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Beijumseizoen 2021/2022 komt eraan
door Johan Fehrmann
Traditioneel op driekwart augustus, en als theaterfestival
Noorderzon op z’n einde loopt,
weten we: het blijft nog even
zomer en hopelijk komt er nog
een mooie nazomer aan, maar
we kunnen ons onherroepelijk opmaken voor een nieuw
seizoen. Het cliché is maar al
te waar, aan alles komt een
einde. Zo ook aan de zomerschoolvakantie van 2021. Op
het moment dat Beijumers
deze krant in de bus krijgen,
gaan de basisschoolleerlingen
alweer naar school. Het ‘normale’ leven is weer begonnen.
Corona
Over normaal – het ‘oude normaal’ en het ‘nieuwe normaal’
‒ gesproken, de teneur in De
Beijumer van de afgelopen anderhalf jaar was en is dat we als
redactie onze kop niet in het
zand steken en corona onder
ogen zien, maar dat we de lezers
vooral ook optimistische lichtpuntjes willen voorschotelen.
Vanuit het gegeven dat de dynamische wijk Beijum een weerbare wijk is. Vol met mooie en
krachtige initiatieven.
Eerst toch even over corona en
wat dit voor Beijum betekent.
Hoe verlopen de ontwikkelingen? Je moet wel een pessimist
zijn om de ontwikkelingen als
negatief te beoordelen. Kappers
open, geen mondkapjes meer
in de supermarkten (AH, Aldi,
Lidl) en de kringloopwinkel aan
de Claremaheerd, alle winkels
open, geen winkelwagenontsmetters meer, scholen open,
geen avondklok... Hebben we het

dieptepunt gehad of komt er nog
weer een zoveelste golf? De tijd
zal het leren.
Blauwalg
Dan een jaarlijks terugkerende
irritatie voor veel Beijumers.
Eigenlijk zou het nieuws zijn
als er een keer gedurende de
zomerperiode géén blauwalg in
de Kardingerplas zou worden
aangetroffen. Maar vanaf half juli
was het weer zover. De blauwalg
sloeg weer toe, hoewel er vlak
daarvoor een pomp aan de westkant van de plas was geplaatst
om het water in beweging te
houden. Weg zwemplezier voor
de Beijumers die er om uiteenlopende redenen niet op uit
trokken.

Elke zomer weer de blauwalg...

Verheugend: het was in het algemeen een rustige zomerperiode
in Beijum die bijna achter ons
ligt. Geen overlast en rotzooi van
betekenis. Wel waren er een paar
ergerlijke inbraken en diefstallen.
Weggeefkast
Het mooie nieuws dan ‒ leve
de opbouwende krachten in
Beijum. Lees het ondernemersbericht verderop in deze krant.
Beijumse en Froukemaheerdbewoonster Esther Smid beheert
sinds een paar dagen een Weg-

geefkast voor lichamelijke producten voor haar huis. Gesteund
door het Armoedefonds. Ook
mensen met een krappe beurs
hebben immers recht op verzorgingsproducten?
Lees elders in deze krant alles
over dit mooie weggeefinitiatief.

Weggeefkast

Koffie en lekkernijen
En sinds enige weken rijdt er
een verbindend ‘koffiekarretje’
door de wijk ‒ zie ook het bericht
verderop in deze krant. Samenkomen, genieten van een geurig
bakkie, contact leggen. Betrokkene Agnes de Vos: ‘Het is niet mijn
actie, maar een gezamenlijke
actie van verschillende Beijumers die een positieve bijdrage
willen leveren aan acties tegen
de eenzaamheid, door op zoek
te gaan naar laagdrempelige
ontmoetingen. Het is maar een
druppeltje op de gloeiende plaat,
maar je moet ergens beginnen.
Alle maatschappelijke organisaties in de wijk doen mee: de een
levert de fiets, de ander de koffie,
et cetera.’ Nieuw in recreatiepark Kardinge is een kraam met
heerlijke lekkernijen, genaamd
Cooking Time. Beheerd door
Eduard uit Beijumer en Anita uit
de Oosterpoort.

Zomeractiviteiten
Multifunctioneel Trefpunt aan
de Beijumerweg was de gehele
zomer open. Beheerder Ricardo Mulder: ‘Dit jaar waren het
onvergetelijke zomerweken in
Beijum. De afgelopen zes weken stonden in het teken van
activiteiten voor jong en oud.
Een samenwerking tussen het
WIJ-team, Het Heerdenhoes,
Trefpunt, BSLIM, Beijum Beweegt en VRIJDAG in de Buurt
heeft geresulteerd in een leuk
wisselend programma, waarbij
ook cultuur en sport belangrijke
rollen speelden.
Bij Trefpunt van filmavonden tot
circusworkshops, en van schilderen tot het schrijven van Poëzie.
Elke woensdag het springkussenfestijn en elke vrijdag een
kinderrommelmarkt.
Bij Het Heerdenhoes kon je elke
dinsdag terecht voor een ontbijt
en ’s middags naar de film. En
elke woensdag was er tijd voor
bingo. De activiteiten werden
goed bezocht en als organisatie
zijn we heel tevreden over deze
zomervakantie. Op beide locaties
was het tijdens de activiteiten
gezellig druk en was het plezier
van de kinderen en volwassenen
af te lezen!’
Ten slotte
Verderop in deze krant staat een
laatste column van onze onvolprezen (ruim vijf jaar!) columnist
Arjan de Rooij. Bedankt Arjan!
De redactie van De Beijumer en
de medeschrijvers gaan er weer
een nieuw seizoen tegenaan.
Veel plezier met lezen. Inbreng
en reacties zijn altijd welkom via
redactie@debeijumer.nl.
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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
Midden juli startte de
gemeente samen met het
waterschap Noorderzijlvest
een proef met een pomp in
de Kardingerplas om een
betere doorstroming te bewerkstelligen en de hoeveelheid blauwalg in de plas te
verminderen. Kort voor de
proef was er al weer blauwalg in de plas geconstateerd
en ondanks de proef bleef

de situatie verslechteren met
opnieuw een negatief zwemadvies tot gevolg. Dat was ook nu
weer voor veel andere zwemplassen het geval.
29 September gaan het waterschap Noorderzijlvest,
de gemeente, het petitiecomité Zilvermeer Schoon en de
Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) weer om de tafel.

Bewonersorganisatie Beijum
De gemeente onderzoekt meer
mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Overwogen
wordt ook om ijzerrijk grondwater in de plas te voeren waardoor fosfaat in het water wordt
gebonden en blauwalg minder
kans krijgt. Aanpassing van de
oeverbeplanting en het verwijderen van slib uit de sloten in
de wijk Zilvermeer zijn eveneens nog uit te voeren acties.

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.

De nieuwe wijkgids van Beijum is uit!
Binnenkort valt de nieuwe wijkgids Beijum/De Hunze, jaargang 2021-2022, ook bij u in de brievenbus. In dit handige
naslagwerk staat informatie over Beijum en de buurwijken
De Hunze, Van Starkenborgh en Noorderhoogebrug.
U vindt er adressen en contactgegevens van wijk- en
buurtorganisaties, kinderopvang en scholen, welzijnsorganisaties en kerken, huis- en tandartsen, sportverenigingen en hobbyclubs, gemeente en politie, en nog veel meer.
In het midden van de gids staat een kaart met daarop
belangrijke locaties in de wijk, zoals die van het Trefpunt
en het Heerdenhoes, waar de Bewonersorganisatie Beijum
haar spreekuur heeft.
De proef met de pomp.

Deze handzame papieren gids op A5-formaat is fijn om
binnen handbereik te houden. Maar omdat er in de praktijk
vaak aanvullingen en wijzigingen zijn, wordt de wijkgids
in september op de website beijum.nl gezet. Deze digitale
versie wordt in de loop van het jaar voortdurend aangepast
en geactualiseerd.
Ziet u zelf iets
wat u mist?
Staat uw club
of organisatie
er niet in? Of
ziet u gegevens die anders moeten?
Geef ze dan
door via info@
wijkgidsen.nl.
U kunt deze
gids en de
negen andere
wijkgidsen
van Groningen ook altijd
raadplgen op
www.wijkgidsen.nl.

Kunnen we straks ook buiten de winter weer genieten van de Kardingerplas?
Foto’s © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen

De officiële prijsuitreiking

Beijum
De Hunze
Van Starkenborgh, Noorderhoogebrug

Wijkgidsen van Groningen 2021/2022
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Gerrit Krolbrug
Voorlopig is er weinig reden
om vrolijk te worden wat de
affaires rond de Gerrit Krolbrug betreft.
Rijkswaterstaat kondigde op
10 augustus aan dat de aangevaren brug begin september
naar de werf van Rusthoven
gaat om na te kunnen gaan of
het beweegbare deel van de
brug nog hersteld kan worden.
In het weekend van 4 en 5
september kunnen de loopbruggen door het uittillen van
de Gerrit Krolbrug niet gebruikt
worden. 15 Mei was de aanvaring. Uit niets wordt duidelijk
waarom het zo lang moet duren
voordat helder is of de brug
hersteld kan worden. Bekend
is dat er mogelijk vervangende
bruggen te huur zijn. Rijkswaterstaat zegt er niks over.
Het Gerrit Krolbrugcomité
heeft zowel bij Rijkswaterstaat
als bij de gemeente de alarmbel
geluid: binnenkort begint het
nieuwe onderwijsseizoen. De
kans dat er dan vooral in de
ochtendspits grote problemen
ontstaan is levensgroot.
Intussen raakt de keuze voor
een nieuwe blijvende Gerrit
Krolbrug in een stroomversnelling: een bezoek van VVDleden van de Tweede Kamer op
16 augustus, de voorkeurskeuze
van de stuurgroep Groninger
bruggen met Rijkswaterstaat en
de wethouder en gedeputeerde
van Groningen, een bijeenkomst van het Gerrit Krolbrugcomité met de gemeenteraads-

leden in de tweede week van
september, 15 september een
beeldvormende bijeenkomst
van de gemeenteraad met
Rijkswaterstaat en zoals het er
nu voorstaat stelt de gemeenteraad 13 oktober haar voorkeursvariant vast. Waarna eind
november de minister haar
standpunt bepaalt.
Uiteraard is het allereerst van
belang of er een hoge brug
komt of een brug op de hoogte
van de huidige. Het Gerrit Krolbrugcomité heeft de
afgelopen weken o.a. in de pers
nog eens duidelijk gemaakt
waarom een hoge brug voor het
landverkeer en voor de omgeving ernstige nadelen heeft en
dat de argumenten voor een
hoge brug flinterdun zijn. Na
de keuze wat de brughoogte
betreft moet de gemeente aan
de bak om de toezeggingen
voor een veilige verkeerssituatie waar te maken.

Met een ondergaande zon op het eerste gezicht een leuk plaatje.....
... maar de werkelijkheid is toch echt anders! Foto’s © Woesthuis Media /Wijkgidsen van Groningen

Het comité wijst ook op een
tweede valkuil: het plan van
Rijkswaterstaat voor een bochtverruiming die peperduur is
en eveneens ernstige nadelen
betekent voor de omgeving.
Het comité vindt die bochtverruiming onnodig en stelt voor
om zo nodig een onafhankelijk
onderzoek in te stellen.
De Bewonersorganisatie
Beijum (BOB) is vertegenwoordigd in het Gerrit Krolbrugcomité.

Ik zie, ik zie...

meld het bij de gemeente!

De gemeente zorgt voor het onderhoud van groen, straten, speeltoestellen
en verkeersborden.
Maar de gemeente ziet niet alles!
Ziet u bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegel?
Onduidelijke bewegwijzering? Zwerfvuil of graffiti? Overhangende takken?
Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe?

• Op de website: gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt.
• Of bel: 14 050.
• U kunt ook een bericht (eventueel plus foto) sturen:
- via de app Slim Melden of
- via Whatsapp naar 06 12 82 39 73.
Heeft u in uw buurt overlast of maakt u zich zorgen om iemand? Meld dit
op gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Of bel 050 5875885.
Is het dringend? Bel dan de politie: 0900 8844.

Overlast door oprukkend groen: meld het bij de gemeente.
Foto © Woesthuis Media /Wijkgidsen van Groningen
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Hoe het staat met de ontwikkelingen van Beijum in Bedrijf
Er wordt al een tijd gesproken over de mogelijkheid
van een wijkbedrijf in
Beijum. Langzaam maar zeker begint het van de grond
te komen. Een wijkbedrijf
is een plek waar mensen op
een ondernemende manier een bijdrage kunnen
leveren aan hun eigen wijk.
Waar mensen hun talenten
kunnen ontwikkelen en
zich inzetten voor zichzelf,
elkaar en de buurt.
De gemeente ondersteunt
dit initiatief. Zij wil de
ondernemende bewoners
en organisaties van Beijum
zo een duwtje in de rug
geven. We brengen jullie
graag op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Helpen en ondersteunen
Joris Jonker van Buro Bries
is vorig jaar aangesteld als
projectleider. Hij heeft met
veel bewoners en organisaties in de wijk gesproken,
waaronder Stichting De

Samen de handen ineen voor het wijkbedrijf.

Hulpexpress, WerkPro, BijHem
Community, KasVital, Werken
Metzorg en de Wiershoeck.
Ook heeft hij gekeken naar de
behoeftes en hoe het wijkbedrijf vormgegeven kan worden.
Sinds het voorjaar ben ik, Marja
Mentink, bij het project betrokken. Samen helpen Joris en ik
bewoners en organisaties in het
uitwerken van plannen. Ook
schrijven wij een projectplan
dat gebruikt zal worden voor
subsidieaanvragen.

Start drie projecten
De reeds opgehaalde plannen
geven een goed beeld van wat
er allemaal mogelijk is binnen
het wijkbedrijf. Er speelt veel in
Beijum, er zijn veel mooie
ideeën en initiatieven. Ook
komen er al nieuwe samenwerkingen tot stand. Uit de
gesprekken blijkt dat bewoners
graag ‘aan de slag’ willen. Er is
behoefte om de handen uit de
mouwen te steken. Drie bewonersinitiatieven krijgen daarom
nu al ondersteuning om te

starten. Het gaat om:
Multimedia lab: aan de slag
met game design, 3D-printen
en VR, met als doelgroep jongeren en ondernemers;
Huiswerkbegeleiding en onderwijsondersteuning voor kinderen uit minima-gezinnen.
Doorstart van de ambachtelijke, organische en groene
kaarsenmakerij Om de Noord,
maar dan in de vorm van een
stichting met sociale werkplaats.
De eerste twee initiatieven
onderzoeken de mogelijkheden
om samen te gaan werken. Het
derde initiatief is hiervoor op
zoek in de wijk.

samen kijken naar de mogelijkheden!
Met vriendelijke groet (mede
namens Joris),
Marja Mentink
Beijum in Bedrijf
06 188 42 301 (Joris)
06 364 86 164 (Marja)

Andere (bewoners) ideeën
Het is niet zo dat daarmee de
kous af is. Er is nog ruimte voor
nieuwe bewonersinitiatieven
en andere organisaties om zich
aan te sluiten. Dus heb je als
bewoner een idee voor Beijum
in Bedrijf? Neem dan contact
met ons op via wijkbedrijf@
beijum.nl, dan kunnen we

De doorstart van Claire Keizers
kaarsenmakerij wordt
ondersteund.

Door corona is het lange tijd niet mogelijk geweest om elkaar te ontmoeten en in groepen samen te komen. Nu dit weer kan, start de Werkgroep Ouderen haar
activiteitenprogramma vanaf september weer op. Hans Elzinga, lid van de werkgroep, vertelt hier meer over.
Aan de senioren van Beijum
Het is bijna achttien maanden geleden dat de Werkgroep Ouderen wat kon
organiseren voor ouderen
in Beijum. We gaan, als de
coronamaatregelen het
toelaten, weer beginnen met
het ouderencafé. Op maandag 6 september 2021 bent
u vanaf 16.00 uur welkom in
het Heerdenhoes. Ook gaan
we iedere derde maandag
van de maand een themamiddag organiseren over een
onderwerp dat belangrijk is
voor senioren.
Onderwerpen
Voor de themamiddagen
staan de volgende onderwerpen op ons lijstje:

Het levenstestament. Waar u
aan moet denken als u bijvoorbeeld niet zelfstandig meer
beslissingen kunt nemen. We
nodigen voor deze voorlichting
een notaris uit.
Pensioenen. We nodigen
iemand uit die komt vertellen
waarom de pensioenen niet
worden geïndexeerd.
Regelingen om in je eigen huis
te blijven wonen. Veel senioren
willen zolang mogelijk in hun
eigen huis blijven wonen. Maar
zij weten dan niet waar ze terechtkunnen om allerlei dingen
te regelen. We zullen iemand
van de gemeente Groningen
uitnodigen die u hierover alles
kan vertellen.
E-bike. Veel senioren fietsen
tegenwoordig op een e-bike.

Dementie. Ook willen we een
themamiddag houden over
dementie. Als een familielid de
diagnose dementie krijgt, moet
er veel worden geregeld.

Themasessie ‘brandpreventie’ (9 december 2019).
De laatste fysieke sessie voor corona.

Het blijkt dat de ouderen soms
moeite hebben hoe daarmee
om te gaan. Als er voldoende
belangstelling is voor dit onderwerp, dan gaan we hierover ook
een middag organiseren.
Babbeltrucs. Een ander onderwerp dat tegenwoordig veel

aandacht krijgt is de babbeltruc: hierbij gaat het om mensen die bij ouderen aanbellen
of telefonisch contact met hen
opnemen om ze geld afhandig te maken. Hoe herkent u
deze trucs en hoe voorkomt u
misbruik?

De werkgroep denkt dat we
hiermee een aantal belangrijke
onderwerpen voor u hebben
geselecteerd. Als u zelf ideeën
heeft, laat ons het weten.
Ook met vragen kunt u bij
ons terecht. U kunt ons altijd
bereiken op het volgende email
adres: werkgroepouderen@
beijum.nl.
Namens de Werkgroep Ouderen,
Hans Elzinga

Buitenfitness feestelijk geopend

Pad aangelegd naast Heerdenhoes

De buitenfitness bij het Trefpunt is klaar! Eind mei is
de locatie feestelijk geopend door bewoner Marga
Zijl en wethouder Isabelle Diks. Vanaf nu kan iedereen op deze plek vrij sporten, wanneer en hoe vaak
hij maar wil.

Bij het Heerdenhoes aan de kant
van het Innersdijk-terrein is een
tijdelijk pad aangelegd. Hiermee
verbinden we Plein Oost met de
rest van de buurt.

Door een fout van de leverancier was er in eerste
instantie iets misgegaan bij de aanleg van de vloer.
Dit is ondertussen hersteld.

Gratis lessen

Bewoner Marga Zijl en wethouder
Isabelle Diks hebben de buitenfitness
geopend. Foto © Willy Koolstra.

Voor iedereen die wil zijn er tot half november gratis
lessen te volgen bij de buitenfitness. Dit gebeurt
onder leiding van professionele trainers. Zie hiervoor
het artikel verderop in de krant. Meer informatie is
Trainer Charlotte Siekman geeft een
ook te vinden op www.opengymgroningen.nl.
bewoner uitleg over een oefening.
Aanmelden voor de lessen gaat ook via deze site.
Foto © Willy Koolstra.

De aanleg van het pad is een
wens van bewoners. Het gaat in
eerste instantie om een tijdelijk
pad. Wanneer de bouw op het
Innersdijk-terrein is voltooid,
komt er een definitief pad te
liggen.
Het is nog niet bekend hoe dat
eruit gaat zien en wanneer dat is.
Tot die tijd bieden we met deze
verbinding een tussenoplossing.

Aanleg van het tussenpad.
Het pad wordt half verhard
met aan weerszijden gras
en bloemen.
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Zelf aan de slag voor de speelplekken in de wijk
Samen zorgen voor een schone en fijne buurt: elke maand
geven we daar een voorbeeld
van. Deze keer praten we met
Carola Westerhuis-Kor (34).
Zij zet zich in voor de speelplek in de Bekemaheerd en
beheert een adoptieprullenbak.

aanbod divers zou zijn. Ook dat
is gelukt. Er is een stoelschommel, stappaaltjes, keien waarop
je kunt zitten of lopen, een glijbaan en een soort kabelbaan.
Al met al een echte beleefplek:
ook een wens van bewoners.’
Zand wordt grasveld
Na de oplevering in de herfst
was nog niet meteen alles in
orde. ‘We wilden liever geen
zand op de speelplek, om te
voorkomen dat katten daarin
zouden poepen. Tijdens de
aanleg regende het alleen
doorlopend, waardoor de
plek nadien een grote modderboel was. Met alle gevolgen
van dien. Na contact met de
gemeente is er nieuw zand over
de modder gestort. Maar door
dat nieuwe zand wilde het gras
niet goed groeien. Daarom is de
gemeente nog een keer gekomen om een deel weg te halen.
Nu is alles oké.’

Al haar hele leven woont Carola in Beijum. Eerst bij haar
ouders, nu met man en twee
kinderen van 6 en 9 aan de
Bekemaheerd. Hun huis staat
vlakbij de speelplek die vorig
jaar is vernieuwd. Carola was
een van de bewoners in de
werkgroep die bij de aanpak
daarvan betrokken was. Hoe
dat zo kwam? ‘Toen er geflyerd
werd om bewoners op te roepen hierover mee te denken,
heb ik me aangemeld, samen
met een aantal andere huishoudens.’
Echte beleefplek
De werkgroep heeft eerst de
wensen en behoeften van
bewoners ten aanzien van de
speelplek onderzocht. Op basis
daarvan hebben ze gekeken

Carola Westerhuis-Kor.

naar de mogelijkheden. ‘We
wilden bijvoorbeeld graag
natuurlijke materialen. Alle

speeltoestellen zijn nu van
duurzaam hout. Verder vonden we het belangrijk dat het

Adoptieprullenbak
Nog steeds is Carola nauw bij
de speelplek betrokken. ‘Als
ik onze hond Bo uitlaat kijk ik
altijd even hoe het eruitziet.

Ook beheer ik een adoptieprullenbak. Ik heb de sleutel
van de bak en zorg dat de
afvalzakken verschoond
worden.’ Ook Carola’s zoon
en vader helpen mee. ‘Mijn
oudste zoon is er regelmatig
te vinden en laat weten als er
iets is. Mijn vader is hovenier
in ruste. Hij haalt bijvoorbeeld brandnetels weg.’ Veel
werk is het overigens allemaal niet: ‘Het zijn robuuste
toestellen die goed tegen
een stootje kunnen. Het was
in het begin vooral even de
opstart.’
Bijdragen aan leefplezier
Dat Carola dit allemaal
doet, vindt ze niet meer dan
normaal. ‘Het is een kleine
moeite en het is zo makkelijk
om iets te doen. We hebben
bijvoorbeeld ook van die
afvalgrijpers. Met de kinderen maak ik regelmatig een
rondje om het zwerfafval in
de buurt te verzamelen. Zo
zorgen we samen voor onze
omgeving en vergroten we
het leefplezier in de wijk.’

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

Wandeling langs historische plekken in Beijum
Historische werkgroep
Beijum

De Historische werkgroep
Beijum organiseert op
zaterdag 18 september een
wandeling langs historische
plekken in Beijum.
De wandeling start om 13.00
uur bij de Gerrit Krolbrug.
We wandelen o.a. langs het
Selwerderdiepje, langs de
plekken van een middeleeuws
steenhuis, van voormalige
kalkovens en nog veel meer.

De Historische werkgroep
Beijum ontstond bij het schrijven van het boek “Boeren, Burgers, Beijumers. Geschiedenis
van de Groningse wijk Beijum”
(2012, 2e druk 2014).
Beijumerweg 15 in 1972, toenmalig eigenaar veehouder was
E. Hoeksema. Het is nu een woonboerderij. Op deze locatie stond
ooit De Borg van Beijum.

De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur en eindigt bij de
plek waar vroeger de Borg van
Beijum was gevestigd.
Opgave voor 15 september bij
Douwe van der Bijl:
douwevdbijl@gmail.com of
06-27161796

Beijumerweg 2-3 waarachter de wijk Beijum (Bottemaheerd)
in aanbouw is: oud en nieuw komen samen.

De werkgroep beheert de website www.historischbeijum.nl en
organiseert regelmatig lezingen
over de geschiedenis van de wijk
Beijum.
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen
helpen bij onze activiteiten. Ben
je geïnteresseerd, dan kun je
contact opnemen met Douwe
van der Bijl (email:
douwevdbijl@gmail.com of
mobiel: 06-27161796)

Op de voorgrond de boerderij Beijumerweg 27, nu Atensheerd 47 met een kinderdagverblijf; enkele knotwilgen staan nog steeds langs de Amkemaheerd. Links de huizen en kerktorens van Zuidwolde. Rechts de boerderijen Beijumerweg 17 en 19 (nu Trefpunt en Boerderijum). Verder rechts Beijumerweg 25 (rechts buiten beeld staat nu het gezondheidscentrum).
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Open Gym Groningen – gratis sportlessen in de buitenlucht!

Beijum is sinds kort twee openbare beweegplekken rijker. In
juni is een nieuwe buitensport
geopend bij het Trefpunt. En
aan de voet van de Kardingeberg is een beweegplek bij de
skatebaan gekomen. Op beide
plekken kunnen verschillende
sporten worden beoefend. Bijvoorbeeld fitness, bootcamp,
calisthenics en freerunning.
Of je nu jong bent of oud, een
beginner bent of een geoefend
sporter: er is voor iedereen
iets. En het mooie is: je kunt er
gebruik van maken wanneer en
hoe vaak je maar wilt!

Gratis lessen
Om iedereen te laten zien hoe
leuk bewegen is, worden de
beweegplekken vanaf 23 augustus omgetoverd tot ‘Open Gym’.
Vanaf dat moment zijn er twaalf
weken lang dagelijks sport- en
spelactiviteiten. Uiteraard onder
professionele begeleiding. Zo
kun je op een leuke en eenvoudige manier sporten. En zonder
bang te hoeven zijn voor blessures. Iedereen die dat wil, kan
zich gratis en vrijblijvend voor
deze lessen aanmelden. Meer
informatie en aanmelden kan
via: www.opengymgroningen.nl
Locaties
Trefpunt: Buitensport, Wijkcentrum Trefpunt, Beijumerweg 17
Kardingeberg: naast Skatepark
Kardinge, Garsthuizermaar

Programma
Maandag
19:00 - 20:00
Even Lekker Bezig Zijn met
jezelf en jouw gezondheid
(Trefpunt)

Aanmelden & meer informatie
Wil je meer weten over de
lessen van Open Gym? Of je
aanmelden? Kijk dan op: www.
opengymgroningen.nl

Dinsdag
10:00 - 11:00
Bootcamp
(Kardingeberg)
16:30 - 18:00
Skateboard Clinic
(Kardingeberg om de week)
Woensdag
7:00 - 7:45
Fit met Jouke
(Trefpunt)

OldStars in de wijk
Kom ook bewegen!

Met OldStars in de wijk:
Gezond en fit blijven
Sociaal actief zijn
Gratis, voor iedereen vanaf 55
jaar!
Wilt u wat aan uw conditie
doen? Op een leuke, laagdrempelige manier? Dan is OldStars
in de wijk wellicht iets voor u.
Een wekelijkse gratis training
voor alle 55-plussers die op
een gezonde en verantwoorde
manier willen blijven bewegen.
Een nieuw initiatief, waarvoor
we op vrijdag 17 september
een feestelijk aftrap organiseren. Kom ook, en maak vrijblijvend kennis onder het genot
van een hapje en een drankje!
Wat is OldStars in de wijk?
OldStars in de wijk is voor alle
55-plussers in de wijk die op

een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven
bewegen. Vanaf 21 september
komen we iedere dinsdag samen om anderhalf lekker uur
te bewegen. Dankzij de aangepaste spelvormen en de opzet
in groepsverband bent u actief,
werkt u aan uw conditie én leert
u nieuwe mensen kennen.
Voordelen
•
•
•
•
•

Dicht bij huis
Samen bewegen
Gezond en fit blijven
Professionele begeleiding
Mensen leren kennen

Professionele begeleiding
OldStars in de wijk wordt begeleid door de professionele
trainers van Beijum Beweegt
(zie: www.beijumbeweegt.nl).
Zij houden rekening met uw
wensen en mogelijkheden, en
geven waar nodig persoonlijk
advies. De trainingen worden

10:00 - 11:00
Brisk walking met Charlotte
(Trefpunt)
Donderdag
19:00 - 20:00
Calisthenics en Outdoor
Fitness
(Kardingeberg)
Vrijdag
10:00 - 11:00
Outdoor Gym met Frenk
(Trefpunt)
Zondag
10:00 - 11:00
Freerunning/Parcours
(Kardingeberg)

gegeven in nauwe samenwerking met het Alfa College Sport
en Bewegen.
Sociaal ook actief
Naast bewegen staan bij OldStars in de wijk ook ontmoeten
en sociaal contact centraal.
Iedere training beginnen we
met een inloop, zodat u alle tijd
heeft om u klaar te maken en
met de andere deelnemers te
praten. Zo kunt u eenvoudig en
laagdrempelig nieuwe mensen
ontmoeten, onder het genot
van een kopje koffie!
Programma
OldStars in de wijk is vanaf 21
september wekelijks op dinsdag
van 14.00 -15.30 uur.
De training bestaat uit:
• Inloop met koffie/thee
• OldStars warming-up en beweegvormen
• Aan de slag met OldStars in
de wijk
• Gezellige afsluiting
Iedereen van 55 jaar of ouder
kan gratis meedoen!
Locatie en aanmelden
OldStars in de wijk vindt plaats
bij de buitenfitness bij buurt-

OldStars in de wijk te vieren,
organiseren wij op 17 september een feestelijke aftrap. Kom
ook langs, en maak vrijblijvend en op een leuke manier
kennis met de sportplek en dit
nieuwe initiatief. Aanmelden
is niet nodig!
centrum Trefpunt. Aanmelden
kan door contact op te nemen
met Charlotte Siekman, via
charlotte@beijumbeweegt.nl, of
bel: 06-148 865 06.
Feestelijke aftrap vrijdag 17
september
Om de opening van de buitenfitness en de start van

Programma
15.00 uur:
inloop met koffie en thee
15.30 uur:
aftrap met een opening door
de wethouder
16.00 uur:
uitleg verschillende beweegvormen OldStars in de wijk
17.00 uur:
afsluiting met hapje en drankje
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Stadsboerderij De Wiershoeck: ‘We hebben veel pijlen op onze boog’
Sinds 1 januari 2021 is
stichting Stadsboerderij De
Wiershoeck een algemene
voorziening, met als doel
‘mensen, vanuit welke achtergrond dan ook, een zinvolle en fijne tijdsbesteding
te bieden met behulp van
alle activiteiten in en rond
de boerderij’, zo staat het op
de website.

hier zo’n veertig vrijwilligers.
Er wordt naar elkaar omgekeken en iedereen levert een bijdrage naar eigen vermogen.
De buitenlucht, werken met je
handen, het onder de mensen
zijn in een aantrekkelijke omgeving – het doet een mens
goed. Je wereld wordt groter,
gevoelens van isolement nemen af.

door Marleen van Leeuwen

Een bloemknop die is uitgekomen
Sinds begin jaren tachtig zit
De Wiershoeck op de huidige
locatie. De boerderij was toen
zeg maar gerust een bouwval.
Er was geen elektriciteit en
de tuin was wild grasland. In
de jaren zeventig had er een
nertsenfokkerij in gezeten,
waarvan de stallen nog overeind gebleven waren.

Mensen helpen elkaar
‘Eigenlijk werkten we altijd al
zo’, vertelt coördinator Marjan
de Boer. Iedereen kan hier komen werken: in de tuin, in de
keuken, in de houtwerkplaats,
in de natuurvoedingswinkel,
in de bijenstal of bij het terras
in de Kersentuin. Je kunt in het
atelier aan de slag, bloemschikken (de boeketten zijn o.a. te
koop in de hal) en fruit inmaken. Het is laagdrempelig.
Behalve al die werkmogelijkheden zorgen al die mensen
bij elkaar voor de nodige levendigheid en gezelligheid.
‘We hebben hier oog voor
elkaar.’ Zo’n diverse groep –
ook in leeftijd zijn er grote
verschillen – betekent dat je
elkaar op meerdere wijzen
kunt aanvullen. ‘Dat is heel
waardevol.’ Al met al werken

De eerste jaren was het echt
pionierswerk. In dertig jaar
zijn zowel de boerderij als
de tuin volledig opgeknapt.
Er werd begonnen met het
aanbrengen van heggen en
planten en met opruimwerk.
De boerderij kreeg een eerste
opknapbeurt in de vorm van
een nieuw dak, de muren werden hersteld en de tuin ontgonnen. Marjan: ‘De verwachting bij de gemeente was dat
het gebouw gesloopt zou

Marjan de Boer in de bloementuin met op de achtergrond de boerderij

Muziek in de Kersentuin
Maandelijks op zondagmiddag vanaf half twee is
het genieten van muziek
in de Kersentuin bij Stadsboerderij De Wiershoeck.
In de zomermaanden zeker
buiten, daarna in het koffiehuis.
U kunt ook wat te drinken
bestellen, uiteraard met iets
lekkers erbij!

Duo Mja Mera tijdens een optreden

moeten worden. Inmiddels is
van de zes boerderijen die de
gemeente oorspronkelijk wilde behouden alleen De Wiershoeck overeind gebleven,
zelfs in bloeiende staat.’
Toen Marjan al die jaren geleden hier begon wist ze niks
van de natuur. ‘Maar wat een
heerlijke wereld.’ Ze vergelijkt
het met een bloemknop die
tot volle bloei is gekomen.

De Wiershoeck in 1979

Ambitieuze plannen
De Wiershoeck is altijd in beweging. ‘Dat moet ook wel om
staande en bij de tijd te blijven. We hebben veel pijlen op
onze boog. Zo hebben we een
ambitieus verduurzamingsplan
gemaakt. In 2030 willen we
van het gas af zijn. Er is al een
zonneboiler.’ De Noordmuur
moet geïsoleerd worden. En er
is ook aandacht voor een educatief programma; er wordt

gewerkt aan De Wiershoeck als
cursusplek.
De wens leeft sterk om een horecafunctie op te bouwen. Dat
past heel goed bij de tuin en
er is duidelijk behoefte aan als
je ziet hoe vaak mensen onze
tuin bezoeken en er in wandelen. Inmiddels is er een jaarprogramma in de Kersentuin.
Iedere laatste zondag van de
maand is hier een terras met
muziek (’s winters binnen).
Voor al deze plannen worden
o.a. scholen benaderd. En er
is een adviseur aangetrokken
– met dank aan de gemeente
– die hier binnenkort mee aan
de slag gaat.
De toekomst ziet er dus zonnig uit voor deze prachtige
voorziening in het hart van
Beijum. Aan Marjan en de
vrijwilligers is dat wel toevertrouwd!

Op 26 september is er een
optreden van Mja Mera met
Klezmer en Oost-Europese
muziek. Het optreden is
van 14 tot 16 uur.
Wie zijn de muzikanten?
Mja Mera (Nieuwgrieks
voor ‘Op een dag’) is een
muzikaal duo uit Beijum,
dat bestaat uit Karin Heesen (viool en zang) en Peter
Rippen (accordeon, piano
en zang).
Zij spelen klezmer (instrumentale muziek uit de
Joodse cultuur in Oost-Europa), afgewisseld met aanverwante Oost-Europese
muziek en eigen nummers.
In de weekenden van 3 en
10 oktober (tijdens de Week
van het Samenzijn) zijn er
ook activiteiten en muziek
in De Wiershoeck en de Kersentuin. Meer daarover in
de volgende Beijumer en op
beijum.nl.
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K R U ID E N O N K R U ID IN S TA D E N O M M E L A N D
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Bonenkruid
(Satureja hortensis)
Hoera, er zijn weer boontjes!
En dan niet die boontjes uit
Verweggistan die er al een
hele reis op hebben zitten,
maar lekkere knapperige
boontjes uit onze eigen streek.
Of wie weet hebt u ze wel in de
tuin, nog beter!
Gas
In Groningen hebben we veel
ervaring met gas, maar ook met
gasvormende voedingsmiddelen, zoals bonen. Van oudsher
hoort bij alles wat bonen heet
een kruid: bonenkruid. En dat
is niet zomaar. Veel bonensoorten ‒ met name de gedroogde
‒ staan erom bekend dat ze
gasvorming kunnen veroorzaken, ofwel: windjes. Sommige
mensen krijgen er zelfs buikpijn van.
Gelukkig heeft de natuur een
heel goede oplossing: verwarmende kruiden. De meeste
horen bij de familie van de lipbloemigen, waarvan veel leden
rond de Middellandse Zee te
vinden zijn, zoals tijm, marjolein, hysop, rozemarijn, lavendel, citroenmelisse, munt en

Bonenkruid in gedroogde vorm

bonenkruid. Al deze planten
zijn rijk aan etherische olie,
wat betekent dat ze veel geur
en smaak hebben. Dankzij die
etherische olie werken ze ontspannend op het maag-darmgebied. Bovendien bevatten ze
flink wat bitterstoffen, ook al
proef je dat niet altijd.
Dankzij deze combinatie van
inhoudsstoffen doden ze verkeerde bacteriën, stimuleren
ze de werking van de darmen
en de lever, en gaan ze gasvorming tegen. Je vindt ze dan
ook in allerlei mediterrane
mengsels, zoals Italiaanse
kruidenmix, herbes de Provence, pizzakruiden, noem maar
op. En waarschijnlijk dankt
bonenkruid haar naam aan het
feit dat zij bij bonen het allerbest werkt.

Een hels paradijs?
Wachtend op koelte en regen
denk ik aan de waterdijk van
Harm, mentor op school en
postbode. Hij heeft een wereldverbeterend idee.
Een paar weken geleden kwam ik
hem tegen, op de fiets. Harm, de
echte, de auteur, Harm Stapert.
Hij was op weg naar de mensen
die in zijn oude huis wonen. ‘De
plek waar ik dit boek geschreven
heb’, zei hij, terwijl hij een exemplaar uit zijn posttas haalde. ‘Op
de heerd, hier in Beijum.’ Ik ben
afgeleid door het omslag: een
grote vis die kleine vissen en een
zwemmend mens dreigt in te
slikken. Misschien niet raar voor
iemand als Harm, die is geboren
tijdens de watersnoodramp in
Zeeland. Zoiets kan zomaar blijvend sporen achterlaten. Of tot
grootste gedachten leiden.
Natuurlijk wilde ik het boek lezen.
‘Roman’ staat ook op het omslag.
Dat is misleidend. We leven/lezen
mee met de hoofdpersoon, in de
periode net na zijn scheiding. Hij
probeert zijn leven weer op de rit
te krijgen.
Stapert aarzelt niet om allerlei
uitstapjes in het hoofdverhaal te
maken. Soms met een filosofische ondertoon, soms licht maatschappijkritisch. Dat is aantrekkelijk, het prikkelt het leesplezier.
Maar het leidt ook af. Harm biedt
ons een selectie uit zijn krantenartikelplakboek. Als lezer ben je
natuurlijk, misschien zelfs ongewild, geneigd om verbanden te
zoeken. De fragmenten te ver-

binden met de hoofdtekst. Dat is
niet altijd vanzelfsprekend.
Er zijn drie langere verhalen.
Herhaaldelijk vraag ik me af of
Harm, de ik-persoon, samenvalt
met Harm Stapert. Welke Harm
is het die ons bij de hand neemt
door een ingebed verhaal over
de vrouw van een deserteur? Wat
wil hij ons precies vertellen aan
de hand van zijn tekstfragmenten over filmmaker Andrei Tarkovski en schrijver/theatermaker/
denker Antonin Artaud? Leent
hij hun wereldbeeld en geeft hij
daarmee inzicht in zijn zoektocht

Libelle

|

Foto © Jan Daling

Geschiedenis
Nederlanders planten bonenkruid in de tuin, maar in andere, wat warmere landen, zoals
Italië, Portugal, Spanje en Griekenland, groeit de plant wild.
Het is een meerjarig kruid dat
lijkt op tijm, maar dan groter.
En de geur… Tja, die moet je
ruiken, die is aangenaam en
ietsje streng.
Vanwege die opvallende geur
werd de plant al in de oudheid
verzameld. Egyptenaren waar-

deerden de liefdesopwekkende
werking (misschien kun je het
zo bekijken dat winden laten
niet erg opwindend is) en ze
gebruikten het kruid ook op
wespen- en bijensteken. Daar
heb ik geen ervaring mee, maar
er zit vast iets in.
Romeinen gebruikten het kruid
kwistig bij hun copieuze diners;
het ging door sauzen of azijn.
In de middeleeuwen mocht
bonenkruid in geen enkele
kruidentuin ontbreken. Het
kreeg de titel ‘Panacee’, wat betekent dat het zou helpen tegen
vrijwel elke kwaal. Een aftreksel
in wijn of azijn met honing gold
als kracht-elixer.

Gebruik
Het is handig om bonenkruid
in gedroogde vorm huis te
hebben, of als plantje in de
tuin, dan kunt u zo wat strooien
over vette of gasvormende gerechten: pizza, bonenschotels,
(tuin)boontjes, soep et cetera.
Omdat het zo’n verwarmend
kruid is, wordt bonenkruid ook
aangeraden als thee bij kou,
verkoudheid, hoest en vastzittend slijm. U kunt het dan
mengen met tijm, marjolein
en munt, en er vlak voor het
drinken wat honing door roeren. Daarnaast wordt bonenkruidthee genoemd als dorstlesser bij diabetes type 2, eventueel samen met een aftreksel
van gedroogde sperzieboontjes.
Wist u dat goede salami bonenkruid bevat om het vet gemakkelijker te verteren?
Al met al een interessante plant
voor tuin of balkon. En het allerleukste: bonenkruid trekt als
een magneet vlinders en andere insecten aan.

naar balans, in zijn poging om
‘met blote voeten op de platte
grond […] te aarden’? Komt dat
voldoende uit de verf?
Werkelijkheid, droom en fantastische gedachten lopen soms
vloeiend in elkaar over, mede
met dank aan de alcohol. Daar
leent Stapert in ieder geval voorzichtig van Artaud. Aan het einde
van zijn avontuur stelt Harm vast
dat hij niet is opgeschoten in zijn
poging om zijn leven te ordenen.
‘Ik ben er beroerder aan toe.’ Of
dat echt zo is, vraag ik me af.

Een beetje loom, zittend in een
stoel, in de schaduw, rustig doorlezend tot de nacht rust brengt.
En koelte.

recensie door Paul Kusters

*Harm Stapert schreef eerder een
verhalenbundel en een gedichtenbundel.

Uitgeverij Palmslag, 2021, 174 pp.
ISBN 9789493059900, €20,https://palmslag.nl

Een fijn boek voor een zonnige
namiddag en vroege avond, dat
is het. Aangenaam lichte en toch
enigszins verontrustende kost.

Fietsend door de wijk valt het
me op hoe groen de wijk dit
jaar is. In vergelijking met
vorig jaar zijn de velden, de
struiken en de bomen veel
groener. Dat het veel meer
heeft geregend dan vorig jaar,
zal hier zeker aan meegeholpen hebben.

Harm Stapert, Een schuurtje in
het helse paradijs

O V E R D E R O O IE
Groen

Voor vakantiegangers zal de
zomer wel wat tegenvallen,
maar ik heb dit toch echt veel
liever dan die kurkdroge zomer
van vorig jaar. Een beetje nattigheid is zo gek nog niet. En
niet zoveel als in Limburg,
maar toch.
Die overstromingen in Limburg en de grote droogte van
vorig jaar hebben wel alles met
elkaar te maken. Het laatste
rapport over de klimaatverandering maakt dit, voor de
zoveelste keer, duidelijk. En
in Beijum kunnen we dit niet
veranderen. We kunnen een
steentje bijdragen, maar we
verhelpen het probleem niet.

We moeten ons voorbereiden
om extremer weer. Dat betekent, volgens mij tenminste,
meer bomen, minder parkeerplaatsen en om de wijk heen
bekkens waarin we het water
na extreme regen kunnen
opvangen. Een soort Onlanden,
maar dan in het noorden en
oosten. Dat zal ten koste gaan
van landbouwgrond, maar och,
turbogras is er genoeg. Daar
kan wel wat minder van.
En dan maar hopen dat, naast
ons bijgedragen steentje, het
kabinet eindelijk de klimaatdrammers serieus gaat nemen.
Want wegkijken kost een heleboel geld. Let maar eens op wat
de overstromingen in Limburg
ons gaan kosten.
Arjan de Rooij
PS Dit was de laatste column
van Arjan voor De Beijumer.
Arjan, bedankt voor je vele bijdragen!
de redactie

ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (44)
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 Beijumse en Froukemaheerd-bewoonster Esther Smid over haar ruim
twee maanden geleden begonnen Weggeefkast voor lichamelijke verzorgingsproducten.
door Johan Fehrmann
Esther, wat een mooi initiatief,
vertel, hoe ben je er toe gekomen om dit te beginnen?
Als alleenstaande bijstandsmoeder van drie pubermeiden
weet ik als geen ander hoeveel
verzorgingsproducten er doorheen gaan per maand. Zelf ga
ik graag naar weggeefkasten
en ik merkte dat ik heel blij
werd als daar eens shampoo
of maandverband in stond.
Het zijn superdure artikelen en
zeker met drie pubermeiden in
huis neemt dat elke maand een
flinke hap uit je budget.
Toen dacht ik: als ik er blij van
word, dan een ander waarschijnlijk ook! Ik ben gaan
nadenken wat ik zou kunnen

doen en heb me ingelezen in
de thema’s menstruatiearmoede en stille armoede. Eigenlijk
raakte ik er meteen van overtuigd dat ik dit project moest
gaan opzetten! Mensen die
moeten kiezen tussen een pak
drinken of een pakje tampons,
dat vind ik té schrijnend...
Zo werd het idee geboren van
een weggeefkast voor verzorgingsartikelen.
Vertel eens iets over de opstart- en beginperiode?
Het begon met een oproep
op Facebook, ergens half mei,
waarin ik mijn plan uitlegde.
Na veel positieve reacties van
Beijumers en gelijk al wat donaties stond er binnen een week
een klein nachtkastje, gevuld
met een paar pakjes maandverband en shampoo naast de
deur…
De donaties bleven komen en
mensen wisten de weg naar de
kast al snel te vinden. Daarom
moest ik samen met mijn vader
binnen twee weken al een echte grote kast timmeren!
Klinkt goed! Vertel eens wat
meer, en wat geeft je voldoening?
Ik ben heel trots te zien dat er
zo veel dames en heren de weg
naar de kast weten te vinden.
De donaties die binnenkomen,
zijn ook hartverwarmend. Vrou-
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wen die een complete tas met
verschillende nieuwe artikelen
komen brengen, die er dus echt
voor zijn gaan shoppen! Mensen die de badkamerkasten
opruimen en de artikelen die ze
niet gebruiken bij mij brengen.
Complete dozen met incontinentiemateriaal.
Er wordt van alles ingebracht:
van luiers voor newborns tot
elektrische tandenborstels
en incontinentiebroeken...
De man die onlangs bij me
aan de deur stond met twee
tassen vol artikelen van zijn
overleden vrouw… Dat raakte
me echt. Die artikelen komen
goed terecht. Het maakt me
dan weer zo dankbaar dat ik dit
kan doen. Sinds kort is de kast
ook een officieel uitgiftepunt
geworden voor menstruatieartikelen via het Armoedefonds!
Dat ik trots ben moge duidelijk
zijn. Elk meisje en elke vrouw
die ik hiermee een maand kan
helpen, is er eentje!

Esther bij haar Weggeefkast

(of alleen even geopend, bijvoorbeeld om te ruiken) is welkom en mag in de kast worden
geplaatst.

ter is dan het aanbod.
Het is altijd erg snel weg.

Hoe lang woon je al in Beijum?
En hoe bevalt dat?

Wat een enthousiasme. Nog
even, wat is er extra leuk aan
om de kast te beheren?

Ik woon hier nu zeven jaar met
mijn drie meiden en de wijk
verrast me telkens weer, in positieve zin. De bereidwilligheid
van de bewoners, het enthousiasme, de creativiteit. Maar ook
de mensen die spulletjes voor
de kast voor me ophalen vanaf
verschillende online weggeefhoeken op Facebook. Iedereen
is behulpzaam en denkt mee.
Zo tof! Inbreng van artikelen
blijft welkom – van shampoo
tot tampons, en van make-up
tot babyluiers. Alles wat nog
netjes is en liefst niet gebruikt

Dat is het feit dat ik iets kan
doen om mensen te helpen en
blij te maken. Dit geeft mij een
goed gevoel en energie. Elke
morgen zet ik de spullen van
de dag in de kast en alleen het
inrichten is al leuk! Gedurende
de dag vul ik aan wat uit de
kast is, mits voorradig. En het is
zo leuk om te zien als er weer
nieuwe spullen staan.
Wat me zeer verraste, is de
vraag naar incontinentiemateriaal. Standaard heb ik wel
wat producten in de kast staan,
maar ik merk dat de vraag gro-

Ja, ik heb mooi nieuws, Omdat
mijn kast steeds leeggehaald
moest worden bij regen, heb
ik de gemeente gevraagd om
hulp. Het is een open kast en
als het regent worden de artikelen nat. De kartonnen doosjes van bijvoorbeeld tampons
kunnen daar niet tegen. Nu
wordt een weerbestendige kast
op maat gemaakt!

Wou je tot slot nog wat kwijt?

Weggeefkast: Froukemaheerd
231. Halen is altijd goed, brengen wordt gewaardeerd, en
ruilen mag ook...
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debijumer.nl

KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Stoepemaheerd 10 | 9737 TK Groningen | beijum@cycleshop.nl | T. 050 542 12 42
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Smeltkroes Beijum
‘Je moet het nemen
zoals het is’
door Willy Koolstra
‘Het land op zichzelf is een paradijs, maar het heeft geen goed
bestuur en is sinds de staatsgreep van Bouterse een mekka
van drugs’, zegt de uit Suriname
afkomstige Mohamedamied
Doelare. Na het overlijden van
zijn vader in 1977 kwam hij nog
datzelfde jaar met zijn moeder
hiernaartoe. Doelare was op dat
moment 21 jaar. Hij was de jongste van een gezin met zeven kinderen en al zijn broers en zussen
woonden hier al. Inmiddels woont
hij 43 jaar in Groningen, waarvan
15 in Beijum.
De reis vanuit zijn geboorteland
herinnert hij zich nog goed.
Vanaf Schiphol gingen ze eerst
bij zijn broer in Rotterdam langs,
die hen vervolgens naar zijn zus
in Groningen bracht. Hier logeerden ze het eerste half jaar. Negen
dagen na aankomst had Doelare
al vast werk bij Hooghoudt BV in
de Ebbingestraat. Daar werkte
hij in de tapperij, waar hij de hele
dag in de dranklucht stond, met
als gevolg elke ochtend hoofdpijn. ‘Om de verdamping van
alcohol tegen te gaan mocht er
niet gelucht worden.’

Strenge winter
Twee jaar later vond hij een
baan in een spuitgieterij waar
ze allerlei producten van plastic
maakten, van verbandtrommels tot bierkratten. Hij bediende machines en werd later
assistent-ploegbaas.
Na dertien jaar ging het bedrijf
failliet en Doelare vond een
soortgelijke baan als ploegbaas
in de spuitgieterij bij een kunststofbedrijf in Leek. In 1999
kreeg hij een verkeersongeluk
op de brommer en zat hij vanwege ernstig rugletsel langdurig in de ziektewet. Daarna
ging hij voor halve dagen aan
de slag, en niet meer als ploegbaas.
In Suriname werkte Doelare al
vanaf het verlaten van de basisschool. De leerplicht geldt hier
voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Verschillende banen heeft hij
gehad, van leerling-automonteur tot pompbediende en van
taxichauffeur tot vrachtwagenchauffeur.
Doelare vond de eerste maanden in ons land het zwaarst. Hij
herinnert zich die eerste strenge winter met veel sneeuwval.
‘Er was geen taxi, geen bus
en geen trein. Ik werkte in de
Ebbingestraat en kon nog wel
lopend naar mijn werk.’ Tot dan

kende hij de witte winterwereld
alleen van foto’s. Het was een
winter die ook voor de Nederlanders erg streng was. Doelare
reageert nuchter: ‘Je moet je
aanpassen aan het land waar
je bent, dik aankleden dus. Wij
hebben de regentijd, Nederland heeft de wintertijd.’
Lang revalideren
Diezelfde pragmatische houding heeft Doelare ook wanneer hij het over mensen heeft.
‘Je moet je aanpassen, het
nemen zoals het is, je kan het
toch niet veranderen.’ Discriminatie maakte hij meerdere
keren mee. Op zijn werk in
Leek had iemand een keer een
hakenkruis op zijn kledingkast
getekend. Hij haalt een brief
tevoorschijn waarin het bedrijf
een poging deed de dader te
achterhalen, maar die is nooit
gevonden.
In Suriname groeide Doelare op
tussen verschillende volken en
culturen. ‘Afhankelijk van wie ik
tegenkwam, sprak ik een andere taal.’ Thuis met zijn ouders
was dat het Hindoestaans. Het
Nederlands als officiële voertaal leerde hij op school. Met
zijn Creoolse vrienden sprak
hij Negerengels (Sranantongo).
Javanen, Chinezen, mensen uit
India en uit Portugal hebben
ook ieder hun eigen taal. Met
hen had hij het Nederlands
gemeenschappelijk.

Door ouders
beoordeeld
met een:

Apeleuke Multisport
10 weken lang
gegarandeerd klimmen,
klauteren, muziek en FUN
Elke maandag vanaf 6 september
van 15:30-16:15 in Het Heerdenhoes
Beleef elke week een nieuwe
sport samen met jouw
apekoppie!

1,5-4 jaar

#11sporten1club

#multisport

Mohamedamied Doelare woont al vijftien jaar in Beijum

Geen heimwee
In 2015 trof het noodlot hem
opnieuw. Na een herseninfarct
raakte hij verlamd. Na een lange
revalidatie kan hij nu weer wat
lopen. ‘Ik krijg elke dag hulp.
Opstaan en aankleden kan ik niet
meer zelf. Ik woon alleen, met
veel steun van de verpleging.’ Zijn
ziekte betekende het einde van
zijn werkzame leven. Inmiddels is
hij met pensioen.
In zijn woonkamer vallen vooral
een paar voetballen en de vlag
van Brazilië op. ‘Brazilië is mijn
favoriete club, maar ik weet
niet waarom.’ Zelf was Doelare

ook heel sportief. ‘Ik deed aan
voetbal, tennis, badminton en
zwemmen, maar voetbal was
mijn favoriete sport.’ Andere
Zuid-Amerikaanse clubs ziet hij
eveneens graag spelen. ‘In Suriname zijn ook voetbalclubs, maar
die komen niet over de grens, of
ze verliezen meteen.’ Of Doelare
zijn geboortland nog weleens
mist? ‘Heimwee heb ik nooit
gehad. Ik ben nooit meer terug
geweest. Ik ga ook niet meer, het
zegt me niks; voor mij is de grens
gesloten. Ik voel me thuis in Nederland, heb hier langer geleefd
dan in mijn geboorteland.’
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Stichting Werken Metzorg – al tien jaar bij Beijum in de buurt
Stichting Werken Metzorg
begon in 2011 als stichting
Klusbus. In 2018 kreeg de stichting een eigen terrein aan Winsumerweg 1. Het doel van de
stichting is om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt de
kans te geven om zich te ontwikkelen in hun zelfredzaamheid en in hun maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie.
Werken Metzorg biedt naast een
zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding ook een plezierige en
passende werkomgeving, waarin
de specifieke wensen van de
deelnemers centraal staan. De
deelnemers worden begeleid bij
het ontdekken van hun talenten
en het vergroten van hun sociale,
werknemers- en beroepsvaardigheden. De stichting biedt maatwerk, zodat mensen weer trots
en vol zelfvertrouwen kunnen
meedoen in de maatschappij.

Er zijn volop plannen voor de
toekomst: met uitbreidingen op
het terrein komen ruimte en bezigheden vrij voor meer deelne-

mers, en voor een deel wil Werken Metzorg leerwerktrajecten
gaan aanbieden in onder andere
de keuken, de klusbus en de
tuin. Daarnaast wil de stichting
begeleid wonen gaan aanbieden
in vier appartementen in de stad
Groningen.
Ook komt er de komende jaren
meer focus op duurzaamheid.
Niet alleen de nieuwbouw wordt
energieneutraal; de klusbus
wordt elektrisch en op termijn
gaat de stichting eigen stroom
opwekken via windmolens en
zonnepanelen.

Nieuw pannenkoekenhuis bij het Zilvermeer?
Oudere Beijumers herinneren zich nog met weemoed
de pannenkoeken bij De
Uilenborg, bij het Zilvermeer. Als het aan Henkwouter Rolloos en Henk
van Meekeren ligt, komt er
straks op ongeveer dezelfde plek een nieuw pannenkoekenrestaurant.

mer dat het zo lang duurt.
Als het aan hen ligt, kan het
nieuwe pannenkoekenhuis
binnen een jaar zijn deuren
openen.

Nieuwe hondenschool in Beijum

In deze cursus wordt speciaal
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• de hondentaal leren kennen
• leren communiceren met je
hond

Beijumse Chaja naar EK Acrogym
De zestienjarige Beijumse
Chaja Vos gaat eind september deelnemen aan het EK
Acrogym in de Italiaanse stad
Pesaro, samen met haar teamgenoten Jannah Eppinga en
Sarai Huitema.
De drie meiden hebben zich
rechtstreeks weten te plaatsen in de categorie Junior 1
damesgroepen. Een knappe
prestatie, aangezien het team
nog maar een paar maanden
samen traint. Voor Chaja zal het
EK haar Europese debuut op de
wedstrijdvloer zijn.

Het wachten is op een wijziging van het totale bestemmingsplan vanuit de
gemeente. Rolloos en Van
Meekeren vinden het jam-

Sinds kort verzorgt de stichting Hond & Minima in Beijum
cursussen Omgaan met je
hond, speciaal voor mensen
met een krappe beurs. De lessen vinden plaats op vrijdagen
in Het Trefpunt.

Meer informatie?
Neem contact op via
050-8222676 of
info@werkenmetzorg.com.
Of kijk op:
www.werkenmetzorg.com.

• de basisopvoeding van je
hond.
Er wordt enkel gewerkt met
positief belonen en de trainingen zijn in kleine groepjes van
maximaal vier cursisten. De
cursus bestaat uit twee theorielessen van anderhalf uur en
acht praktijklessen van dertig
minuten. De kosten voor de gehele cursus bedragen 25 euro.
Kijk voor meer informatie op
www.stichtinghondenminima.nl.

Cooking Time: Kraam met lekkere dingen in Kardinge
Broodjes hamburger met sla,
vegetarische hamburgers,
broodje zalm met mierikswortel, broodje krabsalade
met radijs, broodje kaas met
garnering, broodje forel met
granny smith appel...
Sinds kort staat er een kraam
met heerlijke producten aan
het begin van recreatiepark
Kardinge, vanaf de ringweg
bekeken. Gerund door Eduard
uit Beijum en Anita uit de Oosterpoort.
Anita: ‘We doen niet aan frituren,
we willen kwaliteit leveren. Onze
kraam heet Cooking Time. We
staan hier dinsdag tot en met
zaterdag van ca. 12 tot 18 uur. En
we verkopen ook vegan...’
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Hoe krijg je mensen uit hun huis in coronatijd?
Velen van ons zijn al – dubbel
– gevaccineerd. En blij dat we
in de winkel niet langer een
mondkapje op hoeven. Maar
toch… De anderhalve meter
afstand houden we er voorlopig in en we blijven voorzichtig.
door Marleen van Leeuwen
Soms zijn mensen nu iets te
afwachtend. Die blijven, vaak
alleen, te veel in hun eigen huis.
Terwijl het oh zo belangrijk is om
elkaar te ontmoeten, om wat
aanspraak te hebben: gewoon
onder de mensen zijn.
De koffiefietskar
Elkaar ontmoeten kan natuurlijk
op heel veel verschillende ma-

Vrijwilligers Lexia en Agnes in de Godekenheerd

nieren. Een praatje maken met je
buren, samen klussen in je eigen
heerd. En zo langzamerhand is

ook steeds meer mogelijk. In
Beijum zijn talrijke zomeractiviteiten georganiseerd, voor kin-

deren en volwassenen. Binnen,
maar ook in de buitenlucht. Bij
Bosshardt gaat verder open en
in september kunnen ouderen
weer naar het Ouderencafé in
het Heerdenhoes.
Maar er is nu ook de koffiefietskar (twee zelfs, want de kar van
Bij Bosshardt doet na de zomer
mee). Die gaat op dinsdagochtend naar verschillende heerden.
Twee vrijwilligers – van in totaal
vijftien – luiden dan een heuse

ijscobel en iedereen die wil kan
een kopje koffie of thee komen
drinken. Leuk om zo mensen te
ontmoeten die je nog niet eerder
bent tegengekomen.
Proef
Voorlopig is dit nog een proef tot
eind september. En als de kinderziektes overwonnen zijn – want
waar bleef de kar begin augustus
en wat als het regent? – gaan we
in de winter door met soep!
Denk je nu: ik wil die kar wel bij
mij in de buurt, neem dan contact op.
En als je denkt: dat lijkt me wel
wat, vrijwilliger zijn op de fietskar, meld je dan aan.
Bel met Christien, 06-41590339,
of mail naar: heerdbakkie@
gmail.com

Fotowedstrijd

Het mooiste speelgoed van de wereld: woorden

Beijum: de natuurlijke (buiten)wijk van Groningen

Terwijl buiten het Trefpunt de
kinderen allerlei spelletjes aan
het doen waren en enthousiast
sprongen op het springkussen,
gaf dichter Kasper Peters binnen een workshop ‘Gedichten
maken’.

Kitty Boon, cultuurcoach Beijum
Jouw foto/kunstwerk ook op
het hek rond het Innersdijkterrein? Totdat er gebouwd
wordt, blijven de hekken
staan. Een mooie gelegenheid
om het hek te versieren met
allerlei foto’s, gemaakt door
professionele en amateurfotografen uit Beijum.
Thema
Het thema ‘De natuurlijke (buiten)
wijk van Groningen’ past goed bij
Beijum, de groenste wijk van de
stad. Daar valt van alles onder: je
eigen tuin of balkon, een stukje
groen in je heerd, de Groene
Long, het Beijumerbos, vogels en

Druk bezocht havikskruid

Libelle

|

|

Kleurrijk Beijum. Gemaakt door Hilda Hofstra in 2012

vlinders of bloemen en planten.
Maar ook wandelen langs de rand
van de wijk of spelende kinderen bij OERRR. Het is een breed
thema, dus vul zelf maar in hoe jij
deze wijk bekijkt…

Foto © Jaap van Leeuwen

Foto © Jan Daling

|

Foto © Jaap van Leeuwen

Kasper Peters schrijft poëzie
voor kinderen van 8 tot 88
jaar. Hij googelt met letters
en tovert ze om tot woorden.
Meestal tot een gedicht en
soms tot een liedje. Woorden
zijn volgens hem het mooiste
speelgoed van de wereld.

De regels
•
Stuur een foto in, gemaakt
in of rond Beijum. Of stuur
een foto in van een schilderij, beeld of ander kunstwerk dat te maken heeft
met het thema.
•
De foto moet geschikt zijn
om uit te vergroten, dus
minimaal 3 MB.
•
Iedereen die in Beijum
woont, mag een foto inzenden. Er is geen leeftijdslimiet.
•
Bijdragen zijn welkom van
zowel professionele als
amateurfotografen.
Stuur je foto vóór 18 september naar:
kitty.boon@bijvrijdag.nl.
Je kunt mij ook mailen als je
nog vragen hebt.

Met woorden in de weer

De jonge deelnemers noemde
hij ‘meneer en mevrouw’ (uit
de mond van Kasper klinkt dat
niet afstandelijk) en zij werden
direct aangestoken door zijn
enthousiasme. Na zijn inleiding
over hoe je een gedicht moet
maken (kies gewoon een onderwerp waar je iets van weet)
gingen de kinderen aan de slag
en maakten ieder een eigen
poëzieposter van hun gedicht.
Binnenkort kun je die tegenkomen in de wijk! En foto’s van de
gedichten/posters zijn te zien
op beijum.nl
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Column buurtconciërges
We struinen met zes vrijwilligers, in wisselende samenstelling, drie ochtenden per
week onze wijk af om zwerfvuil op te ruimen. Misschien
zie je ons weleens voorbijkomen in onze knalgele jassen
en met onze grijpstokken en
karretjes.
Op deze tochten vinden we
van alles, maar onze speciale
aandacht gaat uit naar – wat
wij noemen – het Afval van
onze Hofleveranciers.

deelnameformulieren in heel
kleine stukjes. We vinden ze
vanaf de parkeerplaats in
Beijum Oost tot aan de afslag
bij de rotonde van Beijum Zuid.
We hopen echt dat hij een keer
wint en dat formulier inlijst
en thuis aan de muur hangt.
Daarnaast willen we hem de tip
geven dat je de Lotto-TOTO ook
digitaal kunt spelen.

van rekening ook wegwerpaanstekers...
Het opruimen van de zeer vele
sigarettenfilters is een heel ander verhaal. In de Gezinsbode
van 16 juli staat hierover in een
artikel: ‘Een sigarettenfilter is
in feite chemisch afval! Er zit

Veel rokers gooien heel trouw
hun lege sigarettenpakjes op

Tot een tijdje geleden troffen
we langs de rondweg in de
buurt van de Hiddemaheerd
elke week vlak bij elkaar vijf
bierblikjes van het merk Amstel
aan. Deze blikjes werden jarenlang trouw gedoneerd door de
door ons zo genoemde Am-

stelboys. Waarschijnlijk zijn ze
verhuisd of zo, want de donatie
lijkt de laatste maanden opgedroogd.
Minstens één Lotto-TOTO-speler versnippert elke week zijn

te kunnen aanpakken.
Tegenstanders van dit plan
haalden met een noodgang de
privacywetgeving uit de kast.
En zoals je intussen wel weet:
zodra de privacywetgeving uit
de kast wordt gehaald, gaat
het gezonde verstand de kast
weer in. Het recht om anoniem
rotzooi te kunnen weggooien
weegt voor onze regelneven
blijkbaar veel zwaarder dan
het recht om in een schone,
gezonde en veilige omgeving
te wonen.

straat. Ze hebben weliswaar
een zak waarin een vol pakje
past, maar een lege kan er echt
niet meer in terug. Ook hun
lege aanstekers worden overal
weggeflikkerd. Het zijn per slot

niet alleen plastic in, maar ook
een cocktail van giftige stoffen:
arseen (rattengif ), lood, nicotine en pesticiden. Als het filter
uiteenvalt sijpelen die chemicaliën de grond of het water in.’ In
de Hortusbuurt zijn bezorgde
en betrokken buurtgenoten
een actie begonnen: Peukenpot, waarmee ze hun rokende
buurtgenoten aansporen om
hun peuken op te ruimen.
Onze grote Hofleveranciers zijn
echter de liefhebbers van het
fastfood van McDonald’s, KFC

en Domino’s. De restanten van
deze maaltijden liggen echt
overal in onze wijk. Het merendeel wordt per auto aangevoerd. McDonald’s en KFC zijn
weliswaar per fiets te bereiken,
maar met de fiets in een drive-in aansluiten staat misschien
een beetje lullig?
Een paar jaar geleden is al eens
het plan geopperd om McDonald’s en KFC te verplichten om
het kenteken van hun klanten
op de verpakking te printen.
Een heel simpele manier om de
veroorzakers van dit zwerfvuil

Als je trouwens wilt meehelpen
om onze buurt schoon en opgeruimd te houden, dan kan
dat. Je kunt gratis grijpers halen
bij buurtcentrum Het Heerdenhoes aan de Melsemaheerd 2.
Je zou je natuurlijk ook bij ons,
vrijwilligers, kunnen aansluiten
en één of meerdere ochtenden
in de week van 9 tot 12 uur
helpen opruimen. Het is natuurlijk niet alleen nuttig, maar
ook heel leuk en gezellig met
elkaar. En in de pauze is er koffie en voor werkkleding wordt
gezorgd!
Je kunt je tenslotte aan zwerfvuil blijven ergeren, maar je
kunt er natuurlijk ook iets aan
doen...
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

Nacht van de Vleermuis
Op vrijdag 27 augustus
2021 organiseert de Vleermuiswerkgroep Groningen in samenwerking met
de Natuur en Milieufederatie Groningen tijdens de
Nacht van de Vleermuis
een excursie in en rond de
ecologische buurt Drielanden in Groningen.
Kom kennismaken met
deze bijzondere zoogdieren. Waar wonen ze? Waar
leven ze van? Tijdens de
schemering zijn ze nog
te zien, maar als het echt
donker is, hoe vinden wij
ze dan en hoe vinden zij
dan hun weg?
De excursie begint bij het
bankje in het perk met de
Waterstenen, tegenover
Waterland 72, om 20.15
uur. Om ongeveer 22.15
uur is de excursie afgelopen.

Deze leuke excursie is geschikt voor het hele gezin.
Meld je van tevoren wel
even aan via thorhold@
hotmail.com. Dat kan tot
en met donderdag 26
augustus om 12.00 uur.
Kosten voor deelname:
volwassenen € 3,50; kinderen € 2,-.
Kijk voor meer informatie
op nachtvandevleermuis.
nl/activiteiten/groningen
!NB: Vleermuizen houden
niet van regen. Als er veel
regen wordt verwacht,
wordt de excursie afgezegd.

Jensemaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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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.
Uit een vergeeld Nieuwsblad
van het Noorden, 1 mei 1982.
Van links naar rechts: Jaap van
den Berg, Marlies Louwesen
en Duck Swart. Pioniers van
het eerste uur aangaande het
Centraal Wonenproject De
Heerd aan de Bentismaheerd.
Het drietal staat voor het nieuw
gebouwde onderkomen van de
leefgroep.

Andere afbeelding: begin jaren
tachtig, de opbouw van de wijk
Beijum was in volle gang. Zoals
hier, aan de Fultsemaheerd
(?). Het gebouw in wording op
de voorgrond lijkt niet op een
woonhuis, meer op een school
of een buurtcentrum. Is het De
Kleihorn in aanbouw? Een zoekplaatje in het doolhof van de
kersverse bloemkoolwijk.
Uw reactie ontvangen we graag
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

Vrolijke single van Marsha Boes
Op vrijdag 13 augustus verscheen de nieuwe nazomersingle mét videoclip van de
Beijumse zangeres, pianiste
en gitariste Marsha Boes, met
als titel ‘Dat ik van je Wauw’.
Een vrolijk liedje met een
aanstekelijke melodie over
verliefdheid.
Eerder verschenen van Marsha
de Drentstalige singles ‘Stukkie Blauw’ en ‘Nei Begun’,
waarvoor ze samenwerkte
met producer Robin Muilwijk.
Deze liedjes waren afkomstig

van het Dreents liedtiesfestival, waaraan Marsha in 2018
en 2019 deelnam. Voor haar
nieuwe single werkte Marsha
samen met schoolvriend en
gitarist Koen Kruizenga en
producer Bart Kruizenga.
Drummer Sander de Groot
(Vangrail) en toetsenist Cesco
Hamminga spelen ook mee.
De videoclip is gemaakt door
haar vriend Julian Mennes.
De single verschijnt in eigen
beheer. Kijk voor meer informatie op marshaboes.nl.

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

Zet ook je buurt in bloei!
Erik en Karlien zetten hun gedeelde binnenplaats
aan de Radesingel in bloei. Lees op
www.nijestee.nl/bewonersverhaal hoe ze dat
deden. Wil je ook samen met jouw buren de buurt
vergroenen? Er is van alles mogelijk en Nijestee
helpt graag mee. Kijk voor ideeën op:
www.nijestee.nl/doegroen
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Nieuw: handbal voor ouderen Requiem voor een brug COLOFON
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds start
BEIJUM BEWEEGT met OldStars Walking Handball. Deze
aangepaste spelvorm is heel
geschikt voor ouderen die
op een gezonde manier en
zonder blessuregevaar willen
blijven sporten. De trainingen staan onder begeleiding
van een OldStars begeleid(st)
er en/of trainer. In principe
kan iedereen meedoen, maar
de trainingen zijn vooral
gericht op de leeftijdsgroep
55+.
De feestelijke aftrap vindt
plaats op dinsdag 31 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur, met medewerking van Leon van Schie!

Daarna zijn de trainingen elke
week op dinsdag van 9.00 tot
10.00 uur in het Indoor Sports
Centre Groningen, Ulgersmaweg 12. De trainer is Han van
der Vlist.
Meedoen en op de hoogte
blijven?
U hoeft alleen te zorgen voor
goede sportschoenen en makkelijk zittende kleding. De komende periode kijken we of er
interesse is bij ouderen om mee
te doen aan Walking Handball.
Heeft u interesse, wilt u helpen
bij de organisatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar
charlotte@sportwijkbeijum.nl
of bel 06-14886506.

Tijd voor iets nieuws? Start met bridge!
U bent van harte welkom bij
Bridgeclub Meerbridge in Engelbert. Wij organiseren in het
najaar 2021 weer een cursus
voor mensen die bridge (opnieuw) willen leren.
De cursus is op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
op de volgende data:
6, 13, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november
1, 8, 15 december
De kosten bedragen €50,inclusief lesmateriaal.
De lessen vinden plaats in het
Multi Functioneel Centrum

(MFC) in Engelbert. Daar is ruim
voldoende en gratis parkeergelegenheid.

Betaalbare bijles in Beijum
Sinds enige tijd kunnen kinderen uit minder draagkrachtige
gezinnen betaalbare bijlessen
volgen bij Thuisbasisonderwijs

Libelle

aan Emingaheerd 8. Ga voor
meer informatie en aanmelden naar www.thuisbasisonderwijs.nl.

p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl

Al jaren aan vervanging toe
totdat je met verwrongen kreun
van roest en staal bezweek
je naam zelfs was verbogen.

De Beijumer is een initiatief van
Stichting Het Trefpunt en wordt
geschreven en opgemaakt door
vrijwilligers.

15.000 fietsers en
3500 auto’s
bereikten dagelijks de overkant
verbinding tussen wijk en stad
tussen bijna thuis en alweer weg
tussen aankomst en vertrek
waar nachtbrakers en
vroege vogels
elkaars paden kruisten
aan het begin of einde van de slaap.

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100
Volgende nummer:

Kopijsluiting
17 september
Verspreiding
29 september

Vanuit de nog wakkere stad
ontmoetten passanten hier de nacht
en boven het geruisloos, stille water
weten zij zich al een beetje thuis.

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

Willy Koolstra

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen of mailen naar:
• Ineke de Kuijper: 0640939531 (tweede helft
september niet bereikbaar),
idekuijper@home.nl
• het MFC, Aries Sibma: 0505496355
• Ger Westra, secretaris Meerbridge, geng1@ziggo.nl
Zie ook onze website:
http://www.nbbclubsites.nl/
club/12041/

De Beijumer

Ten prooi aan slecht zeemanschap
in stabiele zijligging
voorgoed aan wal geketend
door stootblokken omarmd.

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
5 september 10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
12 september 10.00 uur
da. Alberte van Ess
19 september 9.30 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,
			
da. Tirtsa Lieftink
26 september 10.00 uur
da. Alberte van Ess
Voor meer informatie over de diensten: volg de website van PKN De Bron.
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.
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In verband met de coronamaatregelen hoeft u alleen nog anderhalve
meter afstand te houden.
29 augustus 11.15 uur
			
5 september 11.15 uur
			
12 september 11.15 uur
			
19 september 11.15 uur
			
26 september 11.15 uur
			
3 oktober
10.00 uur
			

woord en communieviering, voorganger
pastor Taco de Wolff
oecumenische dienst, voorganger
pastor Myriam Oosting
eucharistieviering, voorganger
pastor Arjen Jellema
woord en communieviering, voorganger
pastor Hilda van Schalkwijk
dienst onder leiding van parochianen.
Woord en communieviering
oecumenische dienst, Stefanuskerk
Noorddijk, voorganger ds. Jan Wilts

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

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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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

Wilkemaheerd

|

omwenden.nl

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Isebrandtsheerd 104

Galkemaheerd
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