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Beijum gaat de zomer in
door Johan Fehrmann
De kikkers kwaakten de afgelopen weken massaal in
de sloten in en rond Beijum.
Na een herfstperiode eind
mei zinderde Kardingerplas
hoogzomers. Beijum genoot.
Geniet? Deze voorpagina is
half juni geschreven. Internet is snel, papier is traag;
er kan al weer van alles gebeurd zijn. Houd daarvoor de
wijkwebsites in de gaten.
We hebben als wijk een memorabel coronaseizoen achter
de rug. Net als de rest van Nederland hadden we te maken
met twee lockdowns en een
avondklokperiode. Kan het
zijn dat we het einde van het
coronavirus in zicht hebben?
Zoals in de vorige edities van
deze krant reeds aangekaart:
we steken als redactie onze
kop niet in het zand, maar met
een onnodig doemgehalte willen we de wijk Beijum in deze
moeilijke tijd niet voor het
voetlicht brengen. De winkels
weer open, extra versoepelingen vanaf 26 juni. Tijd voor
optimisme. Maar nogmaals, de
ontwikkelingen kunnen snel
gaan, sneller dan het papier
van bijvoorbeeld De Beijumer.
Beijum in beweging
Deze krant heeft er al eerder
aandacht aan besteed, maar
sinds de eerste week van juni
staan ze er: de fitnesstoestellen
op het terrein van Het Trefpunt. Een en ander moet nog
worden afgewerkt, waaronder
de ondergrond; sportievelingen moeten dus nog even ge-

duld hebben. Vanaf 24 juni kan
er in Beijum in de openlucht
gefitnest worden.

flats boven het Heerdenhoes
aan de Melsemaheerd kregen
muzikaal en swingend bezoek
beneden op straat. Met muziek (Hollandse schlagers) en
dans werden bewoners van de
vier seniorenflats uitgenodigd
om vanaf hun balkon mee te
dansen. Ook met rolstoel en al
werd er genoten van de happening.

De fitnesstoestellen bij Het Trefpunt

Op 4 juni vond op verschillende plekken in de wijk iets
moois plaats. Verschillende
partijen uit Beijum organiseerden die middag voor het tweede achtereenvolgende jaren
een Balkon Beweegdag.

De Balkon Beweegdag

Bewoners van het Munsterhoes, de Bunnemastee, de Amkemaflat en van de senioren-

Torteltuin (helaas zonder hasselbramen)

Nieuw: de Torteltuin
Diezelfde middag werd de
Torteltuin in de Hylkemaheerd
officieel geopend. Een buurtinitiatief van Beijumse Tanja
Willems. De naam Torteltuin
is gebaseerd op Pluk van de
Petteflat, een boek van Annie
M.G. Schmidt. De gemeente
Groningen hielp mee met de
aanleg van de tuin met zijn
ronddraaiende paden.

Beijum is weer een groen
plekje rijker. Fruitboompjes,
bessenstruiken, wilde bloemen... Een uitnodigende plek
om heen te gaan. Chillen, wat
te drinken meenemen... Er
staat een vuilnisbak en er is
een speelmogelijkheid voor
kinderen.
Op naar een mooie zomer
Er gebeurden de afgelopen vier
weken uiteraard ook vervelende dingen in de wijk: een auto
vloog uit de bocht bij kruispunt
Beijum-Zuid, een andere auto
reed op 13 juni een tuin binnen
aan de Jensemaheerd, en in het
weekend van 4 en 5 juni werden twee katten door een hond
doodgebeten, aan de Fultsemaheerd en de Boelemaheerd.
Maar, zoals gezegd, als redactie van De Beijumer willen we
graag een optimistisch en opbeurend geluid laten horen.
Halverwege deze maand begon Beijum meer en meer
oranje te kleuren in verband
met het EK. Is dit nog meer
geworden? Voor schrijver dezes een vraag, voor de lezer
van deze krant reeds een weet.
In elk geval: maak er voor zover mogelijk een mooie zomer
van. In en rond Beijum (Kardingerplas!) of, voor zover de
versoepelingen het toelaten, in
het buitenland.
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Dansen in de Amkemaheerd

Jaltadaheerd
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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

Bewonersorganisatie Beijum

Bij de opmaak van deze
editie van de Beijumer deed
zich nog geen blauwalg
voor in de Kardingerplas, op
andere plaatsen, zoals het
Paterswoldse meer, al wel.

elders in deze Beijumer een
persbericht van de gemeente is
opgenomen.

• de gemeente werkt aan een
proef om de doorstroming in
de plas te verbeteren,

Nieuwe acties waar aan gewerkt wordt:

Jongstleden 26 Mei was er
weer een overleg over de
blauwalgproblemen tussen
de gemeente, waterschap
Noorderzijlvest, de Bewonersorganisatie Beijum en
het petitiecomité Zilvermeer
schoon. De bedoeling is dat

• onderzocht wordt of in de
omgeving ijzerhoudend
grondwater opgepompt kan
worden en of invoer daarvan in de Kardingerplas de
blauwalgaanpak ten goede
kan komen,

• in het Paterswoldse meer
wordt uitgeprobeerd of
toevoeging van ijzerhoudend zand ka n helpen tegen
blauwalg. Als die test positief
verloopt kan toepassing voor
de Kardingerplan volgen,
• de bedoeling is dat langs de
oever aan de Parkallee extra
riet wordt bijgeplant.

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar Beijum’. De door de gemeente erkende bewonersorganisatie probeert een zo goed mogelijke inbreng te
leveren bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten
worden en het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk
andere betrokkenen.
De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de
Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform,
zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse
Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewonersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh.
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.

Stand NK Tegelwippen derby

De Kardingerbult met op de voorgrond de huidige rietvelden die blijkbaar niet voldoen om de Kardingerplas in
de zomermaanden vrij van blauwalg te houden
Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

We komen steeds dichterbij
Leeuwarden. Heb je een leuk
idee om dit grootschalig aan te
pakken in de heerd of de wijk?
We lezen het graag.

Fietsverbod Amkemaheerd tussen de Atensheerd en
de Cuypersweg in De Hunze: actie gewenst ?
Begin 2020 besloot de gemeente een fietsverbod in
te stellen voor het deel van
de Amkemaheerd tussen de
Atensheerd en de Cuypersweg in De Hunze,
De Bewonersorganisatie
Beijum (BOB) maakte daar
toen bezwaar tegen. Dat
bezwaar werd door de gemeente ter zijde gelegd. Het

BOB-bestuur vraagt zich af wat
nu de ervaringen zijn van de
bewoners van de heerden rond
dat deel van de Amkemaheerd
met het fietsverbod en of men
van mening is dat er alsnog iets
aan de situatie gedaan moet
worden.

Mail naar info@beijum.org.
Relatieve telling
Alle gemeenten zijn anders,
een gemeente met meer inwoners kan makkelijker winnen
bij een telling met het absolute
aantal tegels. Daarom gebruikt
men een relatieve telling, namelijk de TPI (gewipte Tegels
per Inwoner) voor de klassering.

Reacties kunnen gezonden
worden naar bob@beijum.org.

TONK regeling versoepeld
Er wordt weinig gebruik
gemaakt van de regeling
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
TONK is een tijdelijke regeling van de gemeente omdat
veel mensen het op dit
moment financieel moeilijk
De twee trotse
winnaars
hebben.
Om hen
tijdelijk te
helpen is er de TONK. De

gemeente Groningen heeft
besloten de voorwaarden voor
deze regeling te versoepelen.
Dat gebeurt op verzoek van de
regering, De gemeente heeft
de voorwaarde dat de hoogte
van het vermogen meetelt laten
vervallen. Lees meer over deze
regeling op onze website,
www.groningen.nl

Niet alleen tegels
Een tegel is 30×30 cm. Ook alle
stenen die kleiner of groter zijn
tellen mee maar moeten dus
worden omgerekend naar het
tegelformaat en tellen dan mee.
(Tip: een m2 tegels bestaat uit
elf stuks)
De stand t/m 12-6-2020
Leeuwarden
Plaats 14
TPI 75,92
Aantal gewipte tegels 9419
Groningen
Plaats 19
TPI 56,27
Aantal gewipte tegels 13106

De officiële prijsuitreiking
Betegelde ‘tuin’ in Beijum

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

3

Gerrit Krolbrug: Beijum goed op weg?
In de nacht van 14 op 15 mei
zorgde de schipper van de “Bodensee” voor een enorme knal
die inwoners van de wijken in
de buurt van de brug een behoorlijke schrik bezorgde. Maar
veel erger, de aanvaring is een
catastrofe voor de vele fietsers
en vooral de minder mobiele
wijkbewoners en o.a. ook de
gebruikers van bakfietsen nu
alleen de hoge fiets-/loopbruggen gebruikt kunnen worden.
Hoe lang dit gaat duren? Bij de
opmaak van deze editie van de
Beijumer had Rijkswaterstaat
nog geen uitsluitsel gegeven of
de aangevaren brug nog tijdelijk weer in gebruik genomen
kan worden of dat er zo nodig
een tijdelijke vervangende
(fiets)brug mogelijk is.
Mochten die twee opties niet
mogelijk zijn dan is misschien
een pont voor het langzaam
verkeer dat niet van de hoge
loopbruggen gebruik kan maken een mogelijkheid.
Hoe de definitieve nieuwe brug
eruit komt te zien is nog niet
duidelijk. Het Gerrit Krolbrug
comité is op dit moment nog
druk in gesprek met de projectorganisatie van Rijkswaterstaat
en de gemeente over de uitwerking van de bewonersvariant,
een lage beweegbare brug op
de huidige hoogte. Uit de tot op
heden gevoerde overleggen en
de daarin verstrekte informatie
blijkt dat een brede brug met
gescheiden fiets- en autoverkeer niet de meest passende
oplossing is.
Dit wordt versterkt door de uitgangspunten van de conceptMobiliteitsvisie van de gemeente Groningen, die enige weken

Forse schade aan de Gerrit Krolbrug

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

terug ter visie is gegaan. In deze
Mobiliteitsvisie wordt vooral
ingezet op autoverkeer binnen
de Ring naar 30 km/uur en op
het stimuleren van het gebruik
van fiets en lopen. Het ombouwen van de Korreweg naar
een fietsstraat (auto te gast) is
een van de speerpunten waar
de bewoners van onze wijken
mee te maken krijgen. Het ligt
voor de hand om ook de brug
als fietsstraat in te richten met
gemengd auto- en fietsverkeer.
Het Gerrit Krolbrugcomité
stelde eerder voor om voor een
brede brug te kiezen waarbij
het Heerdenpad als tweerichtingenfietspad doorgetrokken
zou worden over de brug waardoor autoverkeer vanaf de Ul-

Beste wijkbewoners,
U heeft vast wel eens gehoord
van de term ondermijning.
Maar wat is dat nu eigenlijk?
Een definitie geven van
ondermijning is lastig, want
ondermijning is een gevolg
van veel verschillende vormen
van criminaliteit, waarbij de
grenzen tussen de bovenwereld
(de ‘gewone’ maatschappij) en
de onderwereld (criminelen)
vervagen. Criminelen richten
voor hun activiteiten bedrijven
op, vragen vergunningen aan
en huren en kopen panden.
Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig
van bijvoorbeeld makelaars,
autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je kunt ondermijning zien
als het constante gebeuk van
georganiseerde criminaliteit
(onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat
de maatschappij verzwakt en
uiteindelijk zelfs ontregelt.
In de media staan bijna dagelijks berichten over incidenten
die de ondermijnende effecten

van georganiseerde criminaliteit zichtbaar maken. Hieronder staan enkele voorbeelden
van zulke ondermijnende
criminaliteit.
• hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in
schuren op het platteland of
zelfs in woonwijken;
• koeriers van drugspakketjes;
• dumpingen van drugsafval;
• witwassen van misdaadgeld;
• handel in illegale vuurwapens
en/of schietpartijen/liquidaties;
• overlast en criminaliteit door
Outlaw Motorcycle Gangs
(OMG’s).
Ondermijning aanpakken
vraagt een lange adem en niet
alleen van politie en justitie.
Nodig is een brede (integrale)
aanpak waarbij de overheid
samenwerkt met bedrijven
en burgers. De politie levert
een belangrijke bijdrage aan
die integrale aanpak, samen
met vaste partners. Denk aan
gemeenten, de Belastingdienst/Douane, de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporings-

gersmaweg het fietsverkeer niet
meer zou kruisen. Het comité
hoopt dat er voor de zomer een
verkeersveilige uitwerking ligt
van de aangepaste bewonersvariant. Inzet van het comité
blijft onverkort een brug op het
huidig niveau.
De projectorganisatie brengt
twee varianten in, een brug op
4,5 meter doorvaarthoogte en
een brug op 5,70 meter doorvaarthoogte, beide bruggen
als fietsstraat ingericht. Als
argument voor de hogere bruggen wordt de veiligheid voor de
scheepvaart ingebracht. Het comité meent over overtuigende
argumenten te beschikken dat
een lage brug voor de scheepvaart niet onveiliger is dan een

brug op 4,5 meter doorvaarthoogte.
Daarnaast is er nog discussie
over het nut en de noodzaak
van de zogenaamde bochtverruiming. In de plannen van de
projectorganisatie schuift de
vaarweg in de omgeving van de
brug ongeveer 10 meter op naar
de kant van Van Starkenborgh/
De Hunze. De aansluiting op de
bestaande fietspaden vlakbij de
brug wordt daardoor onmogelijk. Het Gerrit Krolbrugcomité
betwijfelt of deze bochtverruiming nodig is en of de kosten
hiervan niet beter elders kunnen worden besteedt.
Ook kan een nieuwe brug zonder bochtverruiming sneller
worden gebouwd.

Mocht het comité het over
de nautische veiligheid
en bochtverruiming niet
eens worden met de projectorganisatie, dan wil het
comité dit inbrengen in het
overleg met de Stuurgroep
Groningse bruggen op 17
juni a.s. Het Gerrit Krolbrug comité heeft ook een
inspraakreactie gestuurd op
de concept-Mobiliteitsvisie
van de gemeente waarin het
comité haar standpunt over
de vervanging van de Gerrit
Krolbrug onderstreept.
De Bewonersorganisatie Beijum maakt deel uit van het
Gerrit Krolbrugcomité.

Column Wijkagenten
dienst (FIOD) en het Openbaar
Ministerie. Afhankelijk van de
problemen sluiten steeds meer
andere publieke en private
partners aan. Zo werken politie
en FIOD bijvoorbeeld steeds
vaker met banken samen om
witwassen tegen te gaan.
Strafrecht is maar een van de
mogelijke gereedschappen
om het criminelen moeilijk te
maken. Het effect is vaak veel
groter als politie, andere overheden en bedrijven ook andere
maatregelen nemen. Denk
bijvoorbeeld aan:
• De belastinginspecteur die
een crimineel een hoge belastingaanslag oplegt.
• De gemeente die samen met
de politie in de gaten houdt wat
er op bedrijventerreinen of in
buitengebieden gebeurt.
• Een gemeente die een vergunning weigert of intrekt als
sprake is van criminele activiteiten.
• Het elektriciteitsbedrijf dat
gepakte wiettelers een hoge
rekening stuurt voor illegaal
afgetapte stroom.

• De hotelketen die baliemedewerkers leert hoe ze illegale
prostitutie kunnen herkennen.
• Boeren die door de politie
worden gewaarschuwd hun
schuren niet te verhuren aan
drugscriminelen.
De strijd tegen ondermijning
gebeurt door onder meer
politie, gemeenten, bedrijven,
waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt
iets doen. Ziet, hoort, ruikt u
onraad? Hebt u het gevoel dat
er iets niet pluis is? Wordt u
bedreigd? Meld het! Altijd.
• Bij spoed: bel 112
• Geen spoed, wel politie:
0900-8844
• Informatief gesprek met de
wijkagent
• Informatie telefonisch doorgeven via de Opsporingstiplijn:
0800-6070
• Anoniem melden? Bel dan
naar Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000
• Of vul anoniem op www.
meldmisdaadanoniem.nl het
tipformulier in.

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

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.
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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
Jonge bloemen
In de kruidenwereld gebruiken we voornamelijk de jonge
bloemen die nog niet helemaal
geopend zijn. Die leggen we
te drogen en verwerken we in
thee. Ook de groene blaadjes
direct onder de bloem worden
verzameld. Het lastige is om
plekken te vinden waar zeker
geen hondjes hebben geplast ‒
dat valt in een wijk als Beijum
nog niet mee…
De bloempjes met blaadjes
kunnen daarnaast uitgetrokken worden in jenever. Vul
een glazen potje losjes, giet er
jenever op tot de plantendelen
onderstaan en laat drie weken
trekken, liefst op een plek waar
u het potje vaak ziet, want het is
belangrijk om het meerdere keren per dag even te schudden.
Na drie weken kunt u de tinctuur zeven. Neem hiervan
driemaal daags vijf tot tien
druppels, eventueel in een glas
water of ‒ als u geen alcohol
wilt binnenkrijgen ‒ in een glas
kokend water.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Rode klaver
(Trifolium pratense)
Sommige kruiden zijn het
toonbeeld van doorzettingsvermogen. Hoe hard wij ze
ook maaien, afzagen, uitrukken, vertrappen of snoeien, ze
blijven gewoon terugkomen.
De rode klaver hoort beslist
bij deze groep. Nauwelijks is
de maaier langs geweest of de
eerste bloempjes verschijnen
alweer en sieren de bermen
met hun prachtige, vaak
dieproze kleur en elegante
blaadjes.
Geschiedenis
De klaver heeft een lange geschiedenis. Perzen verbouwden
de plant als cultuurgewas al in
700 voor Christus. Het diende
voornamelijk als eiwitrijke
diervoeding. Plinius en Hildegard von Bingen raadden aan
om bij stenen in de urinewegen
de bloemen of het blad te laten
trekken in rode wijn. Ook was
klaver een uitstekend wondmiddel.
Het drietallige blad van de klaver werd in de middeleeuwen
gezien als symbool voor de

Bloeiende rode klaver

heilige drie-eenheid. En het
zeldzame klavertjevier brengt
de vinder nog steeds geluk;
het zou beschermen tegen het

kwaad en magische kwaliteiten
bezitten. Men gebruikte het ook
om een schat aan te wijzen of
heksen te verjagen.

Geneeskrachtig
De klaverbloemen zijn eigenlijk
samengesteld uit wel dertig
tot zestig kleine bloempjes.
U kunt ze vers eten, dat is het

Het is nooit saai op de sport-BSO Kardinge!
Speciaal voor sportievelingen
van 7 jaar en ouder uit Beijum
is er de Sport-BSO. Door te
sporten voel je je gezonder,
fitter en sterker. Maar bij SKSG
ligt de kracht van sporten in de
sociale ontwikkeling.

waarvan je nog nooit hebt gehoord!
Kom gratis een keertje meedoen
Is je nieuwsgierigheid gewekt
en wil je een keertje kijken of de
sport-BSO iets voor jou is? Bel
ons, dan kun je een middag meedoen. Ook goed om te weten:
veel kinderen combineren de
sport-BSO met de gewone BSO.

Je leert bij ons samenwerken,
omgaan met winnen en verliezen, en je eigen grenzen verleggen. Plezier in sport en bewegen
staat bij ons voorop! Je bent
lekker actief bezig en we gaan
elke dag naar buiten. Daardoor
zien we vaak mooie vriendschappen ontstaan.
Sport-BSO Kardinge is gevestigd
op de eerste verdieping van
Sportpark Kardinge en is dé plek
om je lekker uit te leven met
sport en bewegen. Kinderen
maken gebruik van alle facili-

teiten van Sportpark Kardinge
en de omringende natuur. De
enthousiaste sportmedewerkers

allerleukst. Pluk de bloempjes
uit de bloembodem en strooi ze
over een gerecht of salade. Interessant genoeg ondersteunen
ze niet alleen het hele lichaam,
maar ook de psyche, en zorgen
voor een goed humeur.
De isoflavonen uit de klaver
helpen uw lichaam te beschermen tegen ziektes, zoals
kanker. Natuurlijk is daar meer
voor nodig, maar alle beetjes
helpen. En dankzij de fyto-oestrogenen (ja, u leest het goed,
klaver bevat hormonen) zijn
klaverbloemen een fijne ondersteuning tijdens de overgang.
Ze worden zelfs in de reguliere
geneeskunde aangeraden ter
voorkoming van onder andere
opvliegers en osteoporose.
Rode klaver wordt ook genoemd ter ondersteuning bij
een te hoog cholesterolgehalte.
Gezien de licht bloedverdunnende eigenschappen kunt u
het kruid beter niet gebruiken
als u al bloedverdunners slikt.
Witte klaver
En de witte klaver dan? Die
kunt u ook drogen. U zult versteld staan van de heerlijke
honingzoete geur die je nog
in de verte terugvindt als je er
thee van zet.

Dus vind je drie dagen sport te
veel, dan kom je gewoon één of
twee dagen!
Meer informatie
Sport-BSO Kardinge werkt
samen met alle scholen in de
buurt. Meer lezen: sksg.nl/locaties/sksg-kardinge. Aanmelden
kan via www.sksg.nl of door
te bellen naar 050-3171390, te
whatsappen met 06-49494921
of te mailen naar klantadvies@
sksg.nl.

bedenken iedere maand weer
een nieuw, afwisselend programma, vaak met sporten en spellen

Onnemaheerd
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Pagina Wijkvernieuwing
Nanouk wil wijk- en vraaggericht werken voor de jeugd
‘Met elkaar kijken of we er iets
moois van kunnen maken en
niet iedereen afzonderlijk,
een plan dat gedragen wordt
door ons allen’, zegt Nanouk
Usmany van Team Jeugdwerk
van Wij Beijum. Met dat doel
heeft ze alle scholen in de wijk
benaderd, de verschillende
instellingen voor kinderopvang
en organisaties zoals het JOGG
(Jongeren Gezond Gewicht).
Vanuit de werkgroep Opgroeien
in Beijum kwam de vraag naar
een betere samenwerking tussen de verschillende instanties
die zich bezighouden met de
jeugd en verbetering van het
aanbod. De onderlinge verbinding was na het vertrek van
stadsdeelcoördinator Ruud van
Erp deels weggevallen.
Drie pijlers
Nanouk noemt zichzelf een
mensenmens en verbinder.
‘Dat is mijn kracht, ik word er
blij van wanneer ik mensen
zover krijg dat ze het gezamen-

Uitgelicht

De fitnesstoestellen zijn
begin juni geplaatst.

- Inventariseren wat de behoeftes zijn van ouders. Bijvoorbeeld voorlichting over pesten
via social media.
- Het onderling delen van kennis en expertise door professionals.

Nanouk Usmany.

lijk belang nastreven. Ik werk
resultaatgericht en steek graag
de handen uit de mouwen.
Nanouk begon in januari en
heeft een contract voor een
jaar. Ze is gestart met de vorming van een werkgroep waaraan betrokkenen uit verschillende disciplines deelnemen.
Ook ouders en kinderen. Veel
scholen hebben niet alleen
een ouderraad, maar ook een
kinderraad. ‘Op deze manier
kunnen alle partijen hun wen-

sen vormgeven en ik ben erg
benieuwd hoe dat straks gaat.’
Ze noemt drie pijlers waarmee
de werkgroep aan de slag gaat:
- Aanbod voor de jeugd in de
vorm van activiteiten, workshops en voorlichting op het
gebied van onder andere sport,
techniek, cultuur en natuur.
Maar bijvoorbeeld ook een
hoogleraar van het UMCG die
komt vertellen hoe je het beste
kunt studeren.

Waarschijnlijk heb je het al
gezien: de buitenfitnessplek
bij het Trefpunt is bijna klaar.
De toestellen zijn geplaatst,
het eerste groen is gezaaid.
Wat rest zijn nog wat punten
voor de afwerking.
Dat betekent dat we naar
de datum van oplevering
toegaan. Zoals het er nu naar
uitziet, kunnen we vanaf juli
sporten. Op eigen initiatief,
of door mee te doen aan
een van de vele activiteiten
die rondom de buitensport
worden georganiseerd.
Houd voor dit laatste de wijkkrant, Beijum.nl en
social media in de gaten.
Wat je ook gaat doen: het belooft een mooie sportzomer
te worden!

Echte stadjer
Nanouk studeerde Sociaal
Juridische Dienstverlening met
specialisaties Multiproblem &
Conflictmanagement aan de
Hanzehogeschool in Groningen, een studie die gericht is op
het ondersteunen van mensen.
Ze werkte eerder op detacheringsbasis voor verschillende
woningbouwcorporaties en
bij het aanmeldcentrum voor

Opgegroeid in Oosterhoogebrug voelt Nanouk
zich een echte stadjer.
Beijum spreekt haar aan omdat ze het een mooie, groene
wijk vindt waarin heel
diverse culturen en mensen wonen. Wanneer haar
jaar in Beijum is verstreken,
hoopt ze dat er een blijvende
samenwerking is tussen alle
betrokken partijen die ze bij
elkaar gebracht heeft.
Eén die ten goede komt aan
de jeugd en de bewoners.

Bedankt Beijum, voor de verrassende plekken
Begin dit jaar hebben wij,
kunstenaar Sijas de Groot en
fotograaf David Vroom, al dwalend Beijum een beetje leren
kennen. Een fijne wijk met
mooie mensen. We kunnen ons
voorstellen dat het hier goed
wonen is. Onze gidsen brachten ons op verrassende plek-

ken, via paadjes die we zelf niet
genomen zouden hebben.
Het moet geweldig zijn om
op te groeien in een als dorp
verklede stadswijk waar je
kunt vissen, slootjespringen
en vuurtje stoken. Weten alle
Beijumers wat voor paradijs ze

Adopteer deze zomer een picknicktafel
Vanaf juli sporten bij
de buitenfitness

Ook het opbouwwerk voor volwassenen wil ze erbij betrekken
en jong en oud met elkaar verbinden. Zo heeft ze al een idee
voor een cultuurdag waarop de
vele verschillende culturen in
de wijk kennis kunnen maken
met elkaar.

asielzoekers in Ter Apel. De
baan die ze nu heeft, bevalt
haar het meest. ‘Dit is voor
het eerst dat ik werk doe
waar ik voldoening uithaal.
Je hebt vrijheid en je kunt
zelf kijken hoe je het vorm
wilt geven. Het werk is heel
divers en het levert een
bijdrage aan de maatschappij. In de toekomst wil ik wel
meer soortgelijke projecten
opzetten.’

om de hoek hebben? We hopen
dat jij ook eens door je eigen
wijk gaat struinen en je laat
verrassen. Want dat hier altijd
iets te ontdekken valt, weten we
zeker.
De krant die we naar aanleiding
van onze ontdekkingstocht maken, is bijna klaar. In deze krant
vind je alvast een mooie kaart,

als bedankje voor jullie gastvrijheid en mooie verhalen.
Namens het projectteam,
Sijas de Groot (theatermaker), Marieke Hollemans
(projectleider), David Vroom
(fotograaf ) en Chris Zwart
(tekstschrijver)

Wil jij een picknicktafel in de
straat? Dan is nu het moment
om contact met ons op te
nemen. Want wie nu een tafel
aanvraagt, kan er eind juli al
van genieten. Dus bijna nog de
hele zomer.
Meer ontmoetingsplekken in
de wijk. Dat is een grote wens
vanuit bewoners. Een plek waar
je kunt zitten, met elkaar een
praatje kunt maken, tot rust
kunt komen en waar ruimte is
voor sociaal contact. Omdat wij
graag aan deze wens tegemoet
willen komen, hebben wij dit
als punt opgenomen in het
Actieplan Openbare Ruimte.
En bieden wij bewoners de
mogelijkheid om een picknicktafel te adopteren. In ruil
voor het plaatsen van de tafel
vragen wij om een oogje in het
zeil te houden, te helpen de
omgeving eromheen schoon te
houden en overlast voor andere

bewoners te voorkomen. Want
samen maken wij de wijk.
Weet jij een goede plek voor
een picknicktafel? En heb je
hier samen met andere bewoners over gepraat en afspraken
over gemaakt?
Stuur dan uiterlijk 15 juli een
e-mail naar communicatiebeijum@groningen.nl, dan
nemen wij contact met je op.
Wij hebben vijf picknicktafels
die we snel kunnen plaatsen.
Wees er dus snel bij!

Voorkant van de ansichtkaart die bij deze krant zit.
Er zijn verschillende ansichtkaarten.

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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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (43)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot, klein,
familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde bedrijven,
etc. Met z’n allen vormen ze het
ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het voetlicht
gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar. In deze
aflevering vertelt José Boksebeld
over haar in de Isebrandtsheerd
aan huis gevestigde onderneming
Omwenden.

door Johan Fehrmann

José, vertel, hoe ben je ertoe
gekomen om je bedrijfje te
beginnen? En hoe ben je bij de
naam gekomen?
Tijdens het bestuderen van het
hart kwam ik het woord ‘omwenden’ tegen. Toen dacht ik:
dat is de naam van mijn praktijk. In het hart vindt plaats
wat ook in ons leven plaatsvindt, en wat ik in mijn praktijk
wil stimuleren – omwenden.
We ontvangen iets, bijvoorbeeld een idee, we beproeven
dat idee, gaan naar binnen en
zetten het om in een actie, om
dat vervolgens in de wereld
te zetten. Daarbij kunnen we
allerlei weerstanden tegenkomen, waardoor er geen actie
komt. Het kan zijn dat je hierdoor ziek wordt, ontevreden
of geïrriteerd, of gaat drinken,
te veel gaat eten, slecht slaapt,
enzovoort.
Iedereen heeft zo een eigen
manier om niet werkelijk bewust te laten worden wat er
diep in hem of haar leeft. Ik
kan helpen om dat wat gestagneerd is, weer in een stroom te
krijgen.

Hoe doe je dit? Wat kan je
aanpak zijn? Wat heb je mensen die een beroep op jou
doen te bieden?
Energie weer laten stromen
kan worden bewerkstelligd
door accepteren, pijn verminderen, angst loslaten... Het
uitwendig toepassen van kruiden door middel van kompressen, baden of inwrijven helpt
hierbij.
Bij anorexia zie je bijvoorbeeld
dat de mensen die daarmee
te kampen hebben wel willen,
maar vanuit het hoofd, als idee.
Dat moet echter ook worden
omgezet in acties – in dit geval
werkelijk meer gaan eten. Dat
kan alleen als er een verbinding
is met je lijf. Willen doe je met
je handen en voeten. Zo heb ik
iemand met anorexia intensief
begeleid; haar bloedwaarden
verbeterden, haar huid glansde
weer en haar ogen begonnen
te stralen. Ze zat weer beter in
haar lijf. Hierdoor kon ze het
idee ‘ik wil beter worden’ op de
grond zetten, door zich verder
te laten behandelen.
Zelf ben ik na dertig jaar nog
altijd onder de indruk van wat
kruiden kunnen doen. Naast
het geven van uitwendige therapie ben ik gesprekspartner bij
levensvragen, zodat de vragen
die in je leven bewust kunnen

Wijkinformatie vind je op… beijum.nl
Activiteiten en wijkberichten
vind je al op beijum.nl, maar
nu staat er ook informatie over
huisartsen, scholen, kinderopvang, sport, huisvesting en
gemeente. Klik op de knop
Wijkinformatie en je krijgt
toegang tot webpagina’s met
al die handige info:
• Wijk: wijkaccommodaties en
andere wijkvoorzieningen
• Gezondheid: doktersdienst,
huisartsen, tandartsen en
apotheken
• Kinderen & Jeugd: basisscholen en kinderopvang
• Wonen & Gemeente: woningcorporaties, gemeente, politie,

alarm- en storingsnummers
• Sport & Vrije tijd: sport, kunst
en cultuur.
Deze informatie is voor het
grootste deel afkomstig uit de
Wijkgids Beijum en is door de
Beijumse uitgeverij Woesthuis
Media exclusief ter beschikking gesteld aan beijum.nl. En
daar zijn we natuurlijk trots op.
De nieuwe papieren Wijkgids
Beijum 2021-2022 zit overigens
ook alweer in de pijplijn. Papier
en digitaal = ideaal.
Zomeractiviteiten
Het is een tijdje rustig geweest
aan het activiteitenfront. Maar in

de zomer barst het weer van de
activiteiten voor onder andere
kinderen en jeugd. En dat komt
allemaal op beijum.nl te staan.
Houd die website dus goed in de
gaten!
Wijkjournalist
Voor onze webredactie – allemaal enthousiaste vrijwilligers
– zoeken we een journalistiek
ingestelde Beijumer die geïnteresseerd is in schrijven voor
internet. Onlangs is ons team
versterkt met een wijkfotograaf.
Ben jij de wijkjournalist naar wie
we op zoek zijn? Regel dan snel
een vrijblijvend gesprek via redactie@beijum.nl.

Stadsgoud honing

worden en je een stap kunt
zetten in een gewenste verandering. Zodat je meer in evenwicht komt met wie je bent.
Wat geeft je voldoening? En je
woont in Beijum, hoe bevalt
de wijk?
Ik word er heel blij van als het
hart weer gaat stromen en als
mensen beter worden, meer in
evenwicht komen, minder pijn
hebben, beter slapen... Als de

zon, uit het woord ge-ZON-d,
weer gaat schijnen.
In Beijum woon ik sinds 2014
met heel veel plezier, echt een
superwijk. Het is een gemêleerde wijk, wat ik heel fijn
vind, met lekker veel groen en
water. En je bent zo in de stad,
maar ook zo in het buitengebied. De mensen zijn hier
vriendelijk, er is geen opsmuk.
Meer weten?
Zie www.omwenden.nl.

O V E R D E R O O IE
Geslaagd

ten ze in de laatste drie weken
(een paar) steken vallen.

Door de hele wijk hangen
vlaggen uit. Aan de vlaggenstok hangt ook een schooltas.
In deze huizen woont een
gelukkige tiener. Na vier, vijf,
zes of zeven jaar is de middelbare school afgesloten. Na
jaren les is het examen voldoende beoordeeld en
mag het kind verder.
Hoera.
We kunnen minder goed zien
waar de gezakte leerlingen
wonen. Dat is logisch. Het niet
halen van het examen is niet
erg feestelijk.
Hier zit iets vreemds in. Kinderen die gezakt zijn, waren wel
goed genoeg om examen te
doen. Vier, vijf, zes of zeven jaar
waren ze goed genoeg. Maar op
het einde van deze periode lie-

Nijensteinheerd

|

In ons land weten de examenmakers het beter dan de
leraren. Die laatsten kennen
hun leerlingen goed, maar niet
goed genoeg. De examenmakers hebben het laatste woord.
Zij zijn almachtig. Ze zijn zelfs
zo machtig dat ze de N-norm
hebben uitgevonden. Mochten
de domme kindjes hun perfecte examen niet goed genoeg
maken, dan passen ze de norm
aan. Zo word je onfeilbaar.
Ik feliciteer de geslaagden. En
tegen de gezakten zeg ik: als je
goed genoeg was om examen
te doen, heb je in mijn ogen je
diploma verdiend. Daar heb je
niet veel aan, maar ik wilde het
jullie wel even zeggen.
Arjan de Rooij

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Opbouwwerker Lisette Veenstra neemt afscheid van Beijum
‘Werken in de mooiste wijk van Groningen’
‘Ik heb genoten van de samenwerking, de liefde die jullie
allemaal hebben voor de wijk,
de kennis die jullie hebben
over de wijk en hoe jullie dat
laten samenkomen in het
werk voor de wijk.’ Deze zin
staat in een afscheidsmail die
Lisette Veenstra zo’n twee
maanden geleden stuurde
naar de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing. Vanaf
21 juni gaat zij aan de slag als
beleidsadviseur Onderwijs in
Drachten.
door Marleen van Leeuwen
Tot de laatste werkdag had
Lisette het druk met de grote
en kleine projecten waarbij ze
de laatste jaren betrokken was.
Dat varieerde van een bloemenperkje in zomaar een heerd, een
straatactie met oud en nieuw in
de Wibenaheerd en de begeleiding van de energiecoaches tot
de Heerdenaanpak, de nieuwe
speelplekken en het immens
grote wijkvernieuwingsproject.
‘Goh, wat een klus!’
Friezin in Groningen
Lisette is geboren en getogen
in Minnertsga, een klein dorp
in Friesland vlak bij de Waddenzee. Op de basisschool zat ze
bij haar vader in de klas. Met
hem deelt ze ook de liefde voor
het fietsen. Samen hebben ze
de Elfstedentocht gefietst (zij
op haar studentenfietsje –

Scheltemaheerd

|

bij een schoonmaakactie in de
Wibenaheerd met oud en nieuw,
die vijf volle containers rommel
opleverde. Allemaal het werk van
bewoners.
Voor Lisette is het belangrijk om
in gesprek te gaan met die bewoners. ‘Zo ontdek je wie voor je
staat. Weten met wie je spreekt
en wat iemand motiveert.’ Zo kan
zij haar werk goed doen. ‘Wees
eerlijk in wat je doet, beloof wat
je kunt waarmaken en vertel
waar je grenzen zitten, dat is de
essentie. Alleen door dingen
samen te doen bereik je de kwaliteit die je wilt.’

tegenwoordig zie je Lisette op
de racefiets). Na het gymnasium
in Leeuwarden ging ze naar Groningen voor de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening
aan de Hanze Hogeschool.
In het derde jaar liep ze stage in
Suriname. ‘Daar heb ik geleerd
om te kijken naar wat echt
belangrijk is. Soms is het goed
om even rustig aan te doen, te
relativeren en dan pas aan de
slag te gaan Niet alles hoeft op
de geplande tijden en gehaast.’
En dus is ze nog vaak overal te
laat. Hoewel ze ondertussen
toch wel wat meer ‘Hollandse
stiptheid’ heeft geleerd, vertellen haar teamgenoten van volleybal haar nog steeds dat een
gezellig avondje borrelen een
uur eerder begint, zodat ze op
tijd aanwezig is.
Opbouwwerker
Ze was nog niet uitgeleerd, dus
deed ze aan de RUG nog een
master Sociologie. En in 2017
begon ze als opbouwwerker bij
WIJ Beijum, eerst voor drie dagen per week. De andere twee
werkte ze in Veenhuizen, waar
ze asielzoekers inschreef, waardoor die een eigen BSN (Burgerservicenummer) kregen.
Sinds 2019 werkt Lisette alleen
nog in Beijum, vier dagen per
week. ‘Het is fijn om maar één
baan te hebben. In dit werk mis
je anders teveel. Het is belangrijk om “feeling” te houden met
de wijk.’

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Dat was het laatste jaar best
lastig. Verplicht thuiswerken,
online vergaderen, voor een enkele afspraak wel naar het werk.
‘Soms was je meer tijd kwijt aan
fietsen dan aan werken.’ En juist
voor het opbouwwerk is het
belangrijk om even samen een
kopje koffie te drinken. ‘Je aanwezigheid voegt iets toe. Ik leer
het meest als ik in de wijk ben,
in gesprek met mensen. Dan
hoor je wat er speelt.’ Gelukkig

is de drukte na de lockdowns
alweer gaande…
Kwaliteit, niet kwantiteit
Lisette was bij zo veel projecten
betrokken dat ze ervoor moest
waken niet teveel op te pakken.
‘Het is nooit klaar.’ Gelukkig was
daar de samenwerking met haar
collega’s en heel veel bewoners.
Samen aan de slag. Voor haar is
de belangrijkste vraag hoe ze bewoners kan ondersteunen, zoals

Geloof in de wijk
Als ze terugkijkt op de laatste
vier jaar, is ze blij met de nieuwe
speelplekken en de goede
samenwerking daarbij tussen
de gemeente en de bewoners
(zie kader). ‘Ik geloof in de
kracht van deze wijk.’ Bij alle
projecten van de afgelopen
jaren was haar rol als opbouwwerker om ervoor te zorgen dat
‘bewoners zo gelijk mogelijk
aan tafel zitten met de gemeente. Die gelijkwaardigheid is gebaat bij openheid naar elkaar,
door informatie te delen en
“altijd samen doen”.’
Lisette: ‘Ik zal met veel plezier
terugdenken aan mijn tijd als
opbouwwerker in de mooiste
wijk van Groningen en daarvoor wil ik jullie bedanken.’ En
ze gaat dan wel in Friesland
werken, ze blijft in Groningen
wonen. ‘Hier ligt mijn hart!’
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voor jong en oud!
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Zomerprogramma Jeugd
Activiteiten bij het Trefpunt:

Het Trefpunt is elke dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zi en voor een kopje koﬃe met appelgebak, een tos of een
drankje. Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u bij ons aanschuiven van 12.00 – 13.30 uur voor een vers kopje soep of een lekker belegd broodje. Naast het terras is Sport en
Spelmateriaal aanwezig, ook hebben wij grote lego-blokken waar de kinderen mee kunnen spelen.
Doe mee met MOVE!

Buitenbioscoop:
Elke week een andere leuke ﬁlm. Neem zelf een stoel of kleedje mee.
Bij het Trefpunt op maandag aanvang 19.00 uur:
Maandag 12 juli
Maandag 19 juli
Maandag 26 juli
Maandag 2 augustus
Maandag 9 augustus
Maandag 16 augustus

: 'Detec ve Picachu'
: 'Wickie de Viking en het Magische Zwaard'
: 'Oorlogswinter'
: 'Frozen 2'
: 'Sonic the Hedgehog'
: 'Janneman Robinson en Poeh'

Bij dit project van S ch ng Move komen kinderen met getrainde studenten op één middag samen
in ac e voor een ander. Denk bijvoorbeeld aan een afval-opruimdag of complimentjes uitdelen
aan wijkbewoners.

9+
AL
12+
AL
9+
AL

T-shirt bedrukken met Marieke Keuken

Je kunt je eigen T-shirt bedrukken met sjablonen, houten drukle ers (voor tekst) en eigengemaakte
stempels. Ik neem verschillende maten t-shirts mee en heel veel kleuren verf, zelfs goud en zilver!
Zo kun je maken wat jij leuk vindt. Bijvoorbeeld een kussensloop over dieren, ijsjes of muziek.
Kinderen zijn vaak zo trots dat ze de volgende dag hun t-shirt aantrekken

Dinsdag 13 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl

Graﬃ met Urban House

Deelnemers maken in deze workshop kennis met ar s eke Graﬃ waarbij er een eigen le er of
ontwerp wordt gemaakt. Straight le ers, strakke outlines en wildstyles zijn termen die worden
aangeleerd om het eigen ontwerp op de juiste manier graﬃ te spuiten.

Woensdag 21 juli van 14.00 – 16.00 uur voor kids tot 12 jaar bij het Trefpunt
Woensdag 21 juli van 19.00 – 21.00 uur voor jongeren vanaf 12 jaar bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
Jongleren met Muziek van Ballore

Ballore bundelt de krachten van folkmuzikant Erik de Jong en jongleur en theatermaker Guido van
Hout. Zij maken originele beeldconcerten geïnspireerd op vergeten volksmuziek. Daarin voegen zij
elementen van dans, muziek, theater en circus op een unieke manier samen. Het instrumentarium
bestaat uit accordeon, Ierse trom, ﬂuit, en bijzondere instrumenten die je bespeeld door er mee te
jongleren. Ballore is de naam van het duo, en tegelijk ook de tel van het eerste beeldconcert.
Ballore is geschikt voor een publiek van alle lee�ijden en zowel een lust voor het oor als voor het
oog.

Dinsdag 27 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
Djembé

Lekker leren trommelen met elkaar

Woensdag 28 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
De Voice Workshop met Sandy

Onder leiding van zangdocent en eerdere deelnemer uit het tv programma de voice gaan kinderen
en jongeren hun favoriete song, goed leren zingen.
Misschien wil je ook optreden, dan gee� Sandy je ps.

Woensdag 4 augustus van 14.00 – 16.00 uur voor kids tot 12 jaar bij het Trefpunt
Woensdag 4 augustus van 19.00 – 21.00 uur voor jongeren vanaf 12 jaar bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
Schilderij maken

Samen met een kunstenaar ga je samen een groot schilderij maken met penselen en verf.
Het schilderij wordt opgehangen ergens in de wijk beijum, misschien wel in het trefpunt!

Vrijdag 6 augustus van 12.00 - 16.00 uur
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl

Gedichtenposter maken Noordwoord + Poëzie paleis

Onder leiding van een enthousiaste, inspirerende dichter schrijven kinderen tussen 6 en 14 hun
eigen gedicht. Onderwerpen kunnen we vooraf vaststellen, maar de workshopgever kan ook
onderwerpen aandragen. Het maken van een gedicht kan op verschillende manieren: - Ze gebruiken
hun bestaande woordenschat (doel: gedachten verwoorden, le en op klank) - Ze hergebruiken
bestaande gedichten, die ze omvormen naar een nieuwe tekst (doel: lezen van een gedicht,
verrijking woordenschat) Vervolgens maken ze onder leiding van een illustrator een poster van het
gedicht. Het resultaat gaat op de foto en mag daarna mee naar huis, om te showen aan vriendjes
en familie en natuurlijk op te hangen.

Vrijdag 13 augustus van 12.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl

Theatervoorstelling en Workshop van Theater Pannenkoek
Treuzelkont' 2020
voorstelling 2-8 jaar

Ella haalt al haar treuzeltrucjes uit de kast om maar niet te hoeven slapen; knuﬀel kwijt, dorst, nog
even spelen.. “Mama, nog één boekje.., een liedje dan? Zou haar moeder er in trappen? Waarom
gaat ze niet rus g dromen over wat er morgen staat te gebeuren?

Dinsdag 17 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.n

Elke Woensdag Springkussen Fes jn:
Elke week een ander springkussen of a ribuut
Bij het Trefpunt op 14, 21, 28 juli en 4, 11 en 18 augustus van 14.00 – 16.00 uur

Bij het Trefpunt voor kinderen van 9-12 jaar op maandag 9 augustus van 10:00 tot 12.30
uur en van 13.30 -16:00 uur
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
Knutselkeet

Toch nog een klein beetje Spel en Spijkerweek
De Knutselkeet is een mobiele werkplaats. Ingericht met moderne gereedschappen en machines.
Te gebruiken voor oud en jong voor kunst educa eve en technische projecten. Vanuit de keet
worden kwalita ef hoge en verrassende workshops gegeven door kunstenaars. Want bezig zijn
met iets creëren en kunst verbreedt je blik op de wereld!

Dinsdag 17 augustus van 12.00 - 15.30 uur bij het Trefpunt
Sport en spel

Elke week een ander spel, laat je verrassen!

Bij het Trefpunt op 15, 22 en 29 juli, 5 en 12 augustus van 14.00 - 16.00 uur
Picknick middag

Samen eerst hapjes met elkaar maken en daarna dit gezellig met elkaar opeten.

Dinsdag 20 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave bij recep e@trefpuntbeijum.nl
Monkey Moves

Lekker bewegen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar

Maandagochtend 19 juli van 10.00 - 10.45 uur bij het Trefpunt
Opgave marieke.wijninga@ggd.groningen.nl
Santelli
Leer wat circustrucjes van Circus Santelli

Met aandacht voor vele circustechnieken creëren we samen met jou bijzondere ervaringen waarbij
je niet alleen je lichaam traint om sterk en vitaal te worden maar waar je ook groeit op sociaal vlak
door de vele samenwerkingen waarin plezier, veiligheid en vertrouwen centraal staan.
We nodigen je van harte uit om je aan te sluiten bij het leukste circus van Nederland!

Bij het Trefpunt op woensdag 18 augustus van 14.00 - 16.00 uur
Opgave bij recep e@trefpuntbeijum.nl

Kinderrommelmarkt

Elke week kan je met je kleedje komen en je spulletjes verkopen

Bij het Trefpunt, 16, 23 en 30 juli, 6, 13 en 20 augustus van 14.00 - 16.00 uur
Afsluitende ac viteit: Waterspektakel
Bij het Trefpunt op donderdag 19 augustus van 14.00 – 16.00 uur
Soosavonden
Lekker chillen en relaxen bij de soos voor 12 tot 18 jaar
Woensdag 21 en 28 juli, 4 augustus van 19.00 – 21.00 uur bij het Trefpunt
Woensdag 11 augustus: JUMP-XL van 19.00 - 21.00 uur.
Opgave verplicht: recep e@trefpuntbeijum.nl
Woensdag 18 augustus: BBQ van 17.00 – 21.00 uur bij het Trefpunt,
Opgave bij recep e@trefpuntbeijum.nl
BMX
Elke week lekker gaan bmx-en
Vanuit het Trefpunt vertrekken we op donderdagmiddag 15, 22, 29 juli en 5, 12 en 19
augustus van 14.00 - 16.00 uur
Bob popcorn
Donderdag 15 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
Typ een Brief
Donderdag 22 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
Moppen Trommel
Donderdag 29 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
Schaduwtheater
Donderdag 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
Muizenhuis
Donderdag 12 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
Vertelstenen
Donderdag 19 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: m.zan ngh@forum.nl
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Activiteiten van B-Slim

@the beach
Woensdag 14 juli van 14.00 – 17.00 uur bij Kardinge, voor alle lee�ijden

Activiteiten bij OERR
Outdoor Kids

Lekker outdoor sporten, spelen, bewegen en gezond zijn.
Bij OERR in Kardinge op woensdagmiddag,

Grunopark
Vrijdag 16 juli van 14.00 - 16.00 uur, 10 - 16 jaar
Opgave verplicht: m.peters@hvdsg.nl
Instuif, rondom Sporthal Beijum
Woensdag 21 juli 12.00 - 14.00 uur, voor alle lee�ijden
Woensdag 11 augustus 15.00 - 17.00 uur, alle lee�ijden
Voetgolf Pitch&Pu Kardinge
Vrijdag 30 juli van 14.00 - 17.00 uur, 10-16 jaar
Opgave verplicht: m.peters@hvdsg.nl
Beijum on Wheelz
Dit is een route door de wijk die de kinderen op eigen ﬁets, step, skeelers kunnen doen of
ze kunnen stepjes lenen van Bslim. Ga je mee!
Vanaf het Trefpunt op donderdag 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur en
dinsdag 17 augustus van 14.00 – 16.00 uur.

30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus

4 - 7 jaar van
15.00 - 16.00

8-12 jaar van
16.30 -17.30

OERR Kennismaking
Opdrachtenspeurtocht
Estafe e + crea ef met Groente
Olympische Spelen
Fotospeurtocht + pluktuin
OERR Modderbad
Kill the Hill + fruitwater maken
Special Training

OERR Kennismaking en Vlaggenroof
Expedi e Robinson
Levend Mario Kart + Groente Kennisspel
Olympische Spelen
Jachtseizoen + pluktuin
Levend Stratego
Kill the Hill + fruitwater maken
Special Training

Zomerprogramma Volwassenen

Activiteiten bij het Heerdenhoes:

Door de bijzondere omstandigheden waar we helaas allemaal mee te maken hebben, hebben wij getracht om een programma deze zomer voor de wijk te maken die erg leuk is en niet
veel kost.
Het Heerdenhoes is elke dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zi en voor een kopje koﬃe met appelgebak, een tos of een
drankje. Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u bij ons aanschuiven van 12.00 – 13.30 uur voor een vers kopje soep of een lekker belegd broodje.

Zomer schildercursus door Wil Mazeland, 4 x
Al jd al eens impressionis sch willen schilderen, dan is dit je kans. Wij bieden een cursus
schilderen aan door kunstenaar Wil Mazeland. Bij mooi weer schilderen we buiten, als
het regent binnen en dan volgens de coronaregels.
De cursus is 4 x, op maandag 12 juli, woensdag 14 juli, maandag 19 juli en woensdag 21
juli van 14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn € 2,00 per les
Opgave via info@heerdenhoes.nl
Zomer schildercursus door Marijke Langius, 3 x
Lekker met elkaar buiten schilderen. We verzamelen bij het Heerdenhoes en zoeken een
mooi plekje in de wijk om te gaan schilderen. Bij regen zoeken we natuurlijk een
beschu e plek of gaan we naar binnen.
De cursus is 3 x op donderdag 15, 22 en 29 juli van 13.00 tot 15.30 uur
De kosten zijn € 2,00 per les
Opgave via info@heerdenhoes.nl
Terras-Bingo
Lekker buiten op het terras bingo spelen. Vanaf 14 juli elke woensdag om 14.00 uur.
Kleine inleg, € 2,00 en leuke kleine prijsjes. Let op: Vol = Vol
Woensdag 14, 21, 28 juli, 4 en 11 en 18 augustus vanaf 14.00 uur
Wandelen met Charlo e van Sportwijk Beijum
Loop gezellig mee. We gaan lekker wandelen in de buurt. Beijum en omstreken zijn zo
mooi dat moeten we gaan bekijken.
Dinsdag 3 en 10 augustus en donderdag 5 en 12 augustus.
Van 10.00 - 10.45 rus g wandelen met na aﬂoop een kopje koﬃe
Van 11.00 - 11.45 spor ef wandelen met na aﬂoop een kopje koﬃe
Ontbijt
Elke dinsdagochtend kan je ontbijten in het Heerdenhoes voor € 2,50
Broodjes met een eitje, kopje koﬃe of thee, diverse beleg en een glaasje Jus d'orange
13, 20 en 27 juli en 3 en 10 en 17 augustus van 9.30 tot 11.00 uur.

Activiteiten bij De Bron

Op weg met de Bron:
We gaan langzamerhand weer uit de lockdown. Onze huizen weer uit en op weg. De een gaat
reizen de ander gaat in zijn of haar eigen buurt op pad.
Ook vanuit de Bron willen we wat aanbieden in de zomerperiode. Het is een proeverij van
wat je het komende seizoen van ons kan verwachten.
De zomerdiensten hebben als thema reizen. Even op een rij;
Zondag 11 juli
: ' Innerlijke reis'
Zondag 18 juli
: ' Hemelreis'
Zondag 25 juli
: ' Laatste reis'
Zondag 1 augustus
: ' Vlucht'
Zondag 8 augustus
: ' Zendingsreis'
Zondag 15 augustus
: ' Thuisreis'
Zondag 22 augustus
: ' Pelgrimage'
De diensten zijn (digitaal) mee te vieren via de website van de Bron www.pkndebron.nl en
www.kerkdienstgemist.nl.
Medita e
De weg naar binnen, op de maandagavond van 20.00 tot 21.00.
12 juli Medita e in de natuur, 26 juli Groepsmedita e, 9 augustus Klankschaalmedita e
Vogelexcursie, erop uit
Woensdag 21 juli en donderdag 5 augustus van 19.30 tot 21.30 uur.
We zijn nog aan het kijken of we nog een Avondconcert met (Jiddische) reisliederen kunnen
organiseren. ook willen we nog wat voor kinderen gaan oppakken. Mogelijk ook nog een
schilderworkshop en mogelijk -s lte- en aandachtscentrum open om een kaarsje aan te steken
voor iemand of iets in je gedachten en de mogelijkheid tot een gesprek.
Hou ook onze website in de gaten voor het actuele aanbod.
Opgave: contact.pkndebron@gmail.com

Activiteiten bij Bij Bosshardt

Bordspelletjes middag
Vind je het leuk om in gezelschap een spelletje te spelen, dan kan bij ons. We hebben van
alles en nog wat; scrabbel, rummikub, keezenspel, Ticket to ride, Pim pam pet…
Elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Vrije inloop

In Bij Bosshardt kun je terecht voor een kop koﬃe, een luisterend oor, een smakelijke
maal jd of voor 'gewoon' eens een ander gezicht. Er voor elkaar zijn staat centraal in Bij
Bosshardt.

Jeu de Boule
Het plein leent zich er uitermate goed voor; Jeu de Boule. Wij hebben de ballen die u
kunt halen bij de bar en dan gezellig met elkaar een spel spelen.

Maandag:
Dinsdag:
Vrijdag

Filmmiddag
Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur een leuke ﬁlm voor volwassenen.
Laat je verrassen en kom lekker langs.
Dinsdag 13, 20 en 27 juli, 3, 10 en 17 augustus om 14.00 uur
Vrije inloop

��aalmaal jd
Elke maandag bereid onze kok een heerlijke warme maal jd om af te halen.
We bereiden en hoofdgerecht en toetje voor €3. Je kan deze a�alen tussen 13.00 – 13.30uur.
Neem je zelf een bakje mee?
Opgeven via ammarens.blom@legerdesheils.nl of 06-25134389.

12.00 – 15.00uur,
10.30 – 13.00uur,
10.30 – 13.00uur,

vrije inloop voor koﬃe en thee
vrije inloop voor koﬃe en thee
vrije inloop voor koﬃe en thee
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Datum

Dag

Tijd

Activiteit

Plaats

30-6-2021

woe

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

7-7-2021

woe

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

12-7-2021

ma

19:00-22:00 Filmavond (Detective Picachu 9+)

Trefpunt

13-7-2021

di

14:00-16:00 T-Shirt bedrukken Marieke Keuken

Trefpunt

14-7-2021

wo

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

15-7-2021

16-7-2021

do

vr

14:00-17:00 At The Beach

Kardinge

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

14:00 -16:00 Sport & Spel

Trefpunt

14:00 -16:00 BMX

Trefpunt

14:00 -16:00 Bob Popcorn - Forum

Trefpunt

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

Trefpunt

Aanmelden

receptie@trefpuntbeijum.nl

m.zantingh@forum.nl

14:00 -16:00 Grunopark
19-7-2021

ma

10:00-12:00 Monkey Moves
19:00-22:00 Filmavond (Wickie de Viking en het Magische Zwaard AL)

Trefpunt

20-7-2021

di

14:00-16:00 Picknickmiddag

Trefpunt

21-7-2021

wo

12:00-14:00 Instuif, rondom Sporthal Beijum

Sporthal Beijum

22-7-2021

do

Trefpunt

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

14:00-16:00 Graffiti Urban House

Trefpunt

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

19:00-21:00 Jeugdsoos | Graffiti- Urban House

Trefpunt

14:00-16:00 Sport & Spel

Trefpunt

14:00-16:00 Typ een brief- Forum

Trefpunt

14:00-16:00 BMX

Trefpunt

23-7-2021

vr

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

Trefpunt

26-7-2021

ma

19:00-22:00 Filmavond (Oorlogswinter 12+)

Trefpunt

27-7-2021

di

14:00-16:00 Ballore- Jongleren met Muziek+- workshop.

Trefpunt

28-7-2021

wo

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

14:00-16:00 Djembe

Trefpunt

29-7-2021

30-7-2021

do

vr

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

19:00-21:00 Jeugdsoos

Trefpunt

14:00-16:00 Sport & Spel

Trefpunt

14:00-16:00 BMX

Trefpunt

14:00-16:00 Moppen Trommel- Forum

Trefpunt

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

Trefpunt

14:00-17:00 Voetgolf Pitch&Putt Kardinge

Kardinge

2-8-2021

ma

19:00-22:00 Filmavond (Frozen 2 AL)

Trefpunt

3-8-2021

di

14:00-16:00 Sport en Spel

Trefpunt

4-8-2021

wo

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

5-8-2021

6-8-2021

do

vr

14:00-16:00 Workshop de The Voice - Sandy

Trefpunt

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

19:00-21:00 Jeugdsoos-The voice Sandy

Trefpunt

14:00-16:00 Sport & Spel

Trefpunt

14:00-16:00 Schaduwtheater- Forum

Trefpunt

14:00-16:00 Beijum on Wheelz

Trefpunt

14:00-16:00 BMX

Trefpunt

Trefpunt
Trefpunt

11-8-2021

wo

15:00-17:00 Instuif, rondom Sporthal Beijum

Sporthal Beijum

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

19:00-21:00 Jeugdsoos | JumpXL

Trefpunt

14:00-16:00 Sport & Spel

Trefpunt

14:00-16:00 Muizenhuis- Forum

Trefpunt

14:00-16:00 BMX

Trefpunt

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

Trefpunt

13-8-2021

vr

14:00-16:00 gedichtenposter maken Noordwoord + Poëzie paleis

Trefpunt

16-8-2021

ma

19:00-22:00 Filmavond (Janneman Robinson en Poeh AL)

Trefpunt

17-8-2021

di

12:00-15:30 Knutselkeet

Trefpunt

14:00-16:00 Theatervoorstelling en workshop- theaterpannekoek

Trefpunt

14:00-16:00 Beijum on Wheelz

Trefpunt

vr

m.zantingh@forum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl
receptie@trefpuntbeijum.nl
m.zantingh@forum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl

19:00-22:00 Filmavond (Sonic the Hedgehog 9+)

20-8-2021

receptie@trefpuntbeijum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl

14:00-16:00 Sport en Spel

do

receptie@trefpuntbeijum.nl

Trefpunt

di

19-8-2021

m.zantingh@forum.nl

Trefpunt

10-8-2021

wo

receptie@trefpuntbeijum.nl

Trefpunt

10:00-16:00 Move

18-8-2021

receptie@trefpuntbeijum.nl

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

ma

do

receptie@trefpuntbeijum.nl

14:00-16:00 schilderij maken
9-8-2021

12-8-2021

Marieke.Wijninga@ggd.groningen.nl

14:00-16:00 Springkussenfestijn

Trefpunt

14:00-16:00 Santelli

Trefpunt

15:00-17:30 Outdoor Kids

OERR

17:00-21:00 Jeugdsoos | BBQ

Trefpunt

14:00-16:00 Afsluiting met Waterspektakel

Trefpunt

14:00-16:00 Vertelstenen- Forum

Trefpunt

14:00-16:00 BMX

Trefpunt

12:00-16:00 Kinderrommelmarkt

Trefpunt

Voor meer informa e kunt u contact opnemen met:
Trefpunt:
recep e@trefpuntbeijum.nl
tel: 050 - 542 28 07 of
Wij-Beijum:
marcel.aarts@wij.groningen.nl
tel: 06 - 554 655 82

receptie@trefpuntbeijum.nl
m.zantingh@forum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl

receptie@trefpuntbeijum.nl
receptie@trefpuntbeijum.nl
m.zantingh@forum.nl
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Lief en leed

dacht, ik sta er niet alleen voor.’
Regelmatig krijgen we de
vraag of de buren ook moeten
meebetalen. Het antwoord: dat
hoeft niet, want de gemeente
betaalt de attenties uit het
lief-en-leedpotje.

Sinds kort is een aantal vrijwilligers ‘gangmaker’ voor
het lief en leed in de heerden.
Doel: aandacht besteden aan
persoonlijk lief en leed in de
straat.

Oproep
Als gangmaker kun je niet alle
bewoners in de gaten houden.
Daarom is onze slogan:

door Siebo Weert
De eerste ervaringen zijn positief: er zijn al verschillende
attenties langsgebracht – van
bosjes bloemen bij zieke mensen, een troostboeket voor
een weduwe en een doosje
aardbeien en chocolade voor
een tiener die naar het ziekenhuis moest tot een potje
honing als verwennerij voor
een zieke, een plantje voor een
man die zich altijd inzet voor
de straatschoonmaak en de
afvalcontainers in de buurt, en
een tuinplant voor nieuwe bewoner. Een meisje uit de buurt
is begonnen met kaartjes te
tekenen voor bij de attenties,
een heel leuk initiatief.

Scheltemaheerd

|

Geef het door, dan zorgen wij
ervoor!

Meer contact en positieve
reacties
Het lijkt een mooie manier om
meer contact in de buurt te
krijgen. Praktisch alle bewoners
reageren positief op de flyer,
die in sommige heerden al door
de gangmakers is uitgedeeld.
Ze willen allemaal een fijne

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

buurt om in te wonen en samen zorgdragen voor een fijne
woonomgeving met aandacht
voor elkaar.
Er staan nog veel mensen op
de lijst, zoals Beijumers die
hier nieuw zijn komen wonen,
mensen die net een scheiding

achter de rug hebben, ouders
die een kind hebben gekregen
en Beijumers die een familielid, partner of kind hebben
verloren.
De attenties worden gegeven
uit naam van de buren. We merken dat dit erg gewaardeerd
wordt: ‘Er wordt aan me ge-

Dus ken je een buurtgenoot die
een attentie kan gebruiken, om
wat voor reden dan ook, laat
het de gangmaker horen via
een e-mail of telefoontje. Dan
zorgen wij voor de rest.
Tot slot: in verschillende heerden is er nog geen gangmaker.
Word je enthousiast van dit
verhaal, dan kun je dat melden
bij het WIJ-team. We kunnen uit
eigen ervaring zeggen dat het
heel fijn is om te doen.
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Geen verrassingen in enquête zebrapaden
rassende uitkomsten op. Uit
de vragenlijst blijkt dat bewoners zebra’s prettig vinden als
ze duidelijk te herkennen zijn.
Een onprettig gevoel bij een
zebra wordt meestal veroorzaakt door het rijgedrag van
automobilisten.

Nieuws van de gemeente
Via een enquête mochten de
inwoners van Beijum aangeven
welke zebrapaden zij in de wijk
prettig en welke zij minder prettig vinden.

De enquête leverde geen ver-

Sibrandaheerd

|

Alle zebra’s in Beijum voldoen
aan de wettelijke eisen. De
enquête is ingevuld door 193
mensen, van wie 103 alle vragen hebben beantwoord. Dat
zijn er minder dan we op basis
van de signalen uit de wijk
hadden verwacht. We gaan
kijken of verder onderzoek nodig is; daarna komen we met
een verbeterplan.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Sibrandaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

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!

Warm hè?
We geven je graag tips hoe je jouw woning
koeler kunt houden bij hoge temperaturen.
Zorg dat warmte niet naar binnen kan. Houd
ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Kijk
voor meer tips op:

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

www.nijestee.nl/hitte
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Fabiola nieuwe eigenaresse natuurvoedingswinkel De Wiershoeck
‘Het was een beetje thuiskomen voor mij’
door Willy Koolstra
‘Ik werkte als boekhoudster
en vroeg me af of ik dat nog
wel vijftien jaar wilde doen, of
juist iets heel anders’, zegt Fabiola Franzky. Ze besloot het
laatste. Vroeger had Fabiola
een natuurvoedingswinkel en
het leek haar heel aantrekkelijk om weer eigen baas te zijn.
Via Udea, een groothandel in
biologische levensmiddelen,
hoorde ze dat Brant Vlasma
van De Wiershoeck een opvolger zocht. Een tussenpersoon
bracht hen met elkaar in contact en in januari nam ze de
winkel over.
‘Eerst heb ik stiekem een paar
keer gekeken hoe het eruitzag en om me voor te stellen
hoe het is om er te werken’,
zegt Fabiola, die afkomstig
is uit Oost-Duitsland. Ze studeerde landbouwkunde in
Berlijn, waarna ze op een biologisch-dynamische boerderij
ging werken. En in de periode
daarna runde ze gedurende
drie jaar een natuurvoedingswinkel. ‘De Wiershoeck deed
mij denken aan mijn jaar op de
boerderij. Het was een beetje
thuiskomen voor mij, na zo’n
lange tijd weer.’
Nieuwe dingen doen
‘Het contact tussen Brant en
mij ging hartstikke goed. Vanaf
augustus was ik regelmatig in
de winkel om mee te draaien.

Ik vond het leuk en had een
heel positief gevoel van: dit is
het’, zegt ze. ‘Ik had mijn twijfels of ik het wel moest doen in
zo’n onzekere tijd als corona,
maar die werden elke keer
weggeblazen als ik hier was. En
zo nam ik in januari de winkel
over.’
De oude medewerkers en de
nieuwe eigenaresse hadden
tijd nodig om aan elkaar te
wennen. ‘Leiding geven is best
moeilijk en ik ben nogal perfectionistisch ingesteld, maar
het is ook belangrijk om dingen los te laten’, zegt Fabiola.
Ze wil graag dat haar mensen
meedenken, met nieuwe
ideeën komen en een eigen
inbreng hebben. Bijvoorbeeld
wat betreft veranderingen en
verbeteringen. ‘Wat ik heel leuk
vind, is dat je de tijd hebt en
neemt om nieuwe dingen te
doen.’
Zo heeft de winkel inmiddels
een nieuwe toonbank, een
nieuwe gebaksvitrine, meer
variatie in het assortiment
en meer producten. In de nabije toekomst wil Fabiola de
groenteafdeling verbouwen en
uitbreiden, en alle koelingen
voor zuivel vervangen. Ook wil
ze graag een afbakoven, ‘zodat
je een lekkere broodgeur in de
winkel krijgt’.
Onverwacht leuk
Voor Fabiola is het vooral be-

Fabiola Franzky, de nieuwe eigenaar van De Wiershoeck

langrijk dat haar producten
biologisch zijn en geproduceerd op een diervriendelijke
en milieuvriendelijke manier,
zonder insecticiden en pesticiden. ‘Zelf ben ik hobbyimker en
ik vind het belangrijk dat het
goed gaat met de bijen’, zegt
ze. ‘Zo komen al mijn interesses
in de winkel samen.’
Dat het gebied van De Wiershoeck in de stad niet zo bekend is, verbaast haar. ‘Ik woon
hier vijftien minuten met de
auto vandaan en wist niet
hoe mooi deze plek is.’ De wijk
Beijum vindt ze onverwacht

leuk. ‘Voor mij is het hier een
dorp; in Berlijn woonde ik in
een huis met tien verdiepingen.’ Van de klanten krijgt ze
vaak veel steun. ‘Ze zijn blij dat
de winkel blijft bestaan. Ze zijn
zo aardig en positief, en accepteren het als ik weleens een
beetje gestrest ben.’
Al die jaren dat ze hier woonde, zong ze als sopraan in
verschillende klassieke koren,
zoals het Toonkunstkoor Bekker, het Noord-Nederlands
Concertkoor, de Lutherse Bach
Academie en de laatste drie
jaar bij Capella Groningen. ‘Ik

mis het heel erg dat we nu niet
samen kunnen zingen; ik heb
de ontspanning nodig die ik er
van krijg.’
Fabiola kwam met haar partner naar Groningen voor het
werk. Haar oudste zoon was
toen 6 maanden; voor de opvoeding vond zij Groningen
ideaal.
Ze heeft twee zoons die inmiddels 25 en 23 jaar oud zijn.
De jongste helpt twee dagen
per week mee in de winkel.
`Ze regelen nu alles zelf en zo
heb ik meer aandacht voor een
nieuwe uitdaging!’ lacht ze.

KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Stoepemaheerd 10 | 9737 TK Groningen | beijum@cycleshop.nl | T. 050 542 12 42
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Column buurtconciërges
Woensdag 26 mei begon voor
mij als een gewone woensdag. Als vrijwilliger zwerfvuil
ruimen in de wijk. Met z’n
vieren verzamelden we die
ochtend veertien vuilniszakken vol en daarnaast stortten
we er ook nog eens zeven die
waren gedumpt naast ondergrondse containers.

en zitten er bepaald niet op
te wachten dat dit nog erger
wordt. Want het invoeren van
Diftar, waarbij je betaalt per kilo
ingeleverd restafval, zal in onze
ogen leiden tot nog vele malen
meer rotzooi! Immers, hoe meer
je weggooit op straat en in het
openbaar groen, des te minder
afvalstoffenheffing je betaalt!

Eenmaal weer thuis kreeg ik behoorlijk het zuur door een artikel van Thereza Langeler in het
Dagblad van het Noorden met
de ogenschijnlijk onschuldige
kop: ‘Gemeenteraad Groningen
praat weer over Diftar’. Blijkbaar
hoopt de gemeenteraad, onder
aanvoering van GroenLinks en
D66, dat we net als Rutte geen
actieve herinnering meer hebben aan lastige kwesties...?

Zou het kunnen dat GroenLinks, met een wethouder die
verantwoordelijk is voor de ar-

Bij de buurtconciërges waren
we namelijk een paar jaar geleden erg blij dat de toenmalige
gemeenteraad de invoering van
Diftar niet heeft aangenomen!
Reden van deze blijdschap:
we vinden dat we al genoeg
rotzooi in onze wijk opruimen

ge gemeente was en Diftar daar
werd ingevoerd, werkte ik als
leidinggevende bij een grote
hulpverleningsorganisatie in de
stad. Al vrij snel na die invoering kwamen we erachter dat
onze afvalcontainers binnen de
kortste keren propvol zaten.

We hebben hier geen wijk waar
we elkaar aanspreken op asociaal gedrag. Nu hebben wij
nog wel de mogelijkheid om als
buren elkaar te helpen door een
teveel aan afval bij elkaar in de
container te kunnen doen. Dit is
een voorbeeld van ‘de menselijke maat’ waarnaar de politiek zo
naarstig op zoek is.

moedebestrijding, ons de kans
wil geven om door het dumpen
meer geld over te houden? Ik
vermoed echter dat de lobby
vanuit Haren om Diftar wel in
te voeren van veel grotere invloed is.
Toen Haren nog een zelfstandi-

Na kort speurwerk werd de
oorzaak snel duidelijk. Onze
collega’s uit Haren waren aan
het bezuinigen op hun afvalstoffenheffing! Een verbod op
het meebrengen van afval uit
Haren voorkwam dat we uiteindelijk extra containers moesten
plaatsen, maar het oude niveau
hebben we daarna nooit meer
gehaald.
In het artikel in het Dagblad
staat ook dat de gemeenteraad
vindt dat het tijd wordt voor
een goed gesprek met inwoners over afval. Raadslid Martijn
van der Glas van GroenLinks

zegt in het artikel: ‘Een goed
participatieproces is breder dan
alleen wel of geen Diftar’ en ‘We
willen van alle bewoners horen
welke ideeën zij hebben voor
het halen van onze afvaldoelen’.
Daarom nodigen wij de gemeenteraadsleden en wethouders graag uit om eens
een ochtendje met ons mee te
lopen en zelf te ervaren wat we
nu al elke week tegenkomen en
opruimen.
Diftar zou kunnen werken in
een omgeving waar sprake is
van sociale controle. In de grotere steden is het een illusie om
te denken dat het daar werkt.

Plein Oost

Ik citeer nogmaals uit het Dagblad: ‘Sinds vorig jaar is het
mogelijk om een lokaal referendum te organiseren in de gemeente Groningen. Als er over
Diftar zo’n volksraadpleging
komt, stemt waarschijnlijk een
grote meerderheid van de Groningers tegen – tot nu toe is dat
immers ook de tendens in bewonersonderzoeken.’ Ik ben vol
vertrouwen dat zo’n volksraadpleging er komt en deze onzalige plannen zal verhinderen.
Op basis van voortschrijdend
inzicht moet je altijd bereid zijn
om oude ideeën te herzien. De
politiek zou zich meer moeten
richten op de oorzaak: het
aanpakken van de verpakkingsindustrie. Als burger zitten we
echt niet te wachten op al die
rommel. Niet alleen het milieu,
maar ook onze portemonnee
wordt hiermee onnodig belast.
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

|
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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.
Op de foto rechts Buurtcentrum
De Beijumkorf. Je kunt het je
amper meer voorstellen, maar
toentertijd kon er nog gewoon
gerookt en gedronken worden
in de buurtcentra…

Wie weet meer over deze foto te
vertellen? Wat was dit voor feest
of bijeenkomst?
De andere foto: begin deze
eeuw trok een interventieteam
door Beijum-Oost. Op zoek naar
problemen, achterstanden,
schulden, eenzaamheid. Dat
deed veel stof opwaaien, want
opeens stonden er zes mensen
voor je voordeur met vragen.
Big Brotherteam werd het genoemd, het Bemoeialteam. In
het oostelijke gedeelte van de

wijk werd bij zo’n elfhonderd
mensen aangebeld. Het interventieteam Beijum bestond destijds uit mensen van de sociale
dienst, de politie, de MJD en de
woningcorporaties.
Uiteindelijk werden zo’n 360
daadwerkelijke huisbezoeken
afgelegd. De bedoeling was om
te kijken of bewoners zich wel
aan de regels hielden, maar wat

Scheltemaheerd
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vooral naar voren kwam, waren
eenzaamheid, een behoefte aan
contact en vragen over het onderhoud aan de woningen.
Het Interventieteam is een
vroegtijdige dood gestorven.
Dat mensen zich wilden laten
helpen was tot daar aan toe.
Maar het geheel kwam voor
redelijk wat mensen nogal intimiderend over. Ook voor deze

foto geldt: nadere informatie is
welkom.
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
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KardingeRun 2021 gaat door!
Na een lange periode waarin
bijna alles werd geannuleerd, kijken we weer uit
naar evenementen! Zo ook
de organisatie van de KardingeRun. Het Kardingegebied staat 25 en 26 september 2021 weer in het teken
van modder, obstakels en
bikkels, tijdens de zevende
editie van de KardingeRun.
Wel is het maximale aantal
deelnemers per startserie voor
nu lager dan bij eerdere edities om de anderhalve meter
afstand te kunnen waarborgen, waardoor deze sneller vol
zullen zijn. Mochten de ver-

soepelingen van de coronamaatregelen doorzetten, dan
wordt dit uiteraard aangepast.
Een van de populairste onderdelen van de KardingeRun is de
FamilieRun. Ook tijdens deze
zevende editie is er voor kinderen van 7 tot 12 jaar de mogelijkheid om deel te nemen met
een ouder/verzorger. Voor het
eerst is dat op een afstand van
6 kilometer. Speciaal voor de
jongere kinderen vanaf 4 jaar is
het mogelijk om (ook onder begeleiding) deel te nemen aan
het 3 kilometerparcours. De
FamilieRun wordt aangeboden
op zondag 26 september.

Voor deze editie zijn weer vernieuwde routes uitgetekend.
Op zaterdag 25 september
start eerst de 12 kilometer,
gevolgd door de 9 en de 6
kilometer. Hiervoor kunnen
zich zowel individuele deelnemers inschrijven als teams.
Zondag 26 september start
eerst de FamilieRun op de 3 en
de 6 kilometer, vanaf 11.30 uur
gevolgd door de individuele
deelnemers en teams op de
6 en 9 kilometer.
Meer informatie over de verschillende onderdelen is te
vinden op de website
kardingerun.nl.

Ontmoetingen tussen vreemden
Hille Dussel, die lange tijd
woonachtig was in onze
groene wijk, is bezig met
haar laatste jaar als student
aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In
dat kader organiseert ze samen met Wander Vorstman
een zogeheten participatiekunstwerk over ontmoetingen met vreemden. De titel
van het project is: Unknown
Aesthetics.
Twee mensen die elkaar niet
kennen gaan in een tijdslot
van 45 minuten 30 minuten
met elkaar in gesprek. Na afloop delen ze een reflectie. De
reflectie in tekst wordt in een

database geplaatst, waarmee
later een digitaal kunstwerk
wordt gemaakt.
De presentatie is 24 tot en met
27 juni, van 13:00 tot 19:00
uur, in Antiquariaat Berger en
De Vries, Pelsterstraat 27. Wie
zin heeft om langs te komen
of zelf mee te doen, kan zich
aanmelden op www.unknown.
hilled.nl.
Tast buiten je bubbel en maak
contact met vreemden. Juist
nu. Laat je verwonderen door
hun onbekende esthetiek.

A

KINDERRUBRIEK
Maak kans op een mooie prijs
voor jezelf EN voor een vriend/
vriendin! Streep alle woorden
weg en ontdek welke boodschap de overgebleven letters
vormen.
Kun jij deze puzzel oplossen?
Stuur de oplossing voor 5 juli
naar marieke.wijninga@ggd.
groningen.nl.

Verjaardagspuzzel
Ballonnen
Cadeautjes
Familie
Feest
Feesthoed
Gezelligheid
Kaarsen
Kaartje

Koekhappen
Schminken
Slingers
Spelletjes
Trakteren
Versiering
Vlaggetjes
Vriendjes

Deze winactie wordt mede
mogelijk gemaakt door Kids
First.

Deze puzzel is mogelijk gemaakt door woordzoekerfabriek.nl.

Isebrandtsheerd
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Nieuw schoolconcept in Beijum
In de vorige wijkkrant hebben
we vermeld dat het schoolgebouw aan de Wibenaheerd
– ooit Montessorischool De
Dijk, daarna fusieschool Expeditie (samen met De Doefmat)
– in augustus, aan het begin
van het nieuwe schooljaar,
een nieuw schoolconcept gaat
huisvesten. De naam: de PIT
Groningen.

nieuwend onderwijsconcept.
Het wordt een school voor 0- tot
18-jarigen: ze komen in de luier
en gaan weer weg op de scooter.
De school krijgt een opvang voor
0 tot 4, basisonderwijs voor 4
tot 13 en voortgezet onderwijs
voor 13 tot 18. Het wordt een
klasse school zonder klassen. De
kinderen zitten in een familiegroep, maar werken veel op een
leerplein met de verschillende
kamers (zie ook de flyer).

Onderwijsdeskundige Freek
Velthausz, wat is het plan?
We gaan een nieuwe school
starten op basis van een ver-

Scheltemaheerd
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renovatie. Hoe kan het dat de
PIT er nu in komt?

Is dit initiatief wijkoverstijgend? Of meer iets op stadsniveau?

Geen idee. De gemeente bepaalt waar we komen. Daar hebben wij geen invloed op.

We richten ons op de hele stad.
Daarom heten we ook De PIT
Groningen.

JF: Het karakteristieke witte
schoolgebouw aan de rotonde
aan de Wibenaheerd is twee weken geleden na circa vijf jaar antikraakbewoning leeg komen te
staan. Op zaterdag 12 juni gooiden onverlaten een paar ruiten
in. Dit heeft verder niks te maken
met de plannen van de heer Velt-

De wijkkrant heeft weken geleden aangekondigd dat de
Heerdstee tijdelijk in het aan
jou toegewezen schoolgebouw
zou komen in verband met een

Onderwijskundige Freek Velthausz

hausz. Kijk voor meer informatie
op www.primenius.nl.
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Vrijwilliger in beeld

Ingezonden
Beste redactie,

2021 is uitgeroepen tot het
jaar van de vrijwilliger. Om te
vieren dat we met elkaar Nederland maken. En om iedereen te inspireren ook mee te
doen. De vrijwilliger van deze
maand is Cindy Witteveen.
door Marleen van Leeuwen

Cindy benut haar tussenjaar
Op weg naar Zuidwolde, waar
ze nu zo’n anderhalf jaar woont,
fietste Cindy Witteveen regelmatig over de Beijumerweg
langs De Wiershoeck. Daarbij
dacht ze steeds: ‘Oh, wat is het
hier mooi!’ Na jarenlang gewerkt te hebben in de horeca
besloot ze om een tussenjaar
te nemen. Even pauze om na te
denken over hoe ze verder wil.
Het vrijwilligerswerk bij stadsboerderij De Wiershoeck biedt
haar die kans.
Alle seizoenen
Twee ochtenden in de week
werkt ze in de tuin. Ondertussen heeft ze alle seizoenen
al meegemaakt. Of het nou
wieden, planten uitzetten,
bollen poten of zaaien is, ‘er is
van alles en nog wat dat je in
de tuin kan doen’. Het werk is
afwisselend en het wroeten in

de aarde is goed voor je mind.
‘Je komt tot rust als je veel aan
je hoofd hebt; je laadt als het
ware op.’ En dat niet alleen. ‘Je
ziet je collega’s en praat met
hen; ook dat is goed voor je
energie.’
Verder ondersteunt ze Marjan de Boer van de stichting
Stadsboerderij De Wiershoeck
bij nieuwe projecten, zoals het
opzetten van het terras in de
Kersentuin. Daarbij komt haar
horeca-achtergrond goed van
pas: ze kan mensen inwerken
en daarbij nieuwe vrijwilligers
zich welkom laten voelen.
Nieuw werkveld
Door samen te werken met
mensen met allerlei verschillende kwaliteiten heeft Cindy
ontdekt dat, na jaren in een
commerciële functie, het sociaal-maatschappelijke aspect
haar meer aanspreekt. Dus is ze
nu ook vrijwillige opruimcoach
bij het MJD en volgt ze een
opleiding tot budgetcoach. Zij
hoopt dat ze straks daarin een
nieuw werkveld vindt. En als
het een beetje meezit, blijft ze
straks op deze prachtige plek in
Beijum actief als vrijwilliger!

Als Beijumbewoner klim ik nu
toch maar eens in de pen. Als
hondenbezitter met altijd een
poepzakje in de zak wil ik graag
een oproep doen aan alle Beijumers die het nodig vinden om
de wandelpaden in de Groene
Long als fietspad te gebruiken.
Ik loop daar vier keer daags met
de hond, vaak met de jonge
kleinkinderen, en wordt dagelijks geconfronteerd met fietsers
en zelfs scooters die via de wandelpaden afsteken naar de overkant. Regelmatig komt het voor
dat ik de kleintjes moet redden
voor aankomend verkeer.
Wanneer ik hier wat van zeg en
de mensen wijs op de borden
die er staan, moet ik dat vaak

bekopen met een scheldkanonnade. Hierover heb ik de politie
al eens ingelicht.
Ik zou hier dan ook graag een
oproep willen doen aan deze
weggebruikers: neem de bestaande fietspaden, die er volop
zijn. Laat de kleintjes vrijuit
lopen op de wandelpaden en
verlos oma van de geschaafde
knieën en ellenbogen, en de
natte, vieze en beschadigde
kleding. Voor u is voldoende
ruimte gecreëerd, gebruik die
dan ook, en geef de kleintjes en
oma de ruimte om te wandelen
op de wandelpaden.

Namens een nu boze oma,
Marian Okken,
Grevingaheerd 103

leiding Design volgt. Het juiste
adres is:
https://www.instagram.com/
halosobscuredesign/

Kerkdiensten

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

De Bron, Bentismaheerd 1A
4 juli
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
11 juli
10.00 uur
zomerviering o.l.v. gemeenteleden
18 juli
10.00 uur
zomerviering o.l.v. gemeenteleden
25 juli
10.00 uur
zomerviering o.l.v. 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.
4 juli
11.15 uur
			
11 juli
10.00 uur
			
18 juli
11.15 uur
			
25 juli
10.00 uur
			
1 augustus
11.15 uur
			

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

Alvast bedankt!

Instagramadres Hanna van den Burg
In het vorige nummer van De
Beijumer is abusievelijk een verkeerd Instagramadres vermeld
van Hanna van den Burg, die aan
de Academie Minerva de op-

COLOFON

oecumenische dienst, voorganger pastor
Arjen Jellema
gastdienst in de Stefanuskerk in Noorddijk,
voorganger pastor Marika Meier
gastdienst in de Emmauskerk, voorganger
pastor Myriam Oosting
gastdienst in de Stefanuskerk in Noorddijk,
voorganger nog niet bekend
gastdienst in de Emmauskerk, voorganger
pastor Myriam Oosting

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

Contactgegevens

Jaltadaheerd
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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de Wiershoeck natuurvoeding
Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale
aanbieders

Vanuit de Hunze binnen 10
minuut bereikbaar met de fiets of
met de auto (parkeerplaats bij de
winkel)

Openingstijden

ma t/m wo 8:30-18:00
do, vr
8:30-19:00
za
8:30-17:00
Beijumerweg 20
9737 AD Groningen
Tel: (050) 541 15 15
E Mail: info@dewiershoeck.nl

Biografiegesprek

Uitwendige therapie

Je wenden naar wie je bent,
verbinden met wie je wilt
zijn.

Met de kracht van kruiden,
uitwendig,
je zelfhelend vermogen
aanspreken.

José Boksebeld

Amkemaheerd
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