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De herfst en het nieuwe seizoen 
zijn helemaal begonnen. De 
meeste mensen houden niet zo 
van dit jaargetijde; het wordt 
immers donkerder en natter, 
de bladeren gaan vallen, en er 
komt zoals altijd ook nog een 
winterperiode achteraan. Voor 
sommigen is dit een depri-
merend vooruitzicht… Maar 
als redactie van De Beijumer 
kiezen we ervoor de voorpa-
gina van de wijkkrant zo veel 
mogelijk te vullen met feel 
good-nieuws. Met lichtpuntjes. 
Want die zijn er volop, ook in 
coronatijden.

Over dat laatste: de Beijumse 
samenleving gaat geheel con-
form het landelijk beeld weer 
meer en meer open. Een van de 
slachtoffers van het coronavirus 
was, zoals in een eerdere editie 
vermeld, het Café Biljart aan de 
Claremaheerd. De oudste kroeg 
ging in de verkoop en nu is er 
verheugend nieuws: er is een 
nieuwe eigenaar. Wellicht volgt 
in een van de komende kranten 
een interview met de nieuwe 
uitbater. Wanneer precies is nog 
niet bekend, maar naar verwach-
ting zal over enige tijd het café 
onder RIVM-regels weer worden 
opengesteld.
Positief is ook dat het schoolge-
bouw aan de Wibenaheerd na 
jaren anti-kraak weer dienstdoet 
als school. De PIT is niet zozeer 
een wijkschool, maar een school 
voor leerlingen uit de hele stad.

Halverwege deze aflopende 
maand september kreeg de 
Emingaheerd weer eens een 

opknapbeurt. Een nieuwe teer-
laag, nieuw witte markering. Het 
is een prettig idee dat de wijkring 
vanuit de gemeente Groningen 
goed wordt onderhouden.

Op vrijdag 17 september open-
den wethouder van Sport Inge 

Jongman en oud-voetbalcrack 
Kees Kist, ooit topscorer van 
Europa en tegenwoordig am-
bassadeur van OldStars in de 
Wijk, de Nationale Sportweek en 
de BuitenFitness Beijum bij het 
Trefpunt. Na de opening gaf Kist 
een sportclinic waarvan gretig 
gebruik werd gemaakt.

Nunë en Davit, twee Groningse 
kinderen die hier zijn geboren en 
al jaren Het Palet aan de Frouke-
maheerd bezoeken, dreigen te 
worden uitgezet naar Armenië. 
Vorige week donderdag was er 
een demonstratie op de Grote 
Markt, als steunbetuiging voor de 
kinderen. En er loopt een petitie; 
kijk daarvoor op https://www.
nunedavit.nl. Zie ook de oproep 
elders in deze krant.

Zoals altijd zijn er in (en rond) 
een wijk ook de nodige steggel-
punten. Wanneer komt er een 
nieuwe brug tussen de Korreweg 
en het Heerdenpad? En wat voor 
variant wordt dit? Bewoners 

willen in het algemeen graag een 
lage brug; Rijkswaterstaat wil 
liever een hoge variant. Teken de 
petitie, google op https://www.
openpetition.eu/nl/petition/ 
online/een-lage-gerrit-krolbrug.

Er leven ook kleine opwaartse 
initiatieven in de wijk. Op 29 
september organiseert Beijumse 
Fredy Riensema, met in achtne-
ming van de RIVM-regels, een 
Meezingavond in het Trefpunt. 
De bijeenkomst is gratis en en zal 
plaatsvinden tussen 20 en 22 uur.
En afgelopen zaterdag, 25 sep-
tember, werd in het kader van 
Burendag bij de Torteltuin aan 
de Hylkemaheerd een feestje 
georganiseerd. Karaoke, een 
rommelmarkt, een springkussen, 
hapjes en drankjes. In verband 
met de deadline kon een verslag 
van dit feestje niet worden mee-
genomen in deze krant.

Al met al: de dagen worden don-
kerder, maar de wijk Beijum kent 
de nodige lichtpuntjes!

Volop opwaartse krachten in Beijum

En toch de Beijumer? Bestel de sticker. Bel dan (050-5422807)

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b
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Beste wijkbewoners,
Wapenbezit onder jongeren 
is niet normaal. Wapens 
zijn verboden. Toch komen 
steekincidenten voor onder 
jongeren. Eenmaal een mes 
op zak, wordt dit sneller 
gebruikt met alle ingrijpende 
gevolgen van dien. Daarom 
worden de regels over 
wapens verduidelijkt, zodat 
sneller kan worden opgetre-
den als iemand over straat 
gaat met een huishoudelijk 
mes of ander voorwerp dat 
als een steekwapen kan wor-
den gebruikt. Ook wordt ge-
werkt aan een wetsvoorstel 
om de verkoop van legale 
messen aan minderjarigen te 
verbieden. Gemeenten, mid-
delbare scholen, de politie 
en het Openbaar Ministerie 
(OM) werken nauw samen 
om jongeren en hun ouders 

bewust te maken van de risico’s 
van wapenbezit en -gebruik 
en dit verder terug te dringen 
met bijvoorbeeld preventief 
fouilleren, kluisjescontroles op 
scholen en een gezamenlijke 
wapeninzamelactie.
Dat staat in het actieplan 
Wapens en Jongeren. Met het 
actieplan slaan we de handen 
ineen tegen wapengeweld en 
-bezit onder jongeren. Alle 
deelnemende partijen delen 
de norm dat wapenbezit en 
wapengebruik nooit normaal 
gevonden mogen worden en 
de ambitie om het wapenbe-
zit onder jongeren te keren. 
Startpunt in de aanpak is dat 
er goed zicht is op jeugd en 
jongerengroepen die wapens 
dragen. Van groot belang is 
vervolgens dat alle betrokken 
partijen – scholen, jeugd- en 

welzijnswerk van gemeenten, 
horeca, politie en OM – in de 
aanpak goed samenwerken en 
dat deze aanpak vanuit het Rijk 
wordt ondersteund en versterkt 
met landelijke maatregelen.

De gemeente Groningen neemt 
in de Week van de Veilig-
heid deel aan de landelijke 
inleveractie van steekwapens. 
De inleveractie wordt lande-
lijk georganiseerd voor alle 
gemeenten die zich hierbij 
willen aansluiten. Vooral 
jongeren en jongvolwassenen 
worden aangemoedigd hun 
steekwapen in te leveren. In de 
periode voorafgaand aan de 
inleverweek start de gemeente 
een campagne om hun bewust 
te maken van de risico’s van 
wapenbezit. De Week van de 
Veiligheid vindt dit jaar plaats 
van 11 tot en met 17 oktober.

“Wapens horen niet thuis in 
onze samenleving. Dat is niet 
de manier waarop we con-
� icten willen oplossen,” zegt 
burgemeester Koen Schuiling. 
“De laatste jaren zien we echter 
dat het wapengebruik toe-
neemt, vooral onder jongeren 
en jongvolwassenen. Dat is 
een buitengewoon zorgelijke 
ontwikkeling. Daarom is het 
belangrijk dat ook in onze 
gemeente aandacht is voor 
dit thema. Via de inleveractie 
maken we bovendien onze stad 
weer een stukje veiliger.”

Wijkagenten Menno en Jannie  in ’t Heerdenhoes.

Tijdens de inleverweek kun-
nen steekwapens stra� eloos 
ingeleverd worden bij politie-
bureaus. Deze zijn als inle-
verpunt herkenbaar door de 
poster die voor het raam hangt. 
Het inleveren van de wapens 
gebeurt anoniem in een inle-
verton die op het bureau staat. 
Er is dus geen risico dat men 
bestraft kan worden voor het 
wapenbezit. Na a� oop van de 
inleverweek wordt het totale 
aantal ingeleverde wapens in 
de deelnemende gemeenten 
landelijk bekend gemaakt. In 
totaal hebben zich meer dan 
200 gemeenten aangemeld. 

U ziet dat de betrokken partijen 

Column Wijkagenten

er alles aan doen om uw wijk/
stad leefbaarder en veiliger te 
maken. Uiteraard kunt u daar 
zelf ook aan meewerken door 
ideeën of onveilige situaties 
door te geven.

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 berei-
ken via 0900-8844.

Bewonersorganisatie Beijum

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) 
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar 
Beijum’. De door de gemeente erkende bewonersorgani-
satie 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 bewon-
ersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh.

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

 Binnenkort net als in pre-corona rijden weer een echte Algemene Ledenvergadering!
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LAAT JE STEM HOREN VOOR EEN LAGE GERRIT KROLBRUG
Teken de petitie

Ga naar https://www.openpetition.eu/petition/online/een-lage-gerrit-krolbrug-2

of gebruik deze QR code         

Geef deze oproep door aan je contacten!

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de nieuwe Gerrit Krolbrug 4,5 meter hoog te maken. Het 
technisch volledig uitgewerkte en bruikbare alternatief van de bewoners, een lage brug van 3 meter hoog, wijzen ze af. 
Onbegrijpelijk. We moeten de raad op andere gedachten brengen, want een hoge brug is niet nodig en een lage geeft geen 
problemen.

De onnodig hoge brug zal de stedelijke omgeving waarin die komt te liggen domineren en voor naburige bewoners het uitz-
icht bederven. Met zijn steile helling wordt de hoge brug bovendien een obstakel voor het langzame verkeer: 16.000 � etsers 
en voetgangers die dagelijks over de brug moeten. Voor minder valide weggebruikers is de hoge brug ronduit een ramp. 
Ze hebben al moeite met zo’n helling maar hebben ook geen alternatief: ‘even’ om� etsen zit er voor hen niet in. Een hoge 
brug is ook onveilig: verkeersdeelnemers maken met verschillende snelheden en vaardigheden gebruik van de smalle brug. 
Vooral in de afdaling kan dat gevaarlijk zijn, zeker als het regent of glad is of als het � ink waait (en dat doet het straks vaak 
naast de nieuwe Le� er� at). De hoge brug is ook sociaal onveilig: kruisende � etsers en voetgangers moeten er via een tunnel 
onderdoor. 
De hoge brug is niet nodig. Het is een probleem dat niets oplost. De lage brug, die met 3 meter doorvaarthoogte iets hoger 
is dan de brug die er tot voor kort lag, levert voor de beroepsscheepvaart geen nadelen op. En hij gaat in tegenstelling tot 
wat het college beweert niet vaker open dan een hoge brug. Hooguit in de zomermaanden een enkele keer per dag voor de 
recreatievaart. Dat hebben we aangetoond en bij herhaling aangedragen, maar het college blijft onjuiste cijfers gebruiken. 

LAAT DE LEDEN VAN GEMEENTERAAD HOREN WAT WE VAN ZE VERWACHTEN ALS ZE 13 OKTOBER EEN BESLUIT NEMEN. LAAT 
DAAROM NU WETEN DAT JE GEEN ONNODIGE EN ONVEILIGE HINDERNIS WILT: GEEN NIEUWE GERRIT KROLBRUG VAN 4,5 
METER HOOG.
TEKEN DE PETITIE VOOR EEN BRUG VAN 3 METER!

Dank, namens het Gerrit Krolbrug comité. Dat comité bestaat uit de bewonersorganisaties van De Hunze/Van Starkenborgh, 
de Korrewegwijk en Beijum. 
Het spreekt in zijn pleidooi voor een lage brug ook namens de bewonersorganisaties van Oosterparkwijk, Professorenbuurt 
Oost, Woonschepen Oosterhamrikkanaal, Lewenborg, Drielanden en Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg en namens Stichting 
Dorpshuis Noorderhogebrug, Plaatselijk Belang Noordwolde en 
Plaatselijk Belang Zuidwolde. Ook de Fietsersbond afdeling Groningen, Werkgroep Toegankelijk Groningen en de Vereniging 
Bedrijven Noord Oost steunen ons, net als OBS Karrepad, KOC Sint Michael en CSG Wessel Gansfort.

Ga voor meer toelichting en achtergrondinformatie naar https://www.beijum.org/ , https://www.korrewegwijk.nl/ , of  
https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/.

Artist impression
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Eerder zijn onder andere de 
Galkemaheerd en de Atens-
heerd aangepakt. Dit jaar 
hebben we de werkzaam-
heden op het pleintje in de 
Godekenheerd afgerond. 
Verder zijn we in de Gre-
vingaheerd bezig om samen 
met bewoners een plan van 
aanpak te maken. Dit be-
vindt zich in de laatste fase.

Godekenheerd
In de Godekenheerd heb-
ben bewoners, WIJ Beijum, 
woningcorporatie De Huis-
meesters en de gemeente 
samengewerkt om het leven 
in de heerd te verbeteren. 
Daarnaast heeft de woning-
corporatie onder andere de 
oude bergingen op het plein 
gesloopt en nieuwe in de 
achtertuinen geplaatst. 
De gemeente heeft de 
openbare ruimte vervolgens 
opnieuw ingericht en de 
achterpaden om bij de ber-
gingen te komen aangelegd. 

Goed overleg
Het hele proces is in goed over-
leg met de bewoners gebeurd. 
Hiervoor zijn we langs gegaan 
in de heerd of op huisbezoek 
geweest. Tijdens deze ont-
moetingen hebben we naast 
de plannen ook de eventuele 
zorgen die er bij bewoners 
waren besproken. Bijvoorbeeld 

De heerdenaanpak in 2021: Godekenheerd en Grevingaheerd

Nieuwe woningen aan de Isebrandtsheerd
In de Isebrandtsheerd, op 
de plek waar eerder basis-
school De Doefmat was 
gevestigd, komen nieuwe 
woningen te staan. De afge-
lopen periode zijn omwo-
nenden, Patrimonium en 
de gemeente samen aan de 
slag geweest om hier een 
ontwerp voor te maken. 
Hoe dat gaat in tijden van 
corona? Veel online, en 
waar mogelijk met fysieke 
bijeenkomsten in kleine 
groepjes. Als projectmana-
ger neem ik jullie graag in 
dit proces mee. 

Bewonersbelangengroep
De Isebrandtsheerd is een 
betrokken heerd. Op het 
moment dat de plannen 
bekend werden, hebben 
omwonenden met elkaar 
een bewonersbelangengroep 
gevormd. Zij onderhouden 
sindsdien intensief contact 
met elkaar en met de andere 
omwonenden. Bijvoorbeeld 
via de buurt-app, maar ook 
door het organiseren van 
pleinbijeenkomsten.

Samen aan de slag
Met een afvaardiging van de 
bewonersbelangengroep, de 
gemeente en Patrimonium 
hebben we meerdere waar-
devolle sessies gehad. Alles 

over het op tijd leeg krijgen van 
de berging voor de start van de 
sloop. 

Helpen
Het is fijn om te merken dat 
buurtbewoners elkaar tijdens 
een dergelijk traject helpen. Zo 
is er een gezamenlijke opruim-
actie georganiseerd voor het 

plein en de bergingen. Ook 
zijn er bewoners die anderen 
helpen bij problemen of bij 
eenzaamheid. WIJ Beijum heeft 
hierin ook een belangrijke rol 
gespeeld. 

Wonen en leven
De heerdenaanpak is dus meer 
dan alleen een verbetering van 

binnen de mogelijkheden van 
de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld wandelsessies 
georganiseerd. Hierbij gingen 
omwonenden, de architect en 
het bureau dat een plan heeft 
gemaakt voor de inrichting van 
de ruimte om het gebouw met 
elkaar in gesprek. Ze deden dit 
al wandelend op de plek waar 
de nieuwe woningen komen. 

Daarnaast hebben alle betrok-
ken partijen meermalen met 
elkaar rond een maquette 

gestaan. Tijdens deze sessies 
konden bewoners zelf met 
‘blokjes’ (huizen) schuiven, om 
te zien wat de verschillende op-
stellingen voor invloed zouden 
hebben op het uiteindelijke 
ontwerp. 

Deze sessies vonden plaats 
in een ‘studio’. Door corona 
konden hier maar een beperkt 
aantal mensen bij aanwezig 
zijn. Vanuit de belangengroep 
was een zelfgekozen afvaar-
diging aanwezig. De andere 
omwonenden konden via een 

livestream meekijken. Via de 
app-groep konden zij reageren 
en vragen stellen. Op deze apps 
werd tijdens de sessies gelijk 
gereageerd. 

Een mooi plan
De laatste sessie over de plan-
nen voor de Isebrandtsheerd 
hebben we eind juni gehouden. 
Hierbij is het voorlopig ontwerp 
gepresenteerd. Uiteindelijk 
hebben we elkaar in de grote 
lijn van het plan kunnen vin-
den. Dit is met name te danken 
aan de inbreng en betrokken-

het huis of een mooiere omge-
ving. Het is het hele pakket van 
wonen en leven ineen.

Binnenkort willen we het re-
sultaat van deze mooie samen-
werking in de Godekenheerd 
met de bewoners en andere 
betrokken partijen vieren.

heid van bewoners. Hier zijn 
we erg blij mee. Ook de bewo-
nersbelangengroep is tevreden 
dat veel van de ingebrachte 
voorstellen en wensen van be-
woners zijn meegenomen. Van 
tevoren hebben zij hiervoor 
samen een uitgangspunten-
poster gemaakt. Het merendeel 
van de punten die hierop staan, 
komt terug in het uiteindelijke 
ontwerp.  

Presentatie definitief ontwerp
Begin oktober is er nog een bij-
eenkomst voor alle omwonen-
den van de voormalig Doefmat-
locatie (Isebrandtsheerd en 
gedeelte Holmsterheerd). 
Deze bijeenkomst wordt door 
de bewonersbelangengroep, 
gemeente en Patrimonium ge-
zamenlijk georganiseerd. Daar-
naast presenteren we ook het 
definitief ontwerp. 

Nieuwe buurtbewoners
De bedoeling is dat medio 2022 
met de sloop van de voormalige 
basisschool wordt gestart. We 
hopen dat de woningen eind 
2023 klaar zijn, zodat we de 
nieuwe buurtbewoners kunnen 
verwelkomen. 

Hartelijke groet,

Annet Witvoet 
Projectmanager

Heerdenaanpak
Samen met bewoners werken gemeente Groningen, WIJ Beijum, ondernemers, politie en woningcorporaties (Patrimonium, De Huismeesters en 
Nijestee) aan verbetering en vernieuwing van de heerden van Beijum. Met elkaar pakken we niet alleen het uiterlijk van de heerd aan, maar laten 
ook ervaringen over onderwerpen als veiligheid en overlast aan de orde komen. Alles met het doel de leefomgeving van bewoners te verbeteren. 

 De Godekenheerd voor en na de aanpak: met bergingen uit het zicht en meer groen op straat.

 Door corona werden onder andere tijdens wandelsessies de plannen voor de Isebrandtsheerd besproken.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

 en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

    bewoners, ondernemers en scholen.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De bewoners in de Kerngroep 
Wijkvernieuwing worden 
ondersteund door het op-
bouwwerk, zo is te lezen in het 
kader. Wat houdt die onder-
steuning in? En wat is speci-
fi ek de rol van de opbouwwer-
kers Marieke Renken en Siebo 
Weert?

Opbouwwerk in Beijum
Opbouwwerkers ondersteunen 
bewoners in de wijk om de 
leefbaarheid/leefkwaliteit te 
versterken. Ook helpen ze bij 
het realiseren van wensen voor 
hun eigen buurt. Zo bevorde-
ren zij bewonersparticipatie op 
allerlei gebieden en voor iedere 
leeftijd. 

Opbouwwerkers Siebo en Ma-
rieke zijn, net als twee van hun 
collega’s, betrokken bij de on-
dersteuning van diverse projec-
ten in Beijum. Siebo heeft veel 
ervaring in het jongerenwerk, 
onder andere in Appingedam 
en Vinkhuizen. Als opbouw-
werker in de Oosterparkwijk 
eind jaren negentig werkte hij 
mee aan de wijkvernieuwing 
daar. Daarna was hij nog actief 
in Emmen, Hoogezand en 
Midden-Drenthe. Begin januari 
is hij gestart in Beijum. Hij is 
betrokken bij het buurtteam 
(waarin WIJ, politie en woning-
corporaties samenwerken) en 
doet mee aan diverse projec-
ten, zoals Beijum in Bedrijf, de 
Lief en Leed-straten, de Bab-
belbanken, de Torteltuin, de 
Heerdenaanpak en de aanpak 
Beijum-Oost.
Marieke is nog maar net in 
juni in Beijum begonnen als 

opbouwwerker en is vooral 
bezig om “de wijk te leren ken-
nen”. Als wijkbewoner heeft 
ze daarin misschien al een 
streepje voor. In haar baan bij 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in Lewenborg, 
kwam zij al veel bij mensen 
over de vloer. “Bewoners heb-

ben regelmatig goede ideeën 
voor de wijk en die kom ik 
graag ophalen. En dan samen 
kijken of we er iets leuks van 
kunnen maken.” Dat komt 
allemaal terug in het opbouw-
werk. Ook Marieke is betrokken 
bij verschillende projecten, 
waaronder de speelplekken, de 

algemene voorzieningen (zoals 
Stadsboerderij De Wiershoeck), 
bewonersinitiatieven en de 
Heerdenaanpak. 
Sommige dingen doen Siebo en 
Marieke samen, zoals het on-
dersteunen van de Kerngroep.

Ruimte en tijd
Bewoners moeten zoveel 
mogelijk op voet van gelijk-
heid aan tafel zitten met de 
gemeente. Daarbij zijn vragen 
aan de orde als: ‘Hoe maak je 
de materie behapbaar?’ en ‘Wat 
hebben bewoners en vrijwil-
ligers nodig om gelijkwaar-
dig samen te werken met de 
gemeente?’. Bewoners moeten 
de ruimte en de tijd krijgen 

om aan de vele wijkvernieu-
wingsprojecten een bijdrage 
te leveren. Het is belangrijk 
om informatie te delen met 
elkaar, om de verschillende 
stappen samen te bespre-
ken. “Wij maken samen de 
inhoud,” zo verwoordt Siebo 
het. De kernvraag die ze zich 
daarbij voor ogen blijven 
houden, is: ‘Hoe gaan we 
daarbij zorgvuldig met elkaar 
om?’ In dat proces staan zij 
naast alle betrokkenen, maar 
vooral naast de bewoners. 
En dan blijkt dat de titel niet 
alleen over Siebo en Marieke 
gaat, maar over alle leden 
van de Kerngroep: “We staan 
er samen voor.”

Op 7 oktober vindt de zevende 
Sterk Netwerk-bijeenkomst 
plaats. Het thema is dit keer 
‘Armoede in Beijum’. Een 
onderwerp dat aandacht 

verdient. Want wist je dat 23% 
van de Beijumers in armoede 
leeft? En dat er 500 kinderen 
in armoede opgroeien? 

Wie niet genoeg heeft aan zijn 
inkomen om rond te komen, 
kan uitsluiting ervaren op al-
lerlei levensgebieden. Dit kan 
gevolgen hebben voor iemands 
gezondheid, het gevoel van 
regie op het leven, en de zelf-
ontplooiing. Kinderen die in 
armoede opgroeien, worden 
bovendien regelmatig gepest 
en durven uit schaamte vaak 
geen vriendjes bij hen thuis uit 
te nodigen. 

Toekomst met perspectief
Met ondersteuning op maat 
krijgen mensen in armoede 
een toekomst met perspectief. 
Hierdoor kunnen zij hun leefsi-
tuatie blijvend positief verbe-
teren. Tijdens de bijeenkomst 
op 7 oktober gaan we dieper op 
dit vraagstuk in. Ook besteden 
we aandacht aan de regelingen 
en voorzieningen die hiervoor 
zijn. En kijken we hoe je ar-

moede kunt herkennen en wat 
je dan kunt doen. 

Opening wethouder en pro-
gramma
Wijkwethouder Isabelle Diks 
zal de bijeenkomst op 7 okto-
ber openen. Daarna horen we 
aan de hand van persoonlijke 
verhalen van Beijumers wat 
de impact van armoede is op 
iemands leven. Tijdens de 
tweede helft van de bijeen-

komst gaan we hierover met 
elkaar in gesprek. 

Meedoen en aanmelden
Sterk Netwerk is een samen-
werkingsverband van leden 
uit de Kerngroep Wijkver-
nieuwing, maatschappelijke 
organisaties, vrijwilligers, 
gemeente en bewoners uit 
de wijk. Ben jij betrokken bij 
een van de (maatschappe-
lijke) organisaties in de wijk? 
En wil je deelnemen aan 
deze bijeenkomst? Neem 
dan contact op met Janneke 
van der Vis, project-assis-
tent: Janneke.van.der.vis@
groningen.nl. Vermeld in de 
e-mail je naam, organisatie 
en telefoonnummer en e-
mailadres.

In de Beijumer van oktober 
blikken we terug op deze 
bijeenkomst.

Blik op armoede in Beijum tijdens zevende Sterk Netwerk-bijeenkomst
Opening verzorgd door wijkwethouder Isabelle Diks

 “We staan er samen voor”
Regelmatig spreken we met de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing. Dit keer zijn dat opbouwwerkers Marieke Renken en Siebo Weert.

De Kerngroep Wijkvernieuwing is een groep bewoners, 
deels afkomstig uit bestaande wijkorganisaties. Zij volgt 
de wijkvernieuwing op de voet én neemt er actief aan 
deel. De kerngroep wordt ondersteund door het opbouw-
werk en is gesprekspartner voor de gemeente. 

Heb je een vraag voor de Kerngroep, mail dan naar: 
kerngroep@beijum.nl.

 Opbouwwerkers Marieke Renken en Siebo Weert.



actief, bewegen ze op een leuke 
manier en hebben ze sociaal 
contact. Ouderen die hieraan 
willen meedoen, kunnen zich 
gratis aanmelden voor de weke-
lijkse les op dinsdagmiddag via 
charlotte@beijumbeweegt.nl.

uitziet? Neem dan contact op 
met Charlotte Siekman. Zij is 
een van de trainers van Open 
Gym en heeft antwoord op al 
jouw vragen. Dus bel gerust 
06-14886506 of stuur een mail 
naar charlotte@beijum 
beweegt.nl.

Open Gym Groningen wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 
Gemeente Groningen, Beijum 
Bruist, Sport050, Beijum Be-
weegt! en Humankind.

informatie over het programma 
en aanmelden kan via: www.
opengymgroningen.nl.

Vragen en meer informatie
Wil je meedoen aan een van 
de lessen, maar heb je nog 
vragen? Bijvoorbeeld over 
wie er meedoen, de trainers, 
kleding, transport van en naar 
de locaties, of hoe een les er-
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Open Gym: sportlessen voor de beginnende sporter, jong én oud

Sporten is niet alleen leuk, 
maar ook gezond. Om ieder-
een te laten zien hoe fijn bewe-
gen is, is er tot half november 
‘Open Gym’. Gratis sportlessen 
onder professionele bege-
leiding. Of je nu jong bent of 
oud, een beginner of 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
Tot half november 2021 zijn 
er dagelijks sport- en spelac-
tiviteiten bij de buitenfitness 
Beijum en de beweegplek 
Kardingeberg. Uiteraard onder 
professionele begeleiding. Zo 
kun je op een leuke en een-
voudige manier sporten. En 
zonder bang te hoeven zijn 
voor blessures. Iedereen die dat 
wil, kan zich gratis voor deze 
lessen aanmelden. Zonder dat 
je er daarna aan vastzit. Meer 

Een spetterende middag vol 
energie. Dat vat de opening 
van de twee beweegplekken 
buitenfitness Beijum en be-
weegplek Kardingeberg op 
vrijdag 17 september bij het 
Trefpunt goed samen. 

Onder belangstelling van een 
grote groep bewoners sprak 
Merel Bus (Sport050) het wel-
komstwoord uit. Wethouder Inge 
Jongman (Sport, Zorg & Welzijn) 
verzorgde het openingswoord. 
Hierna was het tijd voor de clinic 
van Kees Kist. Deze oud-voetbal-
ler van AZ en goudenschoen- 
winnaar zet zich tegenwoordig 
in als ambassadeur voor OldStars 
in de Wijk, om ouderen te laten 
zien hoe zij gezond oud kunnen 
worden. 
Onder belangstelling van een 
grote groep bewoners werd er 
vervolgens door jong en oud 
gesport. Dat bewegen je gezond 
en vitaal houdt, bewees Kist 
hierbij in praktijk. De oud-voet-
baller, die volgend jaar 70 jaar 
wordt, bleef bijna twee uur lang 
fanatiek sporten op het buiten-
sportterrein.

Open Gym
De opening van de beweegplek-
ken vormde de aftrap van de Na-
tionale Sportweek (17 tot en met 
26 september). Maar ook daarna 
staan in Beijum nog allerlei acti-
viteiten op het programma. Zo is 
er tot half november Open Gym: 
gratis sportlessen voor ieder-
een die op een laagdrempelige 

manier wil kennismaken met 
bewegen. De lessen van Open 
Gym worden gegeven bij Kardin-
geberg en de buitenfitness, zijn 
geschikt voor jong en oud, en 
worden gegeven door professio-
nele trainers. Aanmelden kan via: 
www.opengymgroningen.nl.

OldStars in de Wijk
Daarnaast is er de wekelijkse 
les van OldStars in de Wijk. Een 
speciaal beweegprogramma 
voor 55-plussers, dat Beijum 
Beweegt! in samenwerking met 
het Nationaal Ouderenfonds 
eind september in de wijk is 
gestart. Dankzij de aangepas-
te spelvormen en de opzet in 
groepsverband zijn deelnemers 

Feestelijke opening beweegplekken Kardingeberg en buitenfitness Beijum

Maak gratis en vrijblijvend kennis met sporten en bewegen

Trainer Charlotte Siekman

: Merel Bus (Sport050) heet alle aanwezigen welkom

Vol energie aan het sporten

Jong en oud sporten met elkaar

De clinic van Kees Kist

Wethouder Inge Jongman (Sport, Zorg & Welzijn) gaat op de foto met oud-voetballer Kees Kist
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Samen vergaderen in De 
Wiershoeck, dat voelt al heel 
speciaal. Want wat hebben 
we dat gemist de afgelopen 
anderhalf jaar! Langzamer-
hand beginnen allerlei acti-
viteiten weer. 

door Marleen van Leeuwen

Het ouderencafé in het Heer-
denhoes is er weer iedere twee 
weken en bij het eerste café  op 
6 september deed Ruud van Erp 
spontaan een vreugdedansje, 
want “we mogen elkaar weer 
zien”! Op Burendag, 25 septem-
ber,  organiseerden verschillen-
de heerden leuke dingen voor 
de buurt en in Het Heerdenhoes 
was er een groot feest: ‘t Ken 
weer in Beijum. Je kunt naar 

de Open Gym bij het Trefpunt, 
waar tot eind november trainers 
gratis lessen verzorgen. De lijst 
is nog lang niet compleet…

Bijzonder is de reden waar-
om we in De Wiershoeck aan 
het vergaderen waren. Van 
30 september t/m 7 oktober 
is het de Week tegen Een-
zaamheid. Daar hebben we 
een heel programma voor 
gemaakt, dat zelfs nog tot 
de 10de oktober doorgaat. 
Met allerlei activiteiten die 
mensen bij elkaar brengen op 
allerlei gebied: sport en bewe-
ging, cultuur en ontmoeten, 
voor jong en oud.

Want door corona zijn we dat 
samenkomen misschien wat 
verleerd. We bleven te vaak 
alleen in ons eigen huis. Zul-
len we dus afspreken dat we 
elkaar de komende tijd ont-
moeten? Of zoals Willy Kool-
stra het zo mooi verwoordt in 
haar gedicht, thuiskomen bij 
elkaar?

Week tegen Eenzaamheid: Weer samen!

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

Thuiskomen bij elkaar

Soms dwalen onze woorden
in het niemandsland tussen jou en mij
is een glimlach het masker
waarachter tranen schuilen.

Ook al spreken we dezelfde taal
ieder verstaat het anders
jij bent niet mij, ik ben niet jou
de pijn elkaar niet te bereiken.

Toch kunnen we alleen maar zijn
als we gekend en gezien
door een vonkje van liefde
dat ons diepste wezen
weerspiegelt en echoot
niet langer meer schuilt
maar een thuis vindt
bij elkaar.

Willy Koolstra

Jessica is 23 jaar en voorlees-
vrijwilliger bij een gezin dat 
een paar jaar geleden vanuit 
Somalië naar Nederland is ge-
komen. Ze gaat wekelijks een 
uurtje naar hen toe en leest 
dan voor aan een jongetje van 
8 en een meisje van 7. Ze lezen, 
doen taalspelletjes, kletsen 
samen en hebben veel plezier. 

“Het is altijd gezellig en druk. 
Erg druk. Als ik kom, staan de 
koekjes klaar. Door mijn vrij-
willigerswerk zie ik hoe hard 
deze mensen hun best doen 
om een plekje te vinden in de 
Nederlandse maatschappij. Ver-
der merk ik dat de kinderen het 
lezen steeds leuker gaan vinden. 
Dat geeft me veel voldoening. 
Sommige boekjes lezen we heel 
vaak.“ Masud: “Als je niks leest, 
leer je niks.”

Heb jij een uurtje over?

In de wijken ten noorden van 
het centrum zoeken we voor 
circa zes kinderen nog een voor-
leesvrijwilliger. Heb jij een uurtje 
per week over en zou je ook wel 
een jaar voorleesvrijwilliger wil-
len zijn? Neem dan contact met 
ons op. Je gaat wekelijks naar 
het gezin toe, mits dat veilig kan 
volgens de coronaregels en alle 
partijen dat willen. Je leest voor 
en praat samen met de kinderen 
over het verhaal, en jullie doen 
taalspelletjes. Op deze manier 
leren de kinderen meer woor-
den en kunnen zij verhaaltjes 
beter begrijpen. Wij helpen jou 
met scholing, vrijwilligersbijeen-
komsten en individuele onder-
steuning. 

Wil je meer weten of je aanmel-
den? Neem dan contact op met 
Humanitas - Jeichien Martens, 
j.martens@humanitas.nl,  
06 -13123294

Voorleesvrijwilligers gezocht!

Vrijwilliger Jessica bij haar voorleesgezin thuis    |   Foto © Ilvy Njiokiktjien
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Als u dit stukje leest, is de 
herfstequinox voorbij (dat is 
rond 21 september, dan zijn 
de dag en de nacht precies 
even lang) en is de herfst de-
finitief begonnen. Dat bete-
kent dat het wiel van het jaar 
nu echt naar beneden gaat 
draaien; de dagen worden 
steeds korter tot aan de don-
kerste dag, de winterzonne-
wende rond 21 december.

Oogsttijd
Vroeger was dit voor mensen 
de tijd om nog zo veel moge-
lijk oogst binnen te halen en 
te verwerken tot houdbare 
producten voor de winter. Er 
werd gedroogd en geweckt en 
in oktober, de slachtmaand, 
werd vlees verwerkt tot worst of 
pekelvlees.
Maar ook bij de moderne mens 
gaan de jacht- en verzamelge-
nen nog een beetje kriebelen 
als je al het moois ziet dat de 
herfst te bieden heeft. Na-
tuurlijk zijn daar de ‒ al dan 
niet wilde – vruchten, zoals 
rozenbottels, vlier-, meidoorn- 
en sleedoornbessen, appels, 
pruimen, peren, kweeperen 
en straks ook nog de mispels… 

Maar deze keer wilde ik het met 
u hebben over het zaad. 

Zaad verzamelen
Ook als u geen eigen tuin heeft, 
kunt u gemakkelijk zaad verza-
melen. Kies voor zaad van aller-
lei bloemen, zoals goudsbloem, 
Oost-Indische kers, kaasjes-
kruid, juffertje in het groen, 
stokroos en ga zo maar door.
Ga aan de slag op een droge 
dag en verzamel zaad dat nog 
groen is en nog aan de stengels 
of in de zaaddozen zit. Doe het 
zaad in een bruine papieren 
zak en leg die op een warme 
plek in huis, bijvoorbeeld bo-

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

Zaad 

ven op een kast in de woon-
kamer. Het zaad zal vanzelf 
loslaten en in de zak vallen. 
Vergeet niet om goed te ver-
melden welk zaad het is, want 
dat kleine spul is soms lastig te 
determineren. Nu kunt u in de 
lente lekker zaaien.

Zaadbommen
Het is ook heel leuk om zaad-
bommen te maken. Hiervoor 
verzamelt u allerlei zaden van 
kruiden die het in onze streken 
goed doen. Een leuk klusje om 
samen met kinderen te doen en 
hen zo spelenderwijs kennis te 
laten maken met verschillende 

planten.
Meng het gedroogde zaad met 
wat klei uit de tuin en wat com-
post. Vorm hiervan ballen en 
laat die drogen. Zo’n bal kunt 
u in de lente, als het regent, op 
een saai stukje grond gooien en 
u vervolgens verbazen over wat 
er opkomt.

Voeding
Zaad is ook heel hoogwaardige 
voeding. Alleen al het feit dat 
een hele plant uit zo’n klein 
zaadje kan groeien is toch een 
wonder? Om dat mogelijk te 
maken bevat zaad naast allerlei 
micronutriënten ook eiwitten 
en vetten van uitstekende kwa-
liteit. Zo kan zaad een goede 
aanvulling vormen op uw dieet.
Sommige zaden kent u vast 
wel. Beukennootjes bijvoor-
beeld. Mijn moeder vertelt dat 
zij en haar zussen in de oorlog 

zakken vol nootjes verzamel-
den, die vervolgens gepeld, 
geroosterd en gemalen een 
soort pindakaas vormden. Een 
tijdrovende klus, maar tijd was 
toen zo’n beetje het enige dat 
mensen hadden…
Een gemakkelijker werkje is het 
verzamelen van zaad van de 
springbalsemien ‒ u weet wel, 
die planten met dat zaad dat 
alle kanten op schiet als je de 
zaaddozen aanraakt. Neem een 
papieren zak mee en doe die 
om de zaaddozen, dan springt 
het zaad in de zak. Een paar 
dagen laten drogen en u hebt 
verrassend lekkere nootjes, die 
wel een jaar houdbaar zijn.

Ook het zaad van brandnetel 
is goed te drogen. Verzamel de 
strengen zaad en rooster ze op 
laag vuur in een droge koeken-
pan. De zaadjes zullen vanzelf 
van de strengen vallen. Ik maal 
ze altijd meteen en bewaar ze 
in een potje als brandnetelsu-
perfood. Strooi in de winter 
een theelepel over uw eten als 
hoogwaardig voedingssupple-
ment. 

Hopelijk heeft dit stukje de 
oermens in u gewekt en gaat u 
straks net als onze voorouders 
op jacht, al is het maar naar 
zaden!

Springbalsemienzaad

Wat is het project Kansrijk Oost?
Deelnemers uit Lewenborg en 
Beijum hebben door het project 
Kansrijk Oost werk gevonden 
en zijn daarmee uit de bijstand 
gekomen. Sommigen vonden 
werk, anderen volgen nu een 
opleiding. Projectleider Marloes 
de Bie: ‘We hebben eerst een 
pilot van twee jaar gedaan in 
Lewenborg en Beijum. Sinds 
januari 2021 zijn ook in Selwerd 
en De Wijert zusterprojecten ge-
start. Voor alle projecten samen 
gebruiken we de bredere naam 
Kansrijk Groningen, net als voor 
onze hagelnieuwe website. Maar 
het gaat om de kern, natuurlijk. 
En dat is dat we armoede aan-
pakken. Met buddy’s, in kleine 
stappen, vanuit de vraag aan de 
deelnemer: Wat wil jij?’

Ook ervaring met armoede

Wat doet een buddy?
Een buddy begeleidt één of 
meerdere deelnemers. Buddy’s 
zijn zorgvuldig geselecteerde, 
vrijwillige professionals. Marloes 
de Bie: ‘Buddy’s zijn goud waard. 
Ze zijn goed opgeleid en ze ver-
staan jou als deelnemer, omdat 
ze ook ervaring hebben met 
armoede. De begeleiding van 
een deelnemer duurt gemiddeld 
1,5 jaar.’
De buddy gebruikt methodes die 
onderzocht zijn en bewezen wer-
ken, zoals Mobility Mentoring® en 
Positieve Gezondheid. De bud-

dy’s krijgen daarin een training 
in de eigen Buddy Academie. 
De methodes raken alle aspec-
ten van iemands leven, zoals 
wonen, gezondheid, geldzaken, 
opvoeding, werk, opleiding. Elke 
buddy heeft vaste contacten bij 
het WIJ-team en contacten bij 
de gemeente, Werk & Inkomens-
dienstverlening en de Groninger 
Kredietbank.

Eigen regie, maatwerk en ver-
trouwen

Wat heeft een deelnemer eraan?
Alles begint met het oplossen 
van de problemen die heel veel 
stress geven. Rust en ruimte 
creëren en dan verder kijken. 
De vraag ‘Wat wil jij?’ is altijd het 
belangrijkst in het begin van de 
gesprekken.
Deelnemer en buddy maken 
samen een doel-actieplan, waar-
mee je kleine, overzichtelijke, 
haalbare doelen stelt. Marloes de 

Bie: ‘Eigen regie van de deelne-
mer, maatwerk en vertrouwen, 
daar gaat het om. Wij proberen 
mogelijk te maken wat de deel-
nemer wil, ook al lijkt het soms 
veel of onhaalbaar. Door het zo te 
doen, groeit het zelfvertrouwen 
en maken deelnemers vaak veel 
grotere stappen dan ze in het 
begin voor mogelijk hielden. Van 
de deelnemers in de pilot volgt 
nu meer dan een helft een (ver-
volg)opleiding of heeft betaald 
werk. Dat is geen moeten, maar 
willen. Bij de anderen zien we dat 
ze meer zelfvertrouwen en vooral 
meer rust hebben gekregen.’

www.kansrijkgroningen.com

Ik wil deelnemer / buddy worden, 
kan dat?
Op dit moment zijn er achttien 
deelnemers in Lewenborg en 
Beijum. Er zijn twaalf buddy’s. Er 
is nog ruimte voor enkele deel-
nemers. En nieuwe buddy’s zijn 
altijd welkom. Als je belangstel-
ling hebt om deelnemer of bud-

Uit de bijstand door Kansrijk Oost dy te worden, kijk dan eerst op 
de website. Daar staat ook hoe je 
je kunt aanmelden: https://www.
kansrijkgroningen.com/wijken/
kansrijk-oost/

Meer zelfvertrouwen, minder 
stress

Waarom is Kansrijk Oost zo’n 
succes?
Marloes de Bie: ‘Het gaat om het 
resultaat en de weg er naar toe. 
Meer zelfvertrouwen, minder 
stress. Financieel zelfstandig, 
geen uitkering meer, vol vertrou-

wen, leven in plaats van over-
leven. De combinatie deelne-
mer-buddy werkt. De methoden 
die de buddy gebruikt, de vaste 
contacten met instanties. Vast-
houden en volhouden.’

Kansrijk Groningen won in okto-
ber 2020 de Innovation Award 
van Mobility Mentoring© Inter-
national/EmPath. Wethouder 
Isabelle Diks nam de prijs eind 
april in ontvangst.

Dit artikel verscheen eerder in 
De Lewenborger

Brandnetelzaad

Vijf vragen aan projectleider Marloes de Bie

Volleyballers gezocht!

Wij zijn een gemengd groepje volleyballers van 50+ en zoeken 
nieuwe leden. Heb je enige ervaring, kom dan eens langs en speel 
drie keer ter kennismaking mee.
Vrijdagmiddag van 17.15 tot 19.00 uur in de sportzaal  
Violenstraat 4.
Vragen en aanmelden: Harry, 06-51390670.
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ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (45)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden onderne-
mingen en bedrijven voor het 
voetlicht gebracht. Beijum zon-
der ondernemers is ondenkbaar. 
In deze aflevering vertelt Beijum-
se Yvon over haar dansschool 
Salsa Yvon.

door Johan Fehrmann 

Yvon, vertel, hoe ben je ertoe 
gekomen je dansschool te be-
ginnen?
Vanaf mijn vijfde jaar ben ik 
begonnen met lessen Klassiek 

ballet. Al snel kreeg ik naast 
klassiek ballet ook les in ver-
schillende andere dansstijlen, 
zoals jazzballet, stijldansen, sal-
sa, bachata, son en merengue.
Op latere leeftijd heb ik be-
sloten om mijn passie over te 
brengen en in Trefpunt Beijum 
mijn danslessen te gaan geven.

Wat voor danslessen geef je 
zoal?
Ik verzorg danslessen Salsa, 
Bachata en Solo. Verder geef ik 
Latinworkshops en ik geef ook 
privélessen. Danslessen waar je 
blij van wordt! Ik heb in meer-
dere dansstijlen les gegeven.

Wat is er leuk aan het geven 
van danslessen, wat geeft je 
voldoening?
Bij ons in de lessen gaat het 

om gezelligheid. Het plezier en 
de voordelen worden vaak on-
derschat. Met Salsa Yvon voel 
ik me gedreven. Mijn missie is 
om Latin dansen leuk, gezellig 
en toegankelijk te maken voor 
iedereen.

Waarvoor kunnen geïnteres-
seerden zoal bij jou terecht?
Bij ons leer je de passen, de 
houding en de technieken 
van de swingende salsa, van 
bachata en van solo Latin. We 
streven ernaar om jou de leuk-
ste danservaring te bieden bij 
onze dansschool. En een pretti-
ge bijkomstigheid van het vol-
gen van lessen bij Salsa Yvon 
is dat je nieuwe contacten en 
vrienden gaat ontmoeten, en 
dat je lichamelijk en ook men-
taal gezond bezig bent.

Klinkt goed. In het Trefpunt 
dus?
Ja, in Beijum, waar ik al sinds 
1981 met heel veel plezier 
woon.

Ervaar zelf een dansles op een 
vrijblijvende manier. Een keer 
proberen?  
Neem dan contact met ons op 
of kom een keer langs om te 
kijken.

Lesdagen:  
maandag, donderdag en vrijdag

Leslocatie:  
Trefpunt Beijum Beijumerweg 17
e-mail:  
salsa.yvon@hotmail.com

Ook met uw onderneming in 
deze serie? Mail dan naar:
 redactie@debijumer.nl

Op de dansvloer

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

  KKOOMM  LLAANNGGSS  VVOOOORR  RREEPPAARRAATTIIEE,,  VVEERRKKOOOOPP,,    

OONNDDEERRDDEELLEENN  EENN  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  

Actie voor Nunë en Davit
Al hun hele schoolloopbaan 
gaan Nunë en Davit Sari-
bekyan naar basisschool Het 
Palet in Beijum. Nunë is dit jaar 
gestart in groep 6 en Davit 
gaat naar groep 4. Beide kinde-
ren hebben een grote en vaste 
groep vrienden en vriendinnen. 
Hun ouders zijn betrokken en 
actief in de school; hun moeder 
staat zelfs vast op het rooster 
als TSO-ouder. Nu voor beide 
leerlingen uitzetting uit Neder-

land dreigt, komt de school in 
actie. 

“We weten niet anders dan dat 
ze bij ons naar school gaan, en 
dan deze angst en onzekerheid 
waar ze mee te maken krijgen. 
Ze zouden terug moeten naar 
Armenië, een land waar ze nog 
nooit geweest zijn en waarvan 
ze de taal niet kennen. Dat voelt 
zo akelig voor onze leerlingen 
en het team dat we niet anders 

kunnen dan ook in actie komen”, 
aldus Jillie Doorten, directeur 
van Het Palet.
Op het hek langs het school-
plein hangt al een spandoek. 
Maar daar blijft het niet bij. Op 
donderdag 30 september is de 
zitting in de rechtbank van Gro-
ningen en gaat de school met 
de klassen van Nunë en Davit 
naar de rechtbank. De leerlin-
gen willen buiten bij de recht-
bank op deze manier hun steun 
aan Nunë en Davit laten zien in 
deze spannende en onzekere 
tijd. Daarnaast is door de familie 

een protestactie georganiseerd 
op de Grote Markt in Groningen 
op donderdag 23 september.

Voor meer informatie en het 
tekenen van de petitie, kijk op 
www.laatzeblijven.nl.

Leerlingen van Het Palet in actie voor Nunë en Davit
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de gemeenschappelijke ruimtes 
bij, zoals het schuurtje, de zitplek 
en de vuurplaats.’

Op de open dag kunnen mensen 
een rondleiding krijgen en te we-
ten komen wat er zoal gebeurt. 
‘Ook laten we de mensen proe-
ven van onze producten. Niet ie-
dereen weet bijvoorbeeld dat je 
de bloemen van de teunisbloem 
en het blad, de bloemen en de 
zaden van de Oost-Indische kers 
kunt eten en zo je salade van 
extra kleur kunt voorzien.’

De Biologische Tuiniervereniging 
is opgericht in 1977. Het com-
plex heeft in Beijum 25 tuinen. 
In totaal heeft de vereniging 

vier tuincomplexen in de stad. 
Met name in deze coronatijd 
kwamen veel aanvragen binnen 
van nieuwe liefhebbers voor een 
stukje grond en zijn er wachtlijs-
ten. Maarten Roelink wil samen 
met andere tuinverenigingen 
in gesprek met de gemeente 
om dit soort initiatieven op te 
nemen in het stedebouwkundig 
plan van de stad.

wel een van de mooiste.’ Roelink 
wijst naar een groep kikkers die 
hun gladde huid heerlijk in het 
zonlicht warmen en zo nu en 
dan een snel dompelbad nemen 
in de vijver. Veel tuinen hebben 
stroken kleurige bloemen voor 
het aantrekken van insecten 
voor de bestuiving van bijvoor-
beeld fruitbomen en -struiken 
en ter vergroting van de biodi-
versiteit. Sommige planten, zoals 
de goudsbloem, verbeteren de 
grond, weren schadelijke insec-
ten af of trekken nuttige insecten 
aan. ‘Als je goed om je heen kijkt, 
is er zoveel moois te zien.’

Al op jonge leeftijd was Maarten 
Roelink geïnteresseerd in bio-
logie en in de weer met hark en 
schoffel. ‘Vroeger thuis bij mijn 
ouders had ik een eigen stukje 
tuin waar ik wat aan het prutsen 
was.’ Enthousiast toont hij zijn 
eigen honderd vierkante meter 
met veel koolsoorten, aardap-
pelen, fruit en diverse groentes. 
‘Ik heb hier nu acht jaar een tuin. 
Ik kom hier heel goed tot rust. 
De tuin heeft me geholpen om 
door stressvolle periodes heen 
te komen.’ In het verleden werkte 
Roelink als begeleider op een 
kwekerij. Tegenwoordig is hij 
begeleider op een horecalocatie, 
in een winkel en in het FC Gro-
ningenstadion voor mensen die 
geen reguliere werkplek kunnen 
vinden.

 ‘Als je goed om je heen kijkt, 
is er zoveel moois te zien.’

door Willy Koolstra

‘Het kost tijd, maar als het je lief-
hebberij is, is het een prettige in-
spanning’, zegt Maarten Roelink. 
Hij is zegsman bij de Biologische 
Tuiniervereniging Groningen, 
complex Beijum. Op zaterdag 2 
oktober houden zij een open dag. 
‘Ons doel is om mensen uit de 
omgeving kennis te laten maken 
met biologisch tuinieren en het 
belang ervan. Ook educatie speelt 
hierbij een rol.’

‘De tuinen vormen een oase van 
biodiversiteit en leveren ons 
kennis op over hoe de natuur 
in elkaar zit’, vertelt Maarten 
enthousiast. Een wandeling over 
de smalle paadjes die de tuinen 
met elkaar verbinden, maakt 
snel duidelijk wat hij bedoelt. 
De zegsman wijst op een door 
de buxusmot aangevreten kale 
struik, waarnaar de mot ver-
noemd is. ‘Het is een invasieve 
exoot, een soort die normaal 
niet voorkomt in ons land, maar 
hier door menselijk toedoen is 
gekomen en daarom nog weinig 
natuurlijke vijanden heeft.’

Tot rust komen
Er is een grote diversiteit aan 
tuininrichting te zien. ‘Ieder heeft 
zijn eigen stijl, maar deze tuin is 

Open dag Biologische Tuiniervereniging 

Bloemen eten
Naast ontspanning biedt het tui-
nieren ook sociale samenhang. 
‘Als zegslid houd ik mij bezig met 
de organisatie van de nodige 
werkdagen, bijeenkomsten en 
feestelijkheden’, zegt Roelink. ‘Zo 
nu en dan zijn er gezellige avon-
den rond een vuur. Wie wil kan 
hier zijn verjaardag vieren of een 
workshop geven, zoals beeld-
houwen. Er is een adoptielijst 
voor fruitbomen uit de algeme-
ne boomgaard. Leden kunnen 
zich over een boom ontfermen 
en deze het hele jaar door ver-
zorgen. Er zijn snoeidagen en 
eens per jaar is er een appel- en 
perenoogst. Tijdens de jaarlijkse 
tuinwerkdagen werken de leden 

Maarten in een van de tuinen

Bier, bitterballen en bevallingen

De voorlichting duurt ongeveer anderhalf uur. Verloskundige Joyce Schouten van Verloskees 
bespreekt hoe een bevalling in zijn werk gaat. Uit welke fasen bestaat de bevalling, wat 
ontsluit er, hoelang duurt een gangbare bevalling en nog een beetje statistieken zoals: 
hoeveel procent van de vrouwen bevalt er eigenlijk met een ruggenprik? 
Ook komt de rol van jou als partner aan bod. Wat zijn de do’s en dont’s tijdens 
de bevalling en wat kan je verwachten?

Dit alles onder het genot van een biertje en bitterballen!

Locatie: Trefpunt, Beijumerweg 17
Duur: een avond, 1 - 1,5 uur 

Starttijd: 19:30 uur, inlooptijd 19:15 uur 
Eindtijd: 20:30 – max 21:00 uur

Aantal deelnemers: Max 20
Data: Woensdag 1 december

Kosten deelnemers: 5 euro per deelnemer. Gratis voor Stadjerspashouders. 
Dit is inclusief bier en bitterballen

Aanmelden: via mailadres communicatiebeijum@groningen.nl
onder vermelding van ‘BBB + datum’, naam, e-mailadres en telefoonnummer

De voorlichting voor aanstaande
vaders, die in Beijum wonen, 

die je niet wilt missen!

De open dag wordt gehou-
den op zaterdag 2 oktober 
van 11 tot 15 uur. Het 
tuincomplex is te vinden aan 
de weg tussen Beijum en 
Zuidwolde, hoek Beijumer-
weg-Spakenpad.
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Campus Kluiverboom gaat op 8 oktober feestelijk van start

den en ook andere leerlingen 
kunnen enthousiasmeren.
Annet Muller, projectleider: 
‘Tegelijk kijken we of we het 
kunnen laten aansluiten op 
het lesprogramma. Het is een 
broedplaats voor ideeën van 
leerlingen; het moet voelen als 
een tweede thuis, ze gaan leu-
ke dingen doen, maar er is ook 
aandacht voor hun persoon-
lijke ontwikkeling. Zij hebben 
zelf invloed op alle activiteiten, 
denk aan: graffiti, street dance, 
samen koken met of voor de 
wijk, en meer. Maar dat is alle-
maal nog in ontwikkeling.’
‘Vorig jaar zou de start zijn, 
maar leerlingen waren meer 
niet dan wel op school. Op 8 
oktober is het zover en gaan we 
klein beginnen. We willen het 
project een boost geven met 
een feestelijke bijeenkomst om 
de start te vieren. Leerlingen 
bedenken een naam voor het 
project en ook zelf een logo. 
De bedenker van de winnende 
naam wordt in het zonnetje 
gezet en wethouder Carine 
Bloemhof zal erbij zijn.
Uiteindelijk zal het project bre-
der worden. We hebben al wat 

In 2018 en 2019 werd het plan 
geboren om iets tastbaars te 
organiseren voor de jongeren 
in Beijum en Lewenborg. Om-
dat er voor jongeren van 12+ 
weinig buitenschools aanbod 
was en de nood inmiddels 
hoog. Denk aan vroegtijdige 
schoolverlaters, denk aan jon-
geren zonder startkwalificatie, 
of jongeren zonder perspectief. 
De Stuurgroep Lewenborg XL 
en de Vreedzame Wijk hebben 
zich hierover gebogen. Het 
gebiedsteam Oost van de ge-
meente sloot zich aan om het 
plan te faciliteren en in eerste 
instantie sloot ook de Ooster-
parkwijk zich hierbij aan.

door Bram Hügel

Zoals gezegd, is het project 
ontstaan vanuit de behoefte 
iets te doen voor de jonge-
ren tot 18 jaar in Beijum en 
Lewenborg. Een naschools 
programma op een veilige en 
vertrouwde plek voor eigen ta-
lentontwikkeling. Het Werkman 
VMBO heeft die handschoen 
opgepakt en is vorig jaar be-
gonnen met het opzetten van 
het project. Maar door corona 
konden veel activiteiten niet 
doorgaan. Opzet is om klein 
te beginnen en de ideeën van 
leerlingen daarin mee te ne-
men, zodat zij enthousiast wor-

gedaan, zoals een graffitipro-
ject in de wijk. Op dit moment 
richten we ons op het Werkman 
CSG en de Heyerdahl praktijk-
school, maar straks gaan we 
ook andere scholen uit Beijum 
en Lewenborg erbij betrekken. 
Er wordt nauw samengewerkt 
met het jeugdwerk van WIJ. 
We willen bijvoorbeeld 1 x per 
maand koken voor de wijk, of 
een kerstdiner doen, samen 
met twee wijkbewoners. Mis-
schien zijn er koks in Lewen-
borg die mee willen doen? 
Maar we kijken ook naar de 
studenten van het Alfa College 
om die te porren voor een con-
structieve samenwerking.
Iedereen is nu al razend en-
thousiast, niet alleen de leerlin-
gen, maar ook wijkbewoners en 
professionals, die steeds vragen 
hoe het ervoor staat.’

Het Werkman VMBO is de lo-
catie waar in een eigen ruimte 
dit pilotproject voor jongeren 
verder ontwikkeld wordt. De 
jeugdwerkers van WIJ zijn nauw 
betrokken omdat zij de jonge-
ren vaak van nabij kennen en 
weten wat er speelt. Carmen 

10 november is de Dag van de Mantelzorg. Steunpunt Mantelzorg van Humanitas breidt dit uit naar een 
10-daagse om deze stille helden in het zonnetje te zetten! Van 10 t/m 19 november worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd, speciaal voor mantelzorgers. 

Registreer je nu als mantelzorger en ontvang een uitnodiging voor leuke activiteiten én de mantelzorg-
waarderingskaart met leuke coupons voor bijvoorbeeld iets lekkers van de bakker en een bos bloemen.   

De mantelzorgkaart is gratis en een gezamenlijk initiatief van:

BEN JE MANTELZORGER?  
TRAKTEER JEZELF! 

Adviesgroep 
Mantelzorg

SCAN DE QR CODE OM 
DIRECT AAN TE MELDEN

D
AG

 VA
N

 D
E M

A
N

TELZO
R

G

Via humanitas.nl/groningen/dagvandemantelzorg kun je je snel en makkelijk registreren, 

of scan de QR code! Telefonisch registreren kan ook! Bel dan naar 050-312 60 00.

Als je al ingeschreven staat als mantelzorger dan hoef je niks doen!

Je ontvangt de uitnodiging dan vanzelf.

Mantelzorg is zorg die 

vanuit een persoonlijke 

relatie wordt gegeven aan 

een naaste gedurende 

tenminste drie maanden 

en acht uur per week. 

Wil je jouw mantelzorger 

bedanken? Dat kan ook! 

Zorg dan dat hij of zij 

toestemming geeft voor 

de aanvraag.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het weer de 
Dag van de Mantelzorg. Op deze 
jaarlijkse dag staan mantelzor-
gers in de schijnwerpers. Deze 
schijnwerpers zijn meer dan ver-
diend en nodig!

Overal in gemeente Groningen 
vind je onzichtbare helden, jong 
en oud, van het kleinste dorp tot 
Stad. Het zijn er ruim zeventig-
duizend. Ze zorgen voor een ziek 
familielid, vriend of buur. Deze 
zorg is vaak onzichtbaar. Wat 
mantelzorgers doen, is niet van-
zelfsprekend; het is bijzonder en 
verdient waardering.
Het Steunpunt Mantelzorg breidt 
dit jaar de Dag van de Mantelzorg 
uit naar tien dagen vol activi-
teiten. Van 10 tot en met 19 no-
vember worden in de gemeente 
Groningen verschillende activitei-
ten voor mantelzorgers georga-
niseerd. Er is keuze uit creatieve, 
culturele, ontspannende en spor-
tieve activiteiten.

Mantelzorgers die ingeschreven 
staan bij het Steunpunt Mantel-
zorg van Humanitas Groningen 
ontvangen een uitnodiging. Man-
telzorgers die nog niet bekend 
zijn bij het Steunpunt Mantelzorg, 
kunnen zich inschrijven via www.
humanitas.nl/groningen/dagvan-
demantelzorg. Dan ontvangen 
ook zij tijdig een uitnodiging voor 
dit evenement.

van Leeuwen, jeugdwerker en 
contactpersoon voor de leerlin-
gen, gaat in september samen 
met haar collega Rifca de Vlieg 
langs alle klassen. Rifca: ‘We 
maken een rondgang langs de 
leerlingen om hun behoeften 
en wensen te peilen. Carmen 
stopt binnenkort en ik neem 
haar functie daarna over. Het 
is ook een vorm van kwartier-
maken.’

‘Het is belangrijk een link naar 
de wijk te maken. Dat begint al 
bij de groepen 1 en 2, zij blijven 
immers het langst op school. 
Om de jeugd weer trots te laten 
zijn op hun eigen wijk. Deze 
jongeren kunnen als rolmo-
dellen een voorbeeld zijn voor 
anderen. Het gaat erom het 
talent van henzelf aan te boren 
en bijvoorbeeld mensen uit 
de wijk te zoeken om aan hen 
te koppelen. En het gaat niet 
alleen om talentontwikkeling, 
maar ook om perspectiefont-
wikkeling. Als ik terugdenk 
aan mijn eigen jeugd, dan had 
ik het idee dat alles voor mij 
bepaald werd en ik daar geen 
invloed op had. Maar dat moet 
juist wel kunnen: dat je je ei-
gen toekomst kunt bepalen en 
invloed hebt op hoe je eigen 
leven eruit gaat zien. Het gaat 
echt om de leerlingen, hun 
wensen en behoeften.’
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De Hulpexpress komt in de hele stad en passende begeleiding richting 
een betaalde arbeidsplek of op-
leiding. “Het enige wat ik doe, is 
ze een duwtje in de rug geven”, 
zegt Sietze. “We werken met een 
geweldige en loyale ploeg.”

Wat brengt de toekomst?
Sietze blijft voorzitter van het 
stichtingsbestuur, maar de da-
gelijkse leiding is overgenomen 
door Lisette. Als zakelijk leider is 
haar voornaamste opdracht om 
ervoor te zorgen dat de stichting 
in het komende jaar een zelfvoor-
zienende sociale onderneming 
wordt. Inclusief de daarbij horen-
de financiële dekking. Er wordt al 
samengewerkt met woningcor-
poratie Patrimonium en het is de 
bedoeling dat die samenwerking 
wordt uitgebreid, ook naar de 
andere woningcorporaties.
En met stichtingen en professio-
nals in Beijum, zoals Werkpro, De 
Wiershoeck en Beijum in Bedrijf, 
wordt bekeken hoe ze meer sa-
men kunnen doen en elkaar kun-
nen versterken. Een voorbeeld 

daarvan is het opstarten van 
activiteiten op het gebied van 
recycling en het opknappen van 
oude meubels. Daarbij hoort ook 
de mogelijkheid van een demon-
tagestraat, waar elektrische en 
elektronische apparaten worden 
gedemonteerd voor een recycle-
bedrijf in de provincie.

Heel veel plannen dus om de 
maatschappelijke doelen en het 
idealisme waarmee Sietze ooit 
begon verder uit te bouwen. 

veel meer mensen bereiken.

Duwtje in de rug
Stichting De Hulpexpress zet zich 
in voor mensen ‘in de minima’. Ze 
doen klussen in en om het huis, 
brengen grofvuil weg, helpen 
bij verhuizingen en brengen 

Terugblikken en vooruitkijken

“Het is genoeg”, vertelt Sietze 
den Iseger, die in 2017 stichting 
De Hulpexpress oprichtte. Hij 
draagt de verantwoordelijkheid 
voor de Hulpexpress over aan 
opvolger Lisette de Voogd. Maar 
uiteraard “blijf ik Lisette onder-
steunen”.

door Marleen van Leeuwen

Sietze begon in 2016 met het op-
halen en rondbrengen van voed-
selpakketten van de Voedselbank 
in zijn scootmobiel. Binnen een 
half jaar had hij een huis vol spul-
len en tien mensen die klussen 
deden – en liters koffie dronken! 
Eigenlijk kon het niet langer zo. 
De Hulpexpress werd een stich-
ting en uiteindelijk verhuisden ze 
naar een pand aan de Ulgersma-
weg. Met inmiddels twee bussen 
en een kleine auto kunnen ze 

voedselpakketten rond. Niet 
alleen in Beijum, maar inmiddels 
in de hele stad. Dat doen ze met 
de inzet van vrijwilligers. Velen 
van hen hebben op de een of 
andere manier een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zij krijgen zo werk-
ervaring, een vaste dagstructuur 

Lisette en Sietze voor de bus, beschilderd door Urban House

Inleveractie wapens wapen dan wordt afgepakt, kan 
het tegen je gebruikt worden. 
En als jij het zelf gebruikt, zijn de 
gevolgen groot. Niet alleen voor 
het slachtoffer, maar ook voor de 
dader, omdat hij een strafblad 
krijgt.

Inleveractie
Om het wapenbezit tegen te 
gaan houden het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid, 
de politie, het OM, de gemeente 
Groningen, WIJ Groningen en Bu-
reau Halt een inleveractie in Gro-
ningen. Vooral jongeren worden 
aangemoedigd hun wapen in te 
leveren. Maar ook volwassenen 
kunnen hun wapens inleveren. 
Van maandag 11 t/m vrijdag 15 
oktober kun je ’s middags ano-

Van maandag 11 tot en met 
zondag 17 oktober vindt de 
Week van de Veiligheid plaats. 
Je kunt dan straffeloos een 
wapen inleveren in Groningen.

Het wapenbezit neemt toe, 
vooral onder de jeugd. Veel jon-
geren denken dat het stoer is een 
wapen te dragen, of dat ze een 
wapen nodig hebben om zich te 
verdedigen als ze worden aan-
gevallen. Maar wapens bieden 
schijnveiligheid. Met een wapen 
op zak ga je minder snel een ruzie 
uit de weg. Je voelt je zelfverze-
kerder.
Wapenbezit leidt ook eerder tot 
het gebruik van een wapen. Als je 

niem je steekwapen inleveren 
op de politiebureaus in de stad 
Groningen en Haren. Daarnaast 
zijn er ‘s avonds twee mobiele 
inleverpunten in de wijken. Bij de 
inleverton ligt een leuke gadget 
voor iedereen die zijn steekwa-
pen ingeleverd heeft. Maar de 
grootste beloning is natuurlijk 
dat we ons steentje bijdragen aan 
een samenleving zonder wapens 
en geweld. Wil je op zaterdag 16 
of zondag 17 oktober je wapen 
inleveren? Maak dan een afspraak 
met de politie via 0800-8844.

Soorten wapens
Het inleveren van messen, slag- 
en stootwapens gebeurt ano-
niem. Er is dus geen risico dat je 
bestraft wordt voor wapenbezit. 

Ook nepwapens mag je inleveren. 
Bekijk het overzicht van de inlever- 
punten op gemeente.groningen.
nl/wapeninleveractie-2021 of 
dropjeknife.nl. 
Voor het inleveren van een vuur-
wapen, munitie of explosieven 
moet een afspraak met de politie 
gemaakt worden via 0900 - 8844. 
De politie komt dan, in burgerkle-
ding, bij je langs om het wapen 
op te halen. Je kan deze wapens 
dus niet anoniem inleveren. In 
principe word je niet vervolgd, 
omdat je deze wapens thuis 
had liggen. Wel voert de politie 
onderzoek uit om te bepalen of 
het vuurwapen gebruikt is bij 
een misdrijf. In dat geval kun je 
alsnog als verdachte aangemerkt 
worden.

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

Vroeger, nog niet zo heel lang 

geleden... Het lijkt het begin 
van een sprookje, maar het is de 
realiteit: het klimaat verandert 
en échte winters zijn een zeld-
zaamheid geworden. De winter-
foto die we hier rechts zien, zal 
tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. 
Beijumers herkennen de vijver 
ter hoogte van Winkelcentrum 
Beijum. Een bijna nostalgische 

afbeelding – al hadden we af-
gelopen februari ook een paar 
dagen ijspret in en rond Beijum.
De foto linksonder zal met een 
jubileum van de Beijumkorf te 
maken hebben. Wie herkent 
zichzelf, wie weet hier meer over 
te vertellen?

Onderstaande foto van de RK 
kerk Mamrehoeve in Beijum 
werd ingezonden door Henk 
Weide. De Mamrehoeve wordt 
al jaren niet meer als kerk ge-
bruikt. Tegenwoordig is hier 
een kinderdagverblijf geves-
tigd. Met dank voor deze leuke 
inzending!

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

Oproep

Vrijwilligers zijn altijd nodig, 
“want in tijden van nood 
mag niemand alleen staan”. 
Wil je vrijwilliger worden? 
Stuur dan een mail naar 
Lisette: info@stichtingde-
hulpexpress.nl. 
De Hulpexpress is te vinden 
aan de Ulgersmaweg 137.
Meer weten? www.stichting-
dehulpexpress.nl.

Ga in gesprek
De gemeente roept iedereen in de 
sociale omgeving van jongeren 
op de risico’s van wapens met hen 
te bespreken. Handvatten om dit 
gesprek aan te gaan zijn te vinden 
op gemeente.groningen.nl/wape-
ninleveractie-2021. Voor advies en 
ondersteuning kun je ook altijd te-
recht bij het WIJ-team in de buurt: 
wij-groningen.nl/contact 

Van maandag 11 t/m vrijdag 
15 oktober 2021 kun je iedere 
middag tussen 14 en 17 uur 
wapens inleveren in de politie-
bureaus in Groningen en Haren. 
In Beijum kun je vrijdagavond 
15 oktober tussen 18 en 21 uur 
wapens inleveren bij het Trefpunt 
(jeugdsoos), Beijumerweg 17.
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In navolging van het kabinet 
Rutte hebben de buurtconci-
erges deze zomer zes weken 
lang de boel de boel gelaten 
en zijn ze ook maar met zo-
merreces gegaan, alhoewel ik 
dat best lang vind. 

Maar voordat het zover was, 
werden we op 7 juli verrast met 
een barbecue bij het Heerden-
hoes, samen met vele andere 
vrijwilligers. En na afloop zette 
men ons nog even extra in het 
zonnetje middels een erg leuk 
verrassingspakket.
Op 8 juli kwam het slotak-
koord. Buurt- en jongerenwer-
kers hadden nog een grote 
opruimactie georganiseerd 
rondom de speelplek in de 
Doornbosheerd. Samen met 
rond de twintig kinderen en 
enkele ouders werd de omge-
ving van de speelplek grondig 
aangepakt. En daar mochten 
wij als buurtconciërges ook 
aan meedoen. Er werd met veel 
enthousiasme door iedereen 
opgeruimd. De boel lag er na 
afloop dan ook weer fraai bij.
Hierna volgde dus het zomer-
reces. Net als het kabinet zes 
weken lang net doen alsof er 
geen belangrijke zaken te re-
gelen zijn en daarna maar zien 
hoe de vlag erbij hangt.

Nu we een tijdje terug zijn, vin-
den wij dat het op een aantal 
plekken in Beijum qua zwerf-
vuil toch best aan het verbete-
ren is. En dat is niet alleen onze 
verdienste. Het zelfreinigend 
vermogen in de heerden groeit 

blijkbaar. Er zijn steeds meer 
initiatieven van bewoners om 
hun eigen omgeving schoon te 
houden. Ze maken onderlinge 
afspraken om met elkaar hun 
eigen heerd afvalvrij te hou-
den. 
Er zijn hondenbezitters die 
een grijpstok en een afvalzak 
meenemen als ze hun hond 
uitlaten. Sommige wandelaars 
doen dit ook zonder hond. En 
er zijn ouders die zwerfvuil rui-
men als ze met hun kinderen in 
een wandelwagen op pad zijn.
Ook elders in de stad kom je 
regelmatig individuen en klei-
ne groepjes vrijwilligers tegen 
die hun eigen omgeving pro-
beren schoon te houden.
In Utrecht kun je ploggers 
tegenkomen. Dit zijn mensen 
die aan het joggen zijn en on-
derweg zwerfvuil oprapen. Ze 

lopen in groepjes met herken-
bare hesjes. En laten die nou 

weer gesponsord worden door 
de verpakkingsindustrie...

Per 1 juli geldt in de Euro-
pese Unie een verbod op de 
verkoop van veel wegwer-
partikelen van plastic. Qua 
regelgeving valt er echter nog 
veel te verbeteren. Wegwerp-
producten worden nu gemaakt 
van andere materialen, maar 

zijn nog steeds erg belastend. 
We moeten leren anders te 

Column buurtconciërges

gaan denken, zonder het ge-
bruik van wegwerpartikelen! 
Bedrijven houden zich vaak 
precies aan de letter van de 
wet, máár… niet aan de geest. 
Zo mogen er geen plastic riet-
jes meer bij een pakje drinken, 
maar de bijgesloten papieren 
rietjes zitten nog steeds in een 
plastic verpakking. En vooral 
die verpakking waait meestal 
weg en komt dus in de natuur 
terecht. Volgens de Europese 
regels mogen plastic stokjes 

voor ballonnen niet meer, maar 
de ballonnen zelf mogen nog 
wel.
De verpakkingsindustrie en de 
biersector omzeilen al jaren 
de statiegeldplicht op flesjes 
door bierflesjes met 20 cl op de 
markt te brengen. Volgens wet- 
en regelgeving moeten ze fles-
jes met een inhoud van 45 en 
30 cl met statiegeld verkopen. 
Die van 20 cl staan niet in de 
regelgeving genoemd. Wij vin-
den deze kleinere flesjes dan 
ook heel vaak langs de kant 
van de weg en, erger, soms ook 
domweg kapotgegooid.
Op alle verpakkingen die be-
lastend zijn voor het milieu zou 
statiegeld geheven moeten 
worden. Hopelijk durft een 
nieuwe regering zo’n beslissing 
te nemen... na hun reces na-
tuurlijk.
Ondertussen gaan wij door 
met zwerfafval ruimen... tot het 
niet meer nodig is.

Namens de buurtconciërges,  
Ben Scholte Albers

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

Geslaagde Fivelstadtocht
Met slechts één verfrissen-
de regenbui vervolgden de 
massaal toegestroomde deel-
nemers opgewekt hun wes-
telijke route via Museum Stad 

Met als startlocatie de Nicolaï 
Kerk werd geheel in stijl het 
historisch cultureel karakter 
van de Fivelstadtocht bena-
drukt. 

Appingedam, de vermaarde 
hangende keukens, de klassie-
ke Solwerderstraat alsmede de 
Synagoge aan de Broerstraat. 
Vervolgens passeerden de 
blije wandelaars achtereenvol-
gens Oosterwijtwerd, Eenum, 

Zeerijp, Loppersum, Ten Post, 
Winneweer, Garrelsweer en 
Wirdum. De goede faciliteiten, 
onverwachte wendingen en 
het beleven van de eeuwen-
oude geschiedenis van het 
Fivelingogebied leidden tot 

veel enthousiaste reacties on-
der de wandelaars. We kunnen 
dus terugkijken op een ge-
slaagd evenement tijdens de 
landelijke monumentendag, 
in en vanuit de eeuwenoude 
Fivelstad.



Maak je eigen mode en doe mee met Kunstbende 
‘Ik ben dol op kinderen, onze 
familie zit er vol van’, zegt Ra-
miro Koeiman (53). Hij heeft 
niet alleen veel jonge neven en 
nichten, maar ook veel ervaring 
in het werken met jeugdigen 
op verschillende plekken in de 
wereld. Nu is hij op zoek naar 
twaalf jongeren in de leeftijd 
van 13 tot en met 18 jaar uit 
Beijum die onder zijn begelei-
ding een eigen collectie kle-
dingstukken gaan ontwerpen 
en maken. Dit ter voorbereiding 
op de Groninger voorronde van 
Kunstbende, categorie Fashion, 
april 2022. ‘Het is een prachtig 
platform waar ieder jaar wed-
strijden gehouden worden in 
negen verschillende creatieve 
disciplines.’

door Willy Koolstra

Ramiro is een duizendpoot en 
heeft al van alles gedaan in 
zijn leven, van steward bij de 
KLM tot priesterstudent in zijn 
geboorteplaats Willemstad op 
Curaçao en van modeontwer-
per tot financieel economisch 
adviseur bij het Instituut voor 
Mijnbouwschade Groningen. Na 
een modeopleiding in onze stad 
kreeg Ramiro een beurs vanuit 
Curaçao om in Los Angeles te 
studeren aan de Parsons School 
of Design. Daarna kwam voor 
hem the American Dream hele-
maal uit. Hij ging aan de slag als 
hoofdontwerper Barbie en ander 

14

meisjesspeelgoed bij Mattel Toys 
in El Segundo nabij Los Angeles. 
‘Dat was fantastisch, een van de 
leukste banen die ik ooit heb 
gehad’, zegt een duidelijk nage-
nietende Ramiro. ‘Denken als een 
kind, zelf met speelgoed spelen 
om te weten waarom iets werkt 
of niet, kinderen observeren om 
te weten hoe ze reageren op 
bijvoorbeeld nieuwe kleuren en 
concepten.’

Armoede en glamour
Om duidelijk te maken hoe zijn 
levenspad uiteindelijk heeft 
geleid naar het werken met jon-
geren op het gebied van mode 

De zomervakantie is afgelopen. De projecten voor 

nieuwbouw en woningverbetering starten weer. 

Heb je een vraag aan ons? Je kunt ons ook per 

Whatsapp bereiken via 06 - 12 35 85 14. Wij 

beantwoorden berichten op werkdagen tussen 

08.30 en 17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag! 

vertelt hij verder. Na twaalf jaar 
in de Verenigde Staten keerde 
Ramiro terug naar Nederland en 
was hij drie jaar steward bij de 
KLM. ‘Dat gaf me de gelegenheid 
om de hele wereld rond te rei-
zen, echt prachtig. Ik kwam op 
veel plekken in aanraking met 
de bevolking. Wat mij raakte, was 
heel veel armoede, vooral van 
kinderen.’

In 2007 startte RTL 5 de serie 
Project Catwalk, naar voorbeeld 
van het Amerikaanse Project 
Runway, een realityserie op het 
gebied van mode. Op de laatste 
dag dat het kon, meldde hij zich 

aan. Twaalf modeontwerpers 
streden om de eer de beste te 
zijn. Ramiro: ‘Je moest iedere 
dag binnen 24 uur een creatie 
ontwerpen, maken en op de 
catwalk presenteren. Het slecht-
ste ontwerp van die dag moest 
naar huis. Ik viel op met mijn 
Amerikaanse glamour en werd 
uiteindelijk vierde.’ Het program-
ma leverde Ramiro veel design- 
opdrachten op voor kleding en 
haute couture, en voor het eerst 
vroeg Kunstbende Groningen 
hem als hoofdjurylid voor de 
categorie mode.

Roeping
‘Toen ik bezig was met al die 
glamour, begon de armoede van 
veel anderen die ik gezien had 
aan mij te knagen. De prijs van 
mijn ontwerpen bedroegen vaak 
meer dan het jaarsalaris van veel 
armen’, aldus Ramiro. ‘Mijn zus 
vroeg een keer of ik mee wilde 
naar de Sint-Jozefkathedraal aan 
de Radesingel. Dat deed ik om 
haar een plezier te doen. Daar 
vond ik de rust die ik in Amster-
dam en de modewereld niet kon 
vinden. Ik ging er vaker heen en 
zo ontdekte ik mijn roeping voor 
het priesterschap en de armen-
zorg.’ Ramiro vertrok naar bisdom 
Willemstad, naar de wijk waar 
hij ooit had gewoond, en deed 
de opleiding tot priester. Daarna 
werkte hij in diezelfde stad voor 
het project Second Chance of 
Beauty, waar ongeschoolde jonge 

moeders in de bijstand zich kon-
den bekwamen tot bijvoorbeeld 
schoonheidsspecialiste, nagel- of 
haarkunstenaar of visagist. Ra-
miro glundert als hij eraan terug-
denkt: ‘Die eerste afstudeerklas, 
zulke schatjes, ruige meiden, 
maar wel heel lief.’ Na tien jaar 
verliet hij zijn geboorteland weer 
om voor zijn in Beijum wonende 
moeder te zorgen.

Op dit moment werkt Ramiro als 
financieel economisch adviseur 
bij het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen, maar de mode is hij 
zeker niet vergeten. Zo pakte 
hij na al die jaren het werk bij 
Kunstbende weer op. ‘Ik kan heel 
goed naaien en lesgeven en met 
jongeren omgaan. Ik weet zeker 
dat de Beijumer jeugd creatief 
en slim is en wil hen graag iets 
met de handen laten doen in 
plaats van met de smartphone. 
Ze hoeven niks te kunnen; goede 
wil, een feeling voor mode en 
kleding, voldoende lef en een 
portie doorzettingsvermogen 
zijn voldoende.’

Heb je interesse in fashion en 
styling, ben je tussen de 13 en 
18 jaar oud, en wil je hierin je 
creatieve talent ontdekken? 
Doe dan mee met Kunstbende 
Groningen in 2022. Ga direct 
naar www.aikonik.nl en meld 
je aan. Deelname is gratis. 
Voor meer informatie kun je 
mailen naar: info@aikonik.nl.

Ramiro is op zoek naar jong fashiontalent uit Beijum
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
3 oktober 10.00 uur oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
10 oktober 10.00 uur da. Alberte van Ess
17 oktober 10.00 uur stedelijke Cantatedienst in de Martinikerk  
   i.h.k.v. het Schnitgerfestival ‒  
   da. Alberte van Ess en ds. Pieter Versloot 
24 oktober 10.00 uur drs. Martine Visser
31 oktober 10.00 uur ds. Gert Wybe van der Werf

De diensten zijn eenvoudig te vinden en (live) te volgen op internet via 
www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst door in het zoekveld ‘pkn de 
Bron Groningen’ in te vullen.

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.

3 oktober 10.00 uur Oecumenische dienst in de Stefanuskerk in  
   Noorddijk. Voorganger ds. Jan Wilts
10 oktober 11.15 uur Woord en communieviering.   
   Voorganger pastor Myriam Oosting.
17 oktober 11.15 uur Dienst onder leiding van parochianen  
   m.m.v. het Emmauskoor
24 oktober 11.15 uur Eucharistieviering.  
   Voorganger pastor Arjen Jellema.
31 oktober 11.15 uur Eucharistieviering.  
   Voorganger pastor Arjen Jellema.
3 november 19.00 uur Allerzielen. Dienst o.l.v. parochianen  
   m.m.v. het Emmauskoor.

Kerkdiensten
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Plaatsingsbeleid

Wij plaatsen artikelen en 

ingezonden stukken die 
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Kopij is van harte welkom.

 

Rechten 

Alle zorg is besteed aan het 

achterhalen van rechthebben-

den. Degenen die desondanks 

menen zekere rechten te  

kunnen doen gelden, wordt 

verzocht contact op te nemen 

met de redactie.

Bezorging

Bewonersorganisatie Beijum 

 

Bezorgklachten

De bezorger van De Beijumer 

doen hun best om de krant 

correct te bezorgen. Klachten 

over de bezorging kunt u bij ons 

melden via tel.nr.: 050-5422807

ColumnVrijwilliger in beeld

2021 is uitgeroepen tot het 
jaar van de vrijwilliger. Om 
te vieren dat we met elkaar 
Nederland maken. En om ie-
dereen te inspireren ook mee 
te doen. De vrijwilligers van 
deze maand zijn Mieke en 
Nico Groothuismink.

door Marleen van Leeuwen

Mieke en Nico doen niets bij-
zonders
Op mijn vraag waarom ze zijn 
aangemeld voor deze rubriek 
is de onmiddellijke reactie van 
Mieke en Nico Groothuismink 
dat het niet bijzonder is wat ze 
doen. Er zijn heel veel andere 
vrijwilligers in de wijk die het-
zelfde doen. En voor vrijwel 
iedere klus is er een roulatiesys-
teem – of ze nou koffie zetten of 
in de keuken werken bij De Bron, 
ze doen het samen met ande-
ren. Sterker nog: “Je komt overal 
dezelfde mensen tegen.”
Maar als ik doorvraag, blijkt 
dat zij zich direct aanmelden 
zodra er een oproep komt voor 
vrijwilligers. Of het nou is om 
kerstspulletjes te maken en rond 
te brengen, om keukenkastjes te 
slopen bij de verbouwing van de 
keuken in de Bron, of om mee 
te fietsen met de koffiekar. “We 
geven ons vaak op”, vertelt Mie-
ke. Zij is ook nog wekelijks actief 
in het Tuinteam, een groep van 
twee vrouwen en vier mannen 
die iedere dinsdag aan de slag 
gaan in Beijumse tuinen bij 
mensen die dat niet zelf kunnen.

Voor anderen en voor jezelf
De laatste maanden was het 
best lastig. De koffieochtenden 
gingen niet door, het ouderen-
café ook niet, en het tuinteam 
was evenmin actief. Vrijwilli-
gerswerk geeft je leven struc-
tuur. “Je bent ergens mee bezig, 
voor anderen, voor jezelf. Het 
geeft je een tevreden gevoel 
dat je ook wat kunt doen”, aldus 
Nico. Daarom was het zo fijn 
dat ze kerstspulletjes konden 
maken en rondbrengen naar de 
vaste groep koffiedrinkers bij 
De Bron. “Om die niet te verge-
ten. Zij willen ook mensen zien.”

Midden-zeventigers
Mieke en Nico waren eerder 
dit jaar vijftig jaar getrouwd; ze 
zijn een hecht team. Als “mid-
den-zeventigers”, zoals Nico het 
zelf zegt, is gezond blijven voor 
hen belangrijk. Daar zijn ze 
bewust mee bezig. Ze fietsen 
veel en de laatste tijd wande-
len ze ook in en rond Beijum. 
Daarbij gebruiken ze nordic 
wandelstokken (dat levert com-
mentaar op van anderen: ‘1, 2, 
in de maat!’). 
Uiteraard hoort hun inzet als 
vrijwilliger ook bij hun voorne-
men om niet “achter de gerani-
ums” te gaan zitten. Zoals Mie-
ke het treffend verwoord: “Wij 
willen graag wat zinvols doen.” 
En dat vinden ze dus helemaal 
niet bijzonder!

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

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

Hullie uit de wijkgids

door Jaap van Leeuwen

Over Beijum hoor je goeie din-
gen. Groen, divers, geen beton-
look, lekker veel speelruimte. 
Kinderen die er opgroeiden, zijn 
uitgevlogen. En nu ze zelf kinde-
ren hebben, keren ze vaak terug 
omdat ze hun kroost ook zo’n 
fijne jeugd gunnen. Maar hoe 
voelt zo’n wijk na zoveel jaar? 
Iemand drukt een wijkgids in 
m’n handen. Dat wordt een her-
nieuwde kennismaking vanuit 
de luie stoel!
Voorop staat een prachtfoto. 
Brueghel en Avercamp schil-
derden dat soort ijspret tijdens 
de Kleine IJstijd, een eerdere 
periode van klimaatverandering, 
maar dan de andere kant op.
Ze hebben in Beijum, jawel, een 
wijkcentrum én een buurtcen-
trum. Eén buurtcentrum in een 
wijk, heet dat normaal niet een 
wijkc…? Het biedt activiteiten 
en cursussen voor ‘kinderen en 
bewoners’. Huh? Beetje het pad-
je kwijt? Het wijkcentrum her-
bergt tig clubs en organisaties. 
En een Grand Café, helemaal 

mijn ding! Wat ik verder ook 
tegenkom, ik ben om. Mijn wijk!
Allebei verwijzen ze naar het 
activiteitenoverzicht in de 
gids. Daar aangekomen word 
je opnieuw doorverwezen, nu 
naar wijkwebsite beijum.nl. “De 
moderne tijd, meneer” – ik heb 
geen bezwaar. Wijkvernieuwing 
hebben ze ook, dat heet hier 
Beijum Bruist! Geen uitleg, niks, 
kennelijk hebben ze zelf ook 
geen idee!

Sport, Onderwijs, Vrije tijd, you 
name it en het staat in de gids, 
ook huisvesters. Nijestee en 
De Huismeesters weten wie ze 
zijn. Patrimonium zal het worst 
wezen. WIJ Groningen blijkt ook 
in Beijum geland. En heeft ook 
meteen maar de wijknaam ge-
annexeerd, terwijl het gewoon 
WIJ Gemeente is. De onderschei-
dende bijdrage van ‘WIJ Beijum’? 
Ze zijn er “voor informatie, 
ondersteuning, ontmoeting én 
meedoen in de wijk… Ideeën 
voor verbetering van de wijk zijn 
ook van harte welkom.” Bla bla 
bla, geen verstand van commu-
nicatie. Dus niks WIJ. HULLIE!*

* taalkundige Wim Daniels: het 
mooiste woord uit 150 jaar Dikke 
van Dale.
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de Wiershoeck natuurvoeding

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

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)

PETITIE GERRIT KROLBRUG
Ga naar https://www.openpetition.eu/

petition/online/een-lage-gerrit-krolbrug-2

of scan de QR code         

Kijk op pagina 3 van deze krant voor een 
uitgebreide toelichting  op deze petitie.

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

 

 
 
Uitwendige therapie  
 
 
Met de kracht van kruiden, 
uitwendig,  
je zelfhelend vermogen 
aanspreken.  
 
 
 
José Boksebeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

omwenden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biografiegesprek  
 
 

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

zijn. 
 
 
     
 

   Isebrandtsheerd 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


