
Zoals bekend leggen in mei 
alle vogeltjes een ei. En als die 
eieren dan zijn uitgekomen, 

moet het kroost van voedsel 
worden voorzien. Deze kool-
mees heeft het er maar druk 
mee. Met dank aan inzender  
J. Daling.
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Bon voor Koffie/Thee/Chocomel to-go
6e Bijeenkomst Sterk Netwerk Beijum
Tijdens de Wandeling op 22 april 2021
Onderweg in te leveren bij:

- De Borg - Koffiekar Paul Sliekers
- Het Trefpunt

 
- Het Heerdenhoes

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------



19

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
6 juni 10.00 uur oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
13 juni 10.00 uur dienst door gemeenteleden
20 juni 9.30 uur gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,  
   da. Alberte van Ess
27 juni 10.00 uur da. Alberte van Ess 

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

6 juni 10.00 uur oecumenische dienst in de Stefanuskerk in  
   Noorddijk, voorganger ds. Jan Wilts
13 juni 11.15 uur eucharistieviering, voorganger pastor  
   Arjen Jellema
20 juni 11.15 uur dienst o.l.v. parochianen, woord- en  
   communieviering
27 juni 11.15 uur woord- en communieviering, voorganger  
   pastor Myran Oosting

Kerkdiensten
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Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en 

ingezonden stukken die 

betrekking hebben op de wijk 

Beijum en/of zijn inwoners. 

Kopij is van harte welkom.

 

Rechten 

Alle zorg is besteed aan het 

achterhalen van rechthebben-

den. Degenen die desondanks 

menen zekere rechten te  

kunnen doen gelden, wordt 

verzocht contact op te nemen 

met de redactie.

Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum 

 

Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer 
doen hun best om de krant 

correct te bezorgen. Klachten 

over de bezorging kunt u bij ons 

melden via tel.nr.: 050-5422807

Buurtvuur op de Vuurplaats

Ooit begonnen als bijzon-
derheid maakt de vuurplaats 
nu deel uit van het wonen en 
leven in Beijum. En daar was 
het allemaal om te doen, een 
vuurplaats als gemeenschap-
pelijke plek in de openbare 
ruimte. Een aanvulling op 
het buurtleven, een plek om 
buiten te zijn en te delen.

We gaan er weer op uit. Dat is 
duidelijk te zien rond de vuur-
plaatsen.

Kleine vuurtjes 
Natuurlijk mogen we nog niet 
in groepen bij elkaar. Maar af 
en toe strijken een paar vol-
wassenen met of zonder kin-
deren neer bij de vuurplaats. 
Een enkele keer met een vuur-
tje, vaak ook zonder.
Zoals Heleen, die voor haar 
kinderen spontaan een vuurtje 
organiseerde.

Bevrijdingsvuur
Dappere George en Marian, 
zoals elk jaar lopen ze de be-
vrijdingstocht, en ook dit jaar 
brachten ze het bevrijdings-
vuur met een lantaarn vanaf 
de Grote Markt via Zuidwolde 
naar Beijum. Dit keer deden ze 

dat op 1 mei. Ze filmden het 
vuur dat ze op de verschillen-
de plaatsen aanstaken, omdat 
dit getoond werd op 5 mei bij 
het bevrijdingsevenement met 
de Commissaris van de Koning. 
Dat evenement was op inter-
net live te volgen, vanaf het 
Suikerunieterrein.

Hunze-Van Starkenborgh
De projectgroep van Buurt-
vuur De Hunze/ Van Star-
kenborgh is de afgelopen 
maanden rustig maar zeker 
doorgegaan met het realiseren 
van de vuurplaats voor hun 
wijk. De gemeente heeft toe-
gezegd dat er een vuurplaats 
mag komen. Voor benodigd 
materiaal is een subsidie aan-
gevraagd bij NL Doet. In hun 
wijkblad vertellen ze over de 
vorderingen.

De vuurplaats is er voor jou
Maar houd rekening met de 
buren:
• gebruik alleen extra droog 

hout, dat rookt veel minder
• informeer vooraf de aanwo-

nenden van de vuurplaats 
als je iets van plan bent in 
een grotere groep.

Meer weten:
Trijntje de Haan
06-27282197
trijntjedehaan@yahoo.com

Ondertussen op de vuurplaats

Uurtje bij het vuur, weer of geen weer   |   Foto © Heleen

Vuur aangestoken

George brengt het Bevrijdingsvuur Missie volbracht
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Openingstijden

Ma t/m Wo 8:30-18:00
Do, Vr 8:30-19:00
Za 8:30-17:00

Gecertificeerd biologisch met
nadruk op lokale aanbieders

Vanuit de Hunze en Beijum 
binnen 10 minuten bereikbaar

met de fiets of met de auto 
(parkeerplaats bij de winkel)

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

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

Wilkemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots MediaFoto © Jonas Ketner


