De Beijumer
Woensdag 27 oktober 2021, J06N05

Wijkkrant de Beijumer, p/a Postbus Postbus 60007. 9703 BA Groningen. E: redactie@debeijumer.nl W: www.debeijumer.nl

Grootse plannen voor Kardinge
door Johan Fehrmann
‘Het zal straks nog meer een
feest zijn om naar Kardinge toe
te gaan.’ Een nieuwe schaatsbaan in een nieuw te bouwen
Sportcentrum Kardinge, die
(gedeeltelijk) onder de Kardingerheuvel zal gaan komen. Met
daar weer bovenop een rodelbaan. Dat klinkt spectaculair.
Er staat nogal wat te gebeuren
in het gedeelte van recreatiepark Kardinge dat rond de
genoemde ‘heuvel’ ligt.
Eerst even dit: we – Nederland,
Groningen, Beijum – gaan dieper de herfst in. Traditioneel het
seizoen van bedrijvigheid, van
theaterbezoek en van veel activiteiten in buurtcentra.
Hoe verhoudt zich dit tot nu toe
tot de coronaontwikkelingen in
onze wijk?
Verheugend: het oeroude café-biljart aan de Claremaheerd
krijgt een doorstart met een
nieuwe eigenaar (zie ook verderop in deze krant). Buurtcentra
hebben weer een activiteitenaanbod (onder RIVM-voorwaarden), kappers, bieb en winkels
zijn open, geen mondkapjes
meer en geen anderhalve meter
meer. Gaan we de goede kant
op of komt er weer een golf, met
alle consequenties van dien? We
blijven het als redactie in de gaten houden.
Gelukkig zijn er ook coronavrije
en opwaartse ontwikkelingen
in en rond Beijum te bespeuren. Buitenfitness Beijum, op
het terrein van Het Trefpunt,
draait lekker, en de renovatie
van woonhuizen aan de Wibenaheerd gaan onverminderd

door, om maar wat voorbeelden
te noemen.
Maar nu de focus op de gemeenschappelijke achtertuin
van Beijum: recreatiepark
Kardinge. Volgens het Bidbook
Vitaliteitscampus (zie https://
gemeente.groningen.nl) trekt
Kardinge jaarlijks ruim 1 miljoen
bezoekers. Maar na dertig jaar
zijn volgens ditzelfde bidbook
de gebouwen en installaties
binnen het sportcentrum en
het recreatiegebied verouderd
en niet-duurzaam, en voldoen
ze niet meer aan de eisen van
de gebruikers. Dus moet een
aantal voorzieningen (o.a. het
zwembad en de schaatsbaan)
worden vernieuwd. Verder wil
het Alfa-college de opleidingen
Zorg, Welzijn & Dienstverlening
naar Kardinge verplaatsen en wil
de Topsport Talentschool Groningen er meer activiteiten gaan
ontplooien.

De beweegoplek bij de Kardingerbult

Uit de wekelijks verstuurde
nieuwsbrief van de gemeente
Groningen: ‘“De ijsbaan komt in
de Kardingebult”, vertelt wethouder Inge Jongman trots. (…) “Er
komt een vitaliteitscampus met
sport en recreatie als basis, maar
dat is nog niet alles.” Naast sport
en bewegen is er ook ruimte voor
onderwijs, zorg en gezondheid,

wonen, werk en natuur. Het
wordt een stuk groener. (…) De
verkenningsfase is met het presenteren van de plannen afgerond. De komende periode werken alle partijen verder aan de
ontwikkeling van een gezamenlijke gebiedsvisie voor Kardinge.
Ondernemers, omwonenden,
sporters en recreanten kunnen
hierover ook meedenken.’

De midgetgolfbaan

Grootse plannen dus voor onze
gemeenschappelijke achtertuin,
vanuit Beijum bekeken. En wat
voor een gemeenschappelijke
recreatieplek, Beijumers. Tel
uw zegeningen: we kunnen er
zwemmen, schaatsen, voetballen, hardlopen, wandelen,
vliegeren, karten, skaten, golfen,
minigolfen, skiën (Snowlimits)
en waterskiën. We hebben de
natuurspeelplaats OERRR, de
jaarlijkse Kardingerun, een 4
mijlparcours, een Pitch & Putt,
bikepark Kardinge en de onlangs
aan de voet van de Kardingerheuvel aangelegde beweegplek.
En nu de komende ontwikkelingen rond de Kardingerbult, naast
een nieuw te bouwen Sportcentrum Beijum. Een rodelbaan, dat
klinkt spectaculair en veelbelovend. Terzijde: Fossemaheerdbewoners hebben vorig jaar getracht het plan tegen te houden.
Noem het de tegenstrijdige be-
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hoeftes tussen een ontspannen
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Initiatiefnemer Roel Kuper: ‘De
rodelbaan zal samen met de ijsbaan een mooie eyecatcher worden bij de Kardingebult, waarbij
sport en spel samenkomen. We
vinden het belangrijk dat jong en
oud gebruik kunnen maken van
de rodelbaan, daarom houden
we de toegangsprijs laag. We
zien een mooie mix voor ons van
wandelaars, sporters, downhillers en vrolijke kinderen die van
de Kardingebult af rodelen. Uiteraard wordt er gekeken naar een
eenvoudige horecavoorziening
en sanitaire voorzieningen. Deze
kunnen ook worden gebruikt
door recreanten en de gasten
van de camperplaatsen. De rodelbaan zal als een natuurlijk
onderdeel worden ingepast in
het gebied, waarbij we rekening
houden met het ecosysteem en
de omliggende wijken. De ambitie is om energieneutraal te gaan
bouwen en werk- en leertrajecten
aan te bieden voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Het
zal straks nog meer een feest zijn
om naar Kardinge toe te gaan.”
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Ook met betrekking tot recreatiepark Kardinge zal de redactie van
De Beijumer de ontwikkelingen
blijven volgen.

Pagina 17
• Column Buurtconciërges
Pagina 18
• Warmte in transitie
Pagina 19
• Vrijwilliger in beeld

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

Maandag t/m zaterdag
geopend vanaf 8.00 uur

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis
Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b

Zondag vanaf 12 uur geopend

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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Peter Bootsma, de Groene Burgemeester:
Mag ik jullie aandacht
vragen voor enkele groene
onderwerpen?
1. Waardevolle grondstoffen gooi je niet weg maar
gebruik je opnieuw.
Dat heet circulaire economie
en dat willen we in Nederland in 2050 klaar hebben.
Het schiet echter nog niet zo
op, er gaat nog veel te veel
naar de verbranding. Kunnen we daar lokaal iets aan
doen? De groene burgemeester, de lector Circulaire
Economie van de Hanzehogeschool en de gemeente
Groningen willen wel eens
weten of samenwerking
tussen consumenten een
verschil kan maken. Studentenadviesbureau Citys
Groningen zoekt het daarom
uit. Ze kijken naar een eenvoudig voorbeeld:
de recycling van elektrabui-

zen, regenpijpen, afvoerpijpen
en rioolbuizen. PVC dus. Alle
klussers kopen dat wel eens bij
de bouwmarkt en er blijft altijd
wat over. Stel we richten een
Groningse klussersbond op om
daar samen met de bouwmarkten iets mee doen. Zouden we
die klussersbond willen steunen? Daarover gaat de enquête
die de studenten hier hebben
klaargezet: https://forms.gle/
xMvjHfMwFGVQu98w9 . Ben je
een klusser, duurzaam of niet,
help mee en vul ’m in.
2. De Groningse milieustewards zijn bekend van “Groningen Schoon Dankzij Mij”. Dit
programma faciliteert het hele
jaar door acties en activiteiten
van bewoners, scholen, verenigingen en organisaties, voor het
belang van schone woon- en
leefomgevingen. Ook initieert
Groningen Schoon Dankzij Mij
opruimacties waar iedereen

aan kan deelnemen. Zie de site
voor de opties.
https://gemeente.groningen.
nl/groningen-schoon-dankzijmij
3. Groningen heeft in het NK
Tegelwippen gewonnen van
Leeuwarden! Maar hoe nu
verder met je lege tuin? En
vooral, hoe krijg je die weer net
zo onderhoudsvrij? De groene
burgemeester en de kinderburgemeester gingen op onderzoek uit: https://www.groeneburgemeester.nl/groene-oprit/
Hartelijke groet,
Peter Bootsma
Groene Burgemeester van Groningen
www.groeneburgemeester.nl
peter.bootsma@
groeneburgemeester.nl

Bewonersorganisatie Beijum
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.

Initiatiefvoorstel gemeenteraadsleden aangaande houtstook?
U kent het wel, de geur
van een houtkachel. Dat
is warmte en gezelligheid.
Maar ook: rook, fijnstof, giftige stoﬀen en overlast voor
de buren. Gemeenteraadsleden van verschillende
politieke partijen in de Groningse gemeenteraad willen
de overlast van houtrook uit
houtkachels en open haarden aanpakken.
De fracties van D66, PvdA,
CDA, Partij van de Dieren,
ChristenUnie, 100% Groningen en GroenLinks hebben
op initiatief van die laatste
partij een voorstel gemaakt
om de overlast door houtrook aan te pakken. Deze
partijen uit de coalitie en
oppositie vormen een ruime
meerderheid in de raad.
Geen typisch Gronings
probleem
De twee trotse
winnaars
“Overlast
door
houtrook is
geen typisch Gronings pro-

bleem”, schrijven de initiatiefnemers in hun voorstel ‘Aanpak
overlast door houtrook. Waar
rook is, is vuur’. “Meer dorpen
en steden krijgen klachten

over overlast door houtrook.”
De raadsleden hebben zich in
de materie verdiept en concluderen onder meer dat de
uitstoot van houtrook nogal wat
nadelige gevolgen heeft op de
gezondheid.
“De bekende gevolgen van de
stook van hout en de toenemende kennis over de eﬀecten
op de gezondheid van de mens
maken een aanpak van dit probleem noodzakelijk.”

Draagvlak
De initiatiefnemers schrijven:
“Met een algeheel verbod
op houtkachels, zoals dat in
sommige gemeenten wordt
overwogen, slaan we in onze
beleving stappen over. Bovendien betwijfelen we of daar nu
voldoende maatschappelijk
daagvlak voor is.”
Met de aanpak die de partijen
wel voorstaan begint bij goede
voorlichting en eindigt bij
toezicht.
Gemeenten hebben weinig
mogelijkheden om overlast
door houtstook tegen te gaan.
Toch willen de initiatiefnemers
dat er in Groningen wat gaat
gebeuren tegen overlast.
Ze willen onder meer dat de gemeente meer gaat informeren
over goed stoken en de risico’s
van houtstook. Verder willen ze
meer bewustzijn creëren door
de komst van een SMS-dienst
te onderzoeken die een bericht
stuurt als het stookalert rood is.

Het RIVM heeft een stookalert
voor overlast afhankelijk van
luchtdruk, windrichting en
andere weersaspecten.
Handhaving
Verder moet de gemeente
volgens een stappenplan na
klachten op bezoek bij stokers
voor een gesprek over stooktips
om de negatieve eﬀecten te beperken. Als na onderzoek wordt
geconcludeerd dat er sprake
is van onaanvaardbare hinder
zou de gemeente tot handhaving moeten overgaan. Dan
komen maatregelen in beeld
als beperking van stookduur
of technische voorzieningen
zoals verhoging van de pijp.
Een tijdelijk stookverbod bij
ongunstige weersomstandigheden of bij veel hinder zou ook
mogelijk moeten zijn.
NB.
Wij zijn benieuwd naar uw mening/idee hierover. Reageer en
Denaar
officiële
prijsuitreiking
mail
info@beijum.org.

De week van
het afval
De gemeente heeft de week
van 27 oktober tot en met
5 november benoemd tot
Week van het afval: ‘Minder
afval is minder grondstof
schaarste, minder kosten en
misschien minder rommel
op straat ‘. De gemeente
hoopt tijdens de Week van
het afval ideeën op te halen
over het verbeteren van het
afvalbeleid.
Woensdag 27 oktober kunnen belangstellenden met
vragen, meningen en ideeën
terecht bij een stand van de
gemeente: op plein Oost,
van 15 uur tot 18 uur.
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GERRIT KROLBRUG

DROEVIGE VERTONING VAN GROEN LINKS, D’66, PVDA EN CHRISTENUNIE IN GEMEENTERAAD
Woensdag 13 oktober nam de
gemeenteraad van Groningen
een besluit over het voorstel
van Burgemeester en wethouders om te kiezen voor een
nieuwe Gerrit Krolbrug van 4,5
meter hoog. Anderhalve meter
hoger dus dan de de lagere
brug waar het Gerrit Krolbrugcomité zich hard voor maakt,
gesteund door vele organisaties
en 5500 in een paar dagen opgehaalde handtekeningen.
Groen Links, D’66, PVDA en
Christenunie, de partijen met
wethouders, maakten er een
droevige vertoning van. Ze
zeiden net als Burgemeester
en wethouders nauwelijks iets
over de vele feiten die het Gerrit Krolbrugcomité verzamelde
waaruit blijkt dat de hoge brug
nauwelijks of geen voordelen
en zelfs nadelen heeft voor de
scheepvaart. En Groen Links,
D’66, PvdA en Christenunie
vonden de vele bezwaren voor
onder andere gehandicapten,
(bak)fietsers voetgangers maar
overdreven. ‘Er zijn toch veel
meer van die hellingen in de
stad? En we gaan er samen met
Rijkswaterstaat voor zorgen dat
ook voor die weggebruikers de
hoge brug een veilige wordt’.
Hoe verzin je het: (vracht)
auto’s, scoot mobielen, (bak)
fietsen al dan niet met kinderen, ze moeten straks samen
over dezelfde rijbaan zonder
gescheiden fietspaden bij

De ontmantelde Gerrit Krolbrug.

weer en onweer omhoog en
naar beneden. En dat gaan
Groen Links, D’66 , PvdA en
Christenunie even oplossen
met Rijkswaterstaat? Datzelfde
Rijkswaterstaat dat alleen oog
heeft voor zo hoog mogelijke
bruggen en de belangen van
het wegverkeer op het bordje
van de gemeente legt? Zo’n helling is er op zo’n drukke route
nergens in de stad. Je vraagt
je werkelijk af of wethouders
en gemeenteraadsleden van
Groen Links, D’66, PvdA en
Christenunie wel eens 5 minuten stil hebben gestaan bij de
spits over de Gerrit Krolbrug.

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

Alle andere partijen in de
gemeenteraad (SP, Stadspartij,
VVD, Student en stad, CDA,
PVV,100% Groningen) konden
praten wat ze wilden, Groen
Links, D’66, PvdA en Christenunie legden het allemaal naast
zich neer en bleven achter de
hoge brug staan. Ook het voorstel van de andere partijen om
tenminste het besluit nog even
uit te stellen om alle voor en tegens van de hoge en lage brug
nog eens goed op een rijtje te
zetten wuifden ze weg.
Het Gerrit Krolbrugcomité
beraadde zich bij de opmaak
van deze editie van de Beiju-

mer nog op wat hem nu te doen
staat.
Het woord is nu eerst aan de
minister en dus ook aan de
Tweede Kamer. Het bestuur
van de Bewonersorganisatie
Beijum, vertegenwoordigd in
het comité, is er duidelijk over:
Tweede Kamer en minister
moeten het onzalige standpunt
van Burgemeester en wethouders en van de gemeenteraadsfracties Groen Links, D’66,
PvdA en Christenunie naast
zich neer leggen, gaan voor de
lage brug of in elk geval meer
tijd nemen voor een goede afweging van voor en tegens van
de hogere en lage brug. Stad

en stadjers mogen niet op
deze manier in de kou gezet
worden.
En als die steun van Tweede
Kamer en minister er niet
komt moeten Groen Links,
D’6, PvdA en Christenunie in
Groningen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart
duidelijk maken of ze alsnog
bereid zijn ten halve te keren
in plaats van ten hele te
dwalen en ‘het rijk’ duidelijk
te maken dat Groningen bij
nader inzien toch niet van
plan is mee te werken aan
de realisering van een hoge
brug.

Kardingerplas en blauwalg

Nieuwe toekomstvisie gemeente voor Kardinge gebied

Zoals bekend is er regelmatig
overleg tussen waterschap
Noorderzijlvest, de gemeente,
de Bewonersorganisatie
Beijum (BOB) en het comité
Zilvermeer schoon over het
probleem van de blauwalg in
de Kardingerplas.

Sportcentrum Kardinge is
aan vernieuwing toe, alleen
daarvoor is al veel geld nodig.
Burgemeester en wethouders
zijn zich mede op verzoek van
de gemeenteraad gaan bezinnen op de toekomst van het
hele gebied tussen pakweg
de Oostelijke ringweg en het
Dwarsdijkje tussen Nijensteinheerd en Drielanden. Dat heeft
geresulteerd in een ‘bidboek’:
een opsomming van allerlei
doelstellingen, wensen en ideeen. Kort om: van rodelbaan tot
woningbouw in het gebied, het
passeert allemaal (weer) de revue. De gemeente belooft ook
omwonenden te betrekken in
de verdere ontwikkeling van de
gebiedsvisie. Voor de duidelijkheid: tot nu toe is dat op geen

De tot nu toe uitgevoerde
maatregelen konden opnieuw
niet voorkomen dat er ook het
afgelopen zwemseizoen weer
een waarschuwing kwam om

niet langer in de plas te zwemmen vanwege de blauwalgconcentratie. Op 14 Oktober zou
daar weer een overleg over zijn
maar waterschap en gemeente
hebben meer tijd nodig om alle
gegevens (van onder andere
het experiment met een pomp
om de doorstroming te verbeteren) goed op een rij te krijgen
en te analyseren voor de verdere aanpak voor het zwemseizoen 2022. Er waren nogal wat
vragen over de omvang van de

pompleiding en geluiden om
veel forsere maatregelen te nemen. Waterschap en gemeente
kijken daar ook naar. Intussen
presenteerde de gemeente
ingrijpende (en dure ?) plannen voor verbetering van het
Kardinge-gebied.
‘Pak in elk geval dat blauwalgprobleem nu maar es snel
goed aan’, hoor je veel mensen
denken.
Wordt vervolgd.

enkele manier gebeurd, ook
niet wat de erkende bewonersorganisaties betreft.
Grote onderwijsinstellingen,
bedrijven en alle mogelijke
gemeentelijke diensten waren en zijn intussen al lang
partij aan de gemeentelijke
ontwikkeltafel.
We zijn benieuwd wanneer
Burgemeester en wethouders de bewonersorganisaties van de omliggende
wijken uitnodigen voor
overleg.
Het bidboek en de brief van
BenW aan de gemeenteraad
zijn te vinden op de site van
de gemeente onder BenWbesluiten.

Bouwactiviteit in het Kardinge gebied.
Het gebouw van het waterschap ligt pal aan de Kardingerplas.

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Nieuwe woningen aan de Isebrandtsheerd
In de Isebrandtsheerd, op
de plek waar eerder basisschool De Doefmat was,
komen nieuwe woningen te
staan. Hiervoor hebben we
de afgelopen periode samen
met bewoners en betrokkenen aan een ontwerp
gewerkt. Op maandagavond
4 oktober was hierover een
bewonersbijeenkomst in
het Heerdenhoes.
De bijeenkomst was gezamenlijk door de bewonersbelangengroep, gemeente en
Patrimonium georganiseerd.
Tot onze blijdschap was de
opkomst erg hoog. Het was
heel fijn om tijdens deze
avond weer live met elkaar in
gesprek te kunnen.
In gesprek
De bijeenkomst was in twee
tijdsblokken verdeeld. Na
een korte aftrap konden omwonenden bij een van de zes
tafels aansluiten. Bij iedere
tafel stond ook iemand uit
de voorbereidingsgroep. Per
tafel werd ingegaan op een
specifiek onderwerp. Er was
bijvoorbeeld een tafel waar
omwonenden de houten
maquette van het ontwerp
konden bekijken. Zo konden
zij met eigen ogen zien hoe
de heerd er in de toekomst
uit gaat zien. Voor wie wilde,
gaven architecten hier een
toelichting op het ontwerp.
Ook was er de mogelijkheid
tot het stellen van vragen.
Aan andere tafels werd meer
informatie gegeven over
de toekomstige inrichting
van de buitenruimte om
de nieuwbouw heen. Hier
ging het bijvoorbeeld over

Een houten maquette toonde hoe de heerd er in de toekomst uit gaat zien.

het groen, parkeren, spelen en
verkeer. Aan deze tafels werden
ook al wat mogelijke opties
aan bewoners voorgelegd. Op
deze manier konden we alvast
de voorkeur vanuit de buurt
polsen. Zo konden omwonenden meedenken over het
soort groen dat uiteindelijk in
de heerd wordt geplant. Door
een sticker te plakken op het
voorbeeldplaatje kon iemand
zijn voorkeur aangeven.
Aan de bouwtafel gingen
omwonenden in gesprek over
hoe het voor, tijdens en na de
bouwperiode in de heerd gaat.
Speciale aandacht was hier
voor het heien tijdens de bouw,
omdat bewoners daar vooraf

veel vragen over hadden. Ieder
kwartier werd er van tafel gewisseld. Zo kregen aanwezigen
de kans om langs alle tafels te
gaan.
Geslaagde avond
Zowel voor als na de bijeenkomst hebben we veel positieve
reacties van deelnemers gekregen. De voorbereidingsgroep
van de bewonersbelangen
Isebrandtsheerd, Patrimonium
en de gemeente kijken dan ook
terug op een geslaagde avond.

De bewonersbijeenkomst werd druk bezocht.
In het midden projectmanager Annet Witvoet.

Hartelijke groet,
Annet Witvoet
Projectmanager

Bewoners konden met eigen ogen zien hoe de heerd er in de
toekomst uit gaat zien.

Ontwerptekeningen van de heerd met groeninrichting.

Wonen met elkaar
Zoals het er nu uitziet, gaat Patrimonium ook een aantal nieuwbouwappartementen aan
Waardig Wonen verhuren. Deze stichting draagt zorg voor een kleinschalige huiselijke
woonplek voor mensen met dementie. Hierbinnen wordt aan maximaal zes bewoners
24-uurszorg geboden. Doel is om hen zoveel mogelijk aan het huishouden en het leven in
de wijk deel te laten nemen. Het welzijn van de bewoner staat hierbij centraal.
Een architect gaf uitleg bij een ontwerptekening.
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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. In de Beijumer van september is de aanpak van de
Godekenheerd besproken. Dit keer lichten we de plannen voor de Grevingaheerd toe.

De heerdenaanpak in 2021: Grevingaheerd
De Grevingaheerd is een
woonerf, met in het midden
een speelplek. Dwars erdoorheen loopt een fietspad, de
Beijumerweg. Dit pad wordt
gekruist door de route van auto’s die de heerd in en uitgaan.
Niet iedere verkeersgebruiker
houdt zich aan de regels die
voor een woonerf gelden. Bewoners van de Grevingaheerd
geven al langer aan dat zij dit
graag anders zien. Het verbeteren van de verkeerssituatie
in de heerd was dan ook het
startpunt voor de heerdenaanpak aan het begin van dit jaar.
Vragenlijst
Als aftrap van een dergelijke
aanpak organiseren we meestal
een pleinbijeenkomst met bewoners. Hierbij vragen we aanwezigen naar hun ideeën en
suggesties voor verbetering van
de heerd. Op die manier verzamelen we alle zaken die spelen
in de buurt. Vanwege corona
was een dergelijke bijeenkomst

dit keer niet mogelijk. Daarom
hebben we in plaats daarvan
een vragenlijst aan bewoners
gestuurd. Bijna vijftig bewoners
(ongeveer 20 %) hebben hier op
gereageerd. Uit de vragenlijst
kwam onder andere de wens
naar voren om de verkeerssituatie rond het fietspad aan te
pakken. Daarnaast gaven bewoners het zicht op de tunnels,
de overstekende kinderen bij
de speelplek en de zichtlijnen
in de heerd als aandachtspunten mee. De resultaten van de
vragenlijst hebben we in maart
in een brief aan omwonenden
teruggekoppeld.
Bewonersbijeenkomsten
Halverwege dit voorjaar was
het weer mogelijk om fysiek bij
elkaar te komen. Zowel in mei,
juni, juli als september zijn
vervolgens bewonersbijeenkomsten in de Grevingaheerd
georganiseerd. Hierbij hebben
we diverse ontwerpen voor
de aanpak van de heerd met

Een bewonersbijeenkomst in de Grevingaheerd.

omwonenden besproken. Bij
iedere bijeenkomst kwamen we
weer een stapje dichter bij het
definitief ontwerp.
Bromfietsen
Tijdens deze bijeenkomsten
vertelden bewoners onder
andere dat op het fietspad
soms erg snel wordt gereden.
Niet alleen door fietsers, maar
ook door bromfietsen. Reden
voor ons om hiernaar te kijken.
Want bromfietsen mogen
geen gebruik maken van het
fietspad. Zij rijden namelijk
veel harder dan fietsers, wat
kans op ongelukken met zich
meebrengt. Daarom moeten bromfietsers binnen de
bebouwde kom gebruik maken
van de autorijbaan, zoals in de
Emingaheerd het geval is en
van fiets/bromfietspaden.

Nu al aan de slag
In de onderdoorgangen
aan weerszijden van
de heerd is sprake van
gemengd gebruik. Daar
waar geen voetpad is,
mogen voetgangers op
het fietspad lopen. Op
deze stukken moeten
fietsers en voetgangers
rekening met elkaar
houden.
Om iedereen bewust te
maken van het gedeelde
gebruik hebben we dit
met markeringen op de
weg duidelijk gemaakt.

Woonerf
De Grevingaheerd is een
woonerf en is ook zo ingericht.
Het rode asfalt tussen de twee
onderdoorgangen kan verkeersdeelnemers echter het
idee geven dat dit een fietspad
met voorrang is. Dit is echter
niet het geval. Om dergelijke
misverstanden te voorkomen,
is dit in het nieuwe ontwerp
aangepast. Zo willen we de
gelijkwaardigheid op het kruispunt benadrukken.
Nieuwe plannen – fietspad
In de nieuwe inrichting voeren
we daarnaast aanpassingen
door die effect hebben op de
snelheid van verkeersdeelnemers. Zo zorgen we ervoor
dat de inrichting beter op het
woonerf aansluit. Hiermee
benadrukken we de gelijkwaardigheid van de kruispunten en

bevorderen we een snelheidsremmend effect. Ook
willen we een grotere oplettendheid bij alle bestuurders creëren. In het nieuwe
ontwerp komt daarnaast een
visuele onderbreking van het
fietspad. Onze ervaring leert
dat een dergelijke aanpassing de fietser alerter maakt.
Ook zal hij/zij zich hierdoor
gelijkwaardig voelen aan
andere weggebruikers en
zijn of haar gedrag hierop
aanpassen.
Uitvoering
Het definitief ontwerp voor
de Grevingaheerd is klaar.
We zijn nu bezig met de
voorbereidingen van de
aanpak. Het streven is om
komend voorjaar te starten.
In de zomer van 2022 willen
we klaar zijn.

Bewonersbijeenkomst Plein Oost
Op woensdagavond 13 oktober was er in het Heerdenhoes een bijeenkomst voor
de omwonenden van Plein
Oost. Aanleiding voor deze
bijeenkomst zijn de tijdelijke
aanpassingen die de komende
periode aan het winkelplein
worden gedaan. Voordat dit
gebeurt, werden ze nog een
keer met bewoners besproken.
Ongeveer twintig bewoners
kwamen naar de avond toe.
Bij binnenkomst kregen deelnemers eerst een kop soep en
een broodje. Na een algemene
toelichting op de aanpassingen,
konden bewoners zelf kiezen
over welk onderwerp zij meer
informatie wilden. Bijvoorbeeld over de aanpassingen
aan het plein om verkeersoverlast tegen te gaan. De
versiering van de hekken bij het
voormalig Innersdijk-terrein.
En het nieuwe speeltoestel dat

binnenkort op de speelplek
komt te staan.
Tussenpad
Daarnaast was er meer informatie over de vervolgstappen
rondom het tijdelijke tussenpad. In september is er tussen het Heerdenhoes en het
voormalig Innersdijk-terrein
op verzoek van bewoners een
tijdelijk wandelpad aangelegd.
In de praktijk bleek dat ook
scooters en fietsers er gebruik
van maken. Daarom is het pad
vooralsnog met hekken afgesloten.
Samen met bewoners en de
eigenaren van de grond (Patrimonium en Zorggroep Groningen) is nagedacht over mogelijke oplossingen hiervoor. Hoe
kunnen we scooters en fietsers
in de toekomst van het pad
weren? Tijdens de bewonersavond konden bewoners hier

Bewoners genieten van een kopje soep, vooraf aan de bewonersbijeenkomst. (Foto: Johan Fehrmann)

eveneens hun visie op geven.
Wilden zij bijvoorbeeld sluishekken (de zogenoemde ‘nietjes’) aan het begin en einde van
het pad? Of liever bloembakken? In dit laatste geval werd
bewoners gevraagd of zij het
onderhoud van het groen voor
hun rekening wilden nemen.

Tijdens de bijeenkomst gaven
de meeste bewoners de voorkeur voor het afschermen van
het tussenpad met bloembakken. Bewoners van de Zijlen
willen de bloembakken wel
onderhouden. Een aantal bewoners van de Bentismaheerd
bood aan hierbij te assisteren,
mocht dit nodig zijn.

Uitvoer
De komende maanden gaan
we aan de slag met de uitvoer van de tijdelijke aanpassingen. Uiteraard houden we
je hiervan via de wijkkrant,
de website Beijum.nl en social media op de hoogte.
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“Nu is het genoeg!”

Hoe we samen armoede aanpakken in Beijum

Het is weer even wennen,
naast elkaar zitten tijdens
de zevende bijeenkomst
van het Sterk Netwerk,
waarin allerlei organisaties,
verenigingen en wijkbewoners samenwerken. Maar
“afstand, dat willen we
niet”. En dat is ook direct de
rode draad bij het thema
‘Armoede in Beijum’. Want
armoede betekent “jezelf
overal van afsluiten. Alles
gaat dicht,” zo vertelt een
van de aanwezige buddies,
Caroline Fries.
Wat is armoede?
Vrijwel iedereen heeft wel
herinneringen aan perioden
in het leven waarin het minder ging: maar daar gaat het
niet om bij de armoede waar
we het hier over hebben.
Armoede is “het langdurig
niet kunnen rondkomen van
het beschikbare budget.” En
met langdurig wordt precies
dat bedoeld: meerdere jaren,
soms van generatie op generatie, zonder perspectief.

die twee jaar geleden in de pilot
begonnen, volgt ondertussen
de helft een opleiding of heeft
betaald werk. Caroline: “Het
duurde lang om zelfvertrouwen
te krijgen. Mijn leven is zigzag
geweest, maar gaat nu wel naar
boven.”
Wijkwethouder Isabelle Diks
opende de vergadering met
een pleidooi om binnen tien
jaar een einde aan armoede
te maken als ‘gemeenschap’
Groningen. “Nu is het genoeg!
Maar we hebben nog een slag
te maken.” En dan gaat het bijvoorbeeld over laaggeletterdheid, gezond eten en de o zo
belangrijke hersenontwikkeling
tijdens de eerste 1000 dagen
van een kind.
Caroline, Jessie en Selima, buddies van Kansrijk Oost, over hun leven in armoede.
(Foto: Marleen van Leeuwen)

Hoe je daarmee om gaat?
Dat vertellen tijdens deze
bijeenkomst vrouwen die het
zelf hebben meegemaakt. De
woorden die daarbij steeds
terugkomen? Overlevingsstand,

Marloes de Bie is projectleider van Kansrijk Oost.
(Foto: Marleen van Leeuwen)

automatische piloot, eenzaamheid. “Opgroeien in armoede,
het kleeft aan je,” zegt Caroline.
Selima Remes vertelt dat ze
bang was om hulp te vragen.
“Drie dagen voordat de hulpverleners kwamen, was ik mijn
huis al extra aan het schoonmaken.” Volgens Jessie Hooper
“blijft armoede altijd naast je
staan. Je wil gewoon gehoord
en gezien worden.”
Kansrijk Oost
En nu zijn Caroline, Jessie en
Selima buddies. In het project
Kansrijk Oost helpen zij anderen. “Mooi om iets terug te geven,” zegt Jessie. Marloes de Bie
is projectleider. De eerste en
belangrijkste vraag die gesteld
wordt aan deelnemers is: “Wat
wil jij?”. Want, zoals Marloes het
verwoordt: “Als je er niet over
gaat praten, dan los je het niet
op.” Eén persoon die naar je

luistert is al genoeg.
Ook belangrijk: iedere kleine
stap die je maakt moet je vieren, want je hebt het immers
zelf gedaan. Van de deelnemers

Het was inspirerend om te horen dat het gewoon kan. En dat
het begint met de vraag: “Hoe
gaat het met je?”
In het artikel elders in deze
krant lees je meer over de Buddy
Academie.

Wijkwethouder Isabelle Diks roept op om samen een einde te maken
aan armoede. (Foto: Willy Koolstra)

Aanpassingen zebrapaden
Afgelopen voorjaar hebben
we onderzoek gedaan naar
de beleving van zebrapaden
in Beijum. In de Beijumer
van mei hebben we de
uitkomst hiervan gepubliceerd. Uit het onderzoek
kwam duidelijk een top vijf
van prettige en minder prettige paden naar voren. Voor
vier van de vijf minst prettige paden hebben we nu
een verbeterplan gemaakt.
De vier zebrapaden waar het
om gaat, zijn diegene bij de
Atensheerd, Bekemaheerd,
Mudaheerd en Wibenaheerd. Hieraan wordt een
vijfde oversteek toegevoegd,
die bij de Kremersheerd. De
oversteek bij de Fossemaheerd kwam als vijfde minst
prettige uit het onderzoek
naar voor. Ook hier hebben we gekeken naar welke
maatregelen
zouden passen
De twee trotse winnaars
bij de genoemde verbeterpunten. Uit dit onderzoek

blijkt dat de kosten om dit aan
te pakken niet opwegen tegen
de baten. Daarom hebben we
besloten deze oversteek niet
aan te pakken.

zijn zo beter te zien. Om de
plek van de oversteek nog verder te benadrukken, leggen we
de nieuwe oversteek ook hier in
een rood vlak.

Wat we gaan doen
Bekemaheerd
Voor het kruispunt plaatsen
we aan beide kanten van de
rijbaan een drempel. Zo willen
we de snelheid van de auto’s
verlagen. Daarnaast wordt het
kruispunt beperkt tot één oversteek; de westelijke oversteek
wordt verwijderd. Daardoor
hoeven automobilisten maar
op één oversteekplaats te letten. Tot slot wordt het zebrapad
van een rood vlak voorzien.
Atensheerd
We plaatsen de oversteek verder van de bocht af, waardoor
deze meer zichtbaar wordt.
Ook overstekende voetgangers

Kremersheerd
We heffen de zuidelijke oversteek op. Het groen rondom de
noordelijke oversteek houden
we laag. Zo zou de overstekende voetganger beter zichtbaar
moeten zijn. Bij de noordelijke
oversteek staat een lichtmast.
We bekijken nog of we deze
kunnen voorzien van ledverlichting.

Mudaheerd
De oversteek aan de Mudaheerd stond zowel in de top
5 van de meest prettige als in
de top 5 van de minst prettige
zebrapaden. Deze oversteek is
al voorzien van heel veel verkeersveilige voorzieningen. Er
loopt wel een busroute via deze
oversteek en aan beide kanten
van het kruispunten ligt een
bushaltehaven. Daarom is het
niet mogelijk om hier drempels
te plaatsen. De enige maatregel die we kunnen nemen is
het laag houden van het groen
rondom de oversteek. Dat zullen we dan ook doen.
Wibenaheerd
We verplaatsen hier de oversteek. Daarnaast leggen we
deze op een plateau. Hierdoor
zullen weggebruikers hun
snelheid ter hoogte van de
oversteek verminderen. Ook
is de attentiewaarde hoger. De
noordoostelijke oversteek komt
te vervallen. Het busverkeer

heeft geen last van het plateau.
De looproute van het busstation naar winkelcentrum blijft
gehandhaafd.
Maximale snelheid
Een veel gehoorde klacht die
uit het onderzoek naar voren
komt, is de beleefde snelheid
op de wijkring. Ook het niet
stoppen voor een zebrapad
wordt als hinderlijk ervaren.
Op de wijkring geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer
per uur. Op bijna alle delen van
deze wijkring houdt het verkeer
zich aan die snelheid. Toch
blijft de boodschap: houd rekening met elkaar. Na aanpassing
zal de gemeente (in samenwerking met de politie) zichtbaar
en onzichtbaar de snelheid
monitoren.
Start werkzaamheden
We starten met de aanpassingen aan deze vijf paden. Met de
andere paden gaan we nog aan
de slag.
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Rooskleurig met Juf Roos

Zingend en dansend Beijum leuker maken
Roos de Vries, artiestennaam Juf Roos, woont aan de
Doornbosheerd in Beijum.
Afgelopen zomer organiseerde ze in samenwerking
met jongerenwerker Nanouk
Usmany en opbouwwerker Siebo Weert het project
‘Nevernooit naar bed’. Hierin
leerden kinderen van 6-10 jaar
het door haar geschreven lied
zingen, bedachten ze hiervoor
samen een dansje en sloten ze
het traject af met het opnemen
van een echte videoclip. Het
project was zo’n groot succes, dat begin november een
tweede serie lessen van start
gaat. Daarnaast werkt ze met
cultuurcoach Kitty Boon aan
het opstarten van haar eigen
bedrijf.
Roos is afgestudeerd als muzikant aan het Noorderpoort
College Kunst & Multimedia.
Bij het zoeken naar een afstudeerstage kwam ze met regisseur Karin Noeken in contact,
die haar vroeg mee te doen aan
de zomereditie van De Wijk de
Wereld in Beijum. Ook bracht
ze haar in contact met cultuurcoach Kitty Boon. Als oefenruimte voor de lessen van haar
afstudeeropdracht gebruikte
Roos een zaal in het Heerdenhoes. Zo leerde ze Nanouk
Usmany, jongerenwerker bij
Wij Beijum, kennen. Nanouk
bracht Roos weer in contact

met haar collega Siebo Weert.
Siebo en Nanouk zagen meteen
potentie in Roos, en hielpen
haar bij het opzetten van haar
muziekproject en met de financiering daarvan. Het vinden
van deelnemers was geen
probleem. Binnen een mum
van tijd hadden zich twintig
kinderen aangemeld. Daarom
werd in eerste instantie met
twee groepen gestart. In de
loop van de tijd vielen er een
aantal kinderen af, waardoor
uiteindelijk een grote groep van
twaalf kinderen overbleef. Eind
augustus namen zij samen de
videoclip op, die nu op YouTube is te zien. (Zie: https://bit.
ly/nevernooitnaarbed)
Temperamentvol
Roos: ‘Van jongs af aan ben
ik bezig geweest met kunst
en expressie. Voor mij is het
een uitlaatklep om met muziek en dans bezig te zijn. Ik
ben zelf temperamentvol; op
deze manier kan ik me uiten.
Ik herken dat in de kinderen
die in de zomer meededen
aan het muziekproject. Ook zij
hebben veel temperament. In
Nederland word je dan meteen
bestempeld als ‘probleemkind’
of ‘moeilijk’. Terwijl ik zie dat
er veel meer aan de hand is.
Ze komen thuis bijvoorbeeld
liefde te kort. Worden geslagen
of gepest. Door deze kinderen
te laten zien hoe ze hun crea-

Roos neemt samen met de kinderen een videoclip op voor ‘Nevernooit naar bed’.

tiviteit kunnen uiten, krijgen
ze meer zelfvertrouwen en een
groter gevoel van veiligheid.’
Annie M.G. Schmidt
‘Voor mijn opleiding aan het
Noorderpoort schreef ik het
lied ‘Nevernooit naar bed’. Een
aanstekelijk nummer, een beetje Annie M.G. Schmidt-achtig.
Ik denk dat het daarom ook zo
populair is. Het leek me leuk
om met een groep kinderen
hier samen een videoclip voor
op te nemen. Daarom koos ik
dit als afstudeerproject.’
‘Niet in ieder gezin is het mo-

gelijk om kinderen dans- en
muzieklessen te laten volgen.
Daarom wilde ik dat mijn
project heel laagdrempelig zou
zijn, en voor iedereen toegankelijk. Dat is gelukt. Dankzij
subsidie kon ieder kind die dat
wil gratis meedoen. De uiteindelijke groep was dan ook heel
gemixt.’
Fantasiedieren
‘In het nieuwe project wil ik
iets doen met fantasiedieren.
De eerste les leer ik ze iets over
muziek en rijm. De volgende
lessen werken we naar een
eindproduct toe: het liedje met

Nanouk Usmany, jongerenwerker WIJ

Kitty Boon, cultuurcoach Beijum/Lewenborg

‘Ik ontmoette Roos in het Heerdenhoes. Ze gaf op dat moment
twee kinderen zangles. Ik was in de ruimte ernaast, bij de
naschoolse opvang De Parels. Het klonk zo mooi, dat ik ging
kijken. Van het een kwam het ander. Roos en ik planden een
kennismakingsgesprek, waarbij ze me vertelde dat ze graag
met kinderen uit kwetsbare gezinnen wilde werken in een muziekproject. Er was iets in haar verhaal en haar voorkomen dat
me meteen vertrouwen gaf. Omdat
ik op dat moment nog niet zo lang
aan de slag was als jongerenwerker,
heb ik mijn collega Siebo Weert
gevraagd te helpen. Hij heeft het
financiële deel voor zijn rekening genomen. Het project is volledig vanuit
opbouwwerk gefinancierd. In overleg met Roos ben ik de eerste lessen
aanwezig geweest omdat Roos niet
bekend was met de doelgroep. Al
gauw zag ik dat ze capabel genoeg
is om het zelf op te pakken en dat ze het nu prima zelf kan.’

‘Ik leerde Roos kennen toen ze meedeed aan Wijk de Wereld In
Beijum. Roos was op dat moment bezig met haar afstudeerproject voor het Noorderpoort College. Ze wilde hiervoor graag
iets in de wijk doen. Als cultuurcoach help ik bewoners die
actief zijn op artistiek vlak met het opzetten en ontwikkelen
van projecten in de wijk. De gedachte hierachter is dat je in de
wijk waar je woont al een netwerk hebt. De kans op succes is
daardoor groter. Heb je daar voet aan
de grond, dan heb je een basis en
kun je vanuit daar je verdere activiteiten uitzetten. Vanwege corona was
het pas afgelopen zomer mogelijk
om Roos haar afstudeerproject uit
te voeren. Het was net zo’n succes
als we hoopten. Nu help ik Roos met
het opstellen van een offerte en een
planning voor het geven van buitenschoolse activiteiten bij BijVRIJDAG.
Zo krijgt ze steeds meer bekendheid
en wordt het aantrekkelijker voor anderen om haar in te huren.’

een videoclip. Ik vind het
belangrijk dat de kinderen
daarbij zoveel mogelijk hun
eigen fantasie gebruiken.
Om dat te stimuleren ga ik
ze iedere les ook opdrachten
meegeven.’
Betere wereld
Op dit moment is Roos druk
bezig met haar studie tot onderwijs-assistent. Daarnaast
werkt ze aan het opstarten
van het tweede project. ‘Mijn
droom is om kleinkunstenaar te zijn voor kinderen.
Als onderwijsassistent wil ik
me daarom richten op het
geven van kunsteducatie
met net dat toefje slagroom
meer. Ook heb ik de ambitie
om een op subsidies gefundeerde stichting op te zetten,
‘Kleinkunst voor Kinderen’.
Van dit initiatief wil ik artistiek leidster zijn. Zzp’er zijn
of een eigen bedrijf hebben trekt me niet. Juist een
samenwerking zoals met
WIJ, Nanouk, Siebo en Kitty
maakt het voor mij leuk en
geeft de ‘samen touch’.’
Wil je meer weten over Roos?
En over haar projecten?
Volg haar dan op Instagram:
@kleinkunstvoorkinderen.
Of houd haar website in de
gaten:
Kleinkunstvoorkinderen.
jouwweb.nl.

Let’s Gro en de Groninger wijkvernieuwing
Van 5 tot en met 7 november is
er weer Let’s Gro in Groningen.
Let’s Gro is een gratis inspiratiefestival voor bewoners en
professionals over de toekomst
van de stad en haar omgeving.
Een van de onderwerpen is dit
keer wijkvernieuwing.

Om deelnemers te laten zien
wat wijkvernieuwing precies
inhoudt, vindt op vrijdag
5 november een tour plaats
langs Beijum, de Korrewegwijk,
De Hoogte, Selwerd en De
Wijert. Hierbij wordt uitgelegd
wat er tot nu toe is gedaan, wat

goed gaat en wat beter kan. In
Beijum komen onder andere
het project Kansrijk Oost, de
aanpak van de Godekenheerd
en de aanleg van de buitenfitness aan bod.
Op zaterdag 6 november is er

een programma met diverse
sprekers in het Forum Groningen. Speciale aandacht is er
voor de gevolgen van klimaatverandering en hoe Groningen zich hieraan zou kunnen
aanpassen. Gedurende het
hele weekend is er muziek en

kunnen kinderen hun stad
van de toekomst bouwen en
meedoen aan allerlei andere
worklshops.
Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op:
https://forum.nl./nl/letsgro.

Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt
en deelneemt aan de samenleving. Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met
bewoners, ondernemers en scholen.

www.facebook.com/beijumbruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (46)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde
bedrijven, et cetera. Met z’n allen
vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het
voetlicht gebracht. Beijum zonder
ondernemers is ondenkbaar. In
deze aflevering vertelt Beijumer

Ferr over zijn onlangs overgenomen café-biljart aan de Claremaheerd.
door Johan Fehrmann
Ferr, wat mooi dat hét café van
Beijum na een moeilijk coronajaar weer een doorstart krijgt.
Hoe ben je er zo toe gekomen
om het stokje over te nemen van
de vorige eigenaar Jeffrey? Wat
deed je hiervoor?

Gedurende mijn werkzame
leven heb ik tot mijn achttiende jaar in de horeca gewerkt.
Daarna stapte ik tijdelijk de
commerciële wereld in en
werd accountant. Maar het
begon toch weer te kriebelen.
Ik was bezig met het café op
Winkelplein-West (voormalig
Hof van Beijum, JF) en de toko
tegenover Shoetime, maar bij
de school van een van mijn
kinderen kwam ik met een
vrouw aan de praat en die
vertelde dat het Café Biljart
Beijum te koop stond. Vervolgens heb ik een afspraak gemaakt met de vorige eigenaar
over een overname.
En je gaat het doen. Vertel, wat
zijn de plannen?
De kroegfunctie blijft natuurlijk bestaan, maar achter in het
café wil ik ook een ophaal-eetgelegenheid creëren. Daarvoor
zal er een ingang op de parkeerplaats voor Aldi-klanten
worden gemaakt. De bedoeling is om lekkere hapjes te
gaan verkopen. In verband
met mijn Molukse roots wil ik
ook Molukse lekkernijen gaan
aanbieden. De achterkant
wordt ophaal, cafébezoekers
kunnen ook binnen bestel-

Ferr in zijn onlangs overgenomen café-biljart

len. Jeffrey blijft me helpen
met het organiseren van thema-feestjes in het café.
Wat kunnen toekomstige klanten verwachten?
Vanzelfsprekend serveren we
een groot arsenaal aan alcoholische dranken, eten, zoals gezegd, de dartploeg zal blijven
komen, op een groot scherm
kunnen voetbalwedstrijden
worden bekeken, de Formule
1 en heel veel gezellige avonden.
Je woont in Beijum. Hoe lang

al, en hoe ben je hier terechtgekomen?
Ja, ik woon hier al twaalf jaar.
Daarvoor woonde ik in de
Hoornse Meer, maar ik kwam
een lieftallige geboren Beijumse tegen. Geboren Beijumers
hechten aan hun wijk en blijven in het algemeen hier. Dat
zegt iets over deze wijk. Het
bevalt mij hier onderhand ook
prima, met vrouw en drie kinderen.
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debijumer.nl

Een huiskamer voor Beijumers Energieteam De Werkbeij helpt bij verduurzamen
Het is zover: vanaf november
is er een geheel nieuwe huiskamer in het Heerdenhoes!
Voor jong en oud, voor activiteiten, om andere bewoners
ontmoeten en natuurlijk gewoon om te genieten van een
kopje thee, koffie of ranja.

Het adres? Melsemaheerd 2.
De gang in, dan zie je vanzelf
dit mooie muurtje (op de foto
bijna af ), met behangrestjes
van verschillende bewoners in
Beijum.
Komen jullie snel langs?

Nu de meeste maatregelen tegen het coronavirus zijn opgeheven, kan ook energieteam
De Werkbeij weer met goede
moed aan de slag. De Werkbeij
is een groep bewoners die zich
inzet voor de energietransitie
in Beijum. Voor nu richten
we ons voornamelijk op het
ondersteunen van woningeigenaren bij het verduurzamen
van hun woning.
Energieteam De Werkbeij
Om een beeld te krijgen van
de energievraag van een typisch huis in Beijum, hebben
we vijftien woningen verspreid
over de wijk laten onderzoeken
door een energieadviseur. Zijn
bevindingen worden nu naast
elkaar gelegd, om daaruit algemene lessen te kunnen trekken
voor deze vijftien en ook andere woningtypen.

Pedaalpad gestremd
Op dinsdag 2 en woensdag 3
november is het Pedaalpad
in beide richtingen gesloten
in verband met onderhoudswerkzaamheden.
Dit betekent dat fietsers ge-

bruik moeten maken van een
omleidingsroute. Op dinsdag 2
november wordt het fietspad
schoongemaakt en op woensdag 3 november wordt door de
aannemer een nieuwe slijtlaag
aangebracht. Fietsers moeten
rekening houden met een extra
fietstijd van vijf á tien minuten.

Ondertussen is afgelopen
zomer al de Subsidie Verduurzaming en Verbetering bij SNN
van start gegaan. Binnen die
regeling (een tegemoetkoming
aan bewoners van het aardbevingsgebied) is het mogelijk
om tot €10.000 euro subsidie
aan te vragen voor verbetering
of verduurzaming van uw woning. Helaas is slechts voor de
helft van de woningen die aanspraak maken daadwerkelijk
budget beschikbaar. De Werkbeij overweegt op het moment
van schrijven om hiertegen
in verweer te komen, omdat
iedereen die recht heeft op
tegemoetkoming die ook zou
moeten krijgen.

Het budget voor 2021 was al
na een paar dagen op, maar in
januari komt het budget voor
2022 beschikbaar. Om u te
ondersteunen bij uw aanvraag
van deze subsidie en bij het
verduurzamen van uw woning,
organiseren we eind november
een voorlichtingsbijeenkomst.
Daarbij zal naast De Werkbeij in
ieder geval ook het Energieloket
van de gemeente aanwezig zijn.
Voor de precieze datum en het
programma, houd de website
beijum.nl in de gaten.

Heeft u vragen of opmerkingen
voor De Werkbeij, of heeft u
tips nodig om energie te besparen? Bezoek eens onze online pagina beijum.nl/energieteam-de-werkbeij, of stuur een
mail naar werkbeij@beijum.nl.
Nieuwe leden zijn nog steeds
welkom. We zoeken met name
een secretaris/notulist, die eventueel ook organisatorische dingen wil doen.

De gemeente treft intussen voorbereidingen voor een energieplan voor heel Beijum. Daarover
zullen we u binnenkort nader
informeren. Op dit moment is
nog niet duidelijk hoe Beijum
van het gas af gaat, maar zeker
is wel dat onze woningen beter
geïsoleerd moeten worden.

Energiecoaches gezocht!
Herfst. Het wordt eerder donker en de temperaturen gaan
omlaag. De lichten gaan eerder
aan en de verwarming zetten
we omhoog. Met kaarsjes aan
en een warme kop thee of koffie op de bank: stiekem ook wel
knus!
Hiermee is ook de periode weer
aangebroken waarin we de
meeste energie verbruiken. Dit
zien we over een tijdje terug op
onze energierekening. Gelukkig
zijn daar onze energiecoaches:
opgeleide vrijwilligers uit de wijk
die bij u thuis advies kunnen
geven over mogelijkheden om

energie te besparen. Energie
besparen is geld besparen! Met
als kers op de taart een gratis bespaarpakket t.w.v. 50 euro voor u
op maat.
Wegens de vele succesverhalen
en de toename van aanmeldingen zijn wij op zoek naar
nieuwe energiecoaches! Vind jij
duurzaamheid interessant, kun
je samenwerken en haal jij energie uit het contact met mensen?
Word energiecoach! Stuur je cv
naar: energiecoachesbeijumlewenborg@werkpro.nl.
Heb je geen cv? Stuur dan een
mailtje. Bij vragen kun je contact
opnemen met Leoni Bijhold via
06-25283636.
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Middeleeuws feest De Beijumkorf
Naar aanleiding van de rubriek Uit het verleden van
Beijum
Deze foto is gemaakt tijdens
het lustrum in oktober 2001.
De school bestond toen twintig jaar. Nu dus al weer veertig
jaar! De tijd vliegt voorbij.
Op deze foto zien we voornamelijk ouders van de
Ouderraad die zich hebben
verkleed als middeleeuwse
personen bij slot Beijumkorf.
In de eerste week van oktober
2001 hadden we op school
een middeleeuwse week. De

kinderen hebben hun eigen
buidel met munten gemaakt,
we hebben geleerd over de
middeleeuwen en onze eigen
kleding gemaakt. Ook hebben
we middeleeuwse spelletjes
gespeeld, zoals bikkelen (een
spel met botjes van een varken of geit).
Als afsluiting was er een
sportdag met een middeleeuws tintje, waarbij we tot
slot met de hele school kip en
aardappelen hebben gegeten. In de avond was er nog
een groot feest voor ouders,

vrijwilligers en personeel. Dit
feest duurde tot in de vroege
uurtjes.
Momenteel ondergaat De
Beijumkorf locatie De Honingraat een grote verbouwing. Na veertig jaar was het
tijd voor groot onderhoud. We
hopen in 2022 de school weer
feestelijk te kunnen openen
door middel van een geweldig feest.
Naomi Gispen, oud-leerling
van De Beijumkorf, en nu
reeds 21 jaar werkzaam op
De Beijumkorf

De Bron-kalender nieuwe stijl 2022
Essentieel in elk huishouden
– een kalender! Veel lezers
hebben wellicht al een mooie
kalender in huis hangen.

project? De Diaconie van PKN
De Bron heeft daarvoor het
Hospice Gasthuis Groningen
gekozen.

Dat brengt me op het project
De Diaconie van De Bron –
wijkkerk van Beijum, De Hunze
en Van Starkenborgh. Hoe mooi
is het om samen met bewoners
uit deze wijken een kalender
van Kerk en Samenleving samen te stellen? En deze dan op
bestelling te verkopen ten behoeve van een lokaal diaconaal

Het doel van het Gasthuis: Voor
wie het niet mogelijk is om thuis
te sterven, biedt het hospice
Gasthuis Groningen een veilig,
warm en huiselijk alternatief met
24-uurs zorg. In het Gasthuis kan
men leven zoals men dat thuis
gewend is. Het Gasthuis wordt
beheerd door 125 vrijwilligers en
wordt voor het grootste deel gefi-

nancierd middels fondswerving.
Daardoor zijn wij onafhankelijk
van de overheid en kunnen onze
bewoners in alle vrijheid afscheid
van het leven nemen.
(www.gasthuisgroningen.nl)
Tot 10 november 2021 kunt
u foto’s of gedichten insturen
naar:
kalenderuitdebron@gmail.com.
Foto’s mogen het landschap
of de stad en dorpen rondom
Groningen bezingen (in kleur of

zwart-wit, aantal pixels 1575 ×
1575 – ze worden vergroot op
ongeveer 20 × 20 cm).
Gedichten of teksten (maximaal dertig regels) graag van
het type: lyrisch, optimistisch,
inspirerend. Ook een bestaand
gedicht mag, mits met bronvermelding.
Op 17 november volgt de definitieve selectie door een groepje enthousiastelingen (niet de
diaconie, hoewel enthousiast)
en start het drukken. Als een
eigen creatieve bijdrage niet
lukt, kunt u een financiële bij-

drage geven aan het Gasthuis
door een kalender te bestellen
voor €9,50 (= de kostprijs + een
bijdrage voor het Gasthuis). Er
worden ook sets gemaakt van
twaalf dubbele kaarten van de
geselecteerde foto’s. Bestellen
kan tot 20 november via kalenderuitdebron@gmail.com.
Op 3 december (geheel toevallig net voor Sinterklaasavond)
volgt de levering aan huis door
diakenen. Belangrijke data om
even te markeren op uw oude
kalender; binnenkort hangt er
misschien wel een nieuw exemplaar!

Kalender uit de Bron
De opbrengst van de kalender gaat naar
Hospice Gasthuis Groningen

VRIJWILLIGERSFUNCTIE

WIJK-ENERGIECOACH
Beijum/Lewenborg

Een foto en/of gedicht insturen kan
tot 10 november a.s.
Criteria foto’s:
Bezingen het landschap of de stad en dorpen rondom Groningen
Kleur of zwart wit, ze worden vergroot tot ongeveer 20x20 cm
Grootte bestand: minimaal 1575x1575 pixels
Criteria gedichten:
Maximaal 30 regels,

Vind jij duurzaamheid interessant,
ben je graag onder de mensen en woon
je in de omgeving van Beijum en
Lewenborg?
DAN KAN JIJ ONZE NIEUWE
WIJK-ENERGIECOACH WORDEN!

Een eigen gedicht of tekst die u passend vindt
Thema: lyrisch, optimistisch, inspirerend
sturen naar kalenderuitdebron@gmail.com

bestellingen voor 20 november a.s. bij
kalenderuitdebron@gmail.com
Levering aan huis op 3 december a.s.

De wijk-energiecoach

Als wijk-energiecoach bezoek je huishoudens in de wijken Beijum
en Lewenborg om hun energieverbruik onder de loep te nemen en
ze vervolgens te voorzien van een onafhankelijk advies. Op basis van
dit advies stel je een pakketje samen met beschikbaar gestelde
producten (t.w.v. €50,00) die de bewoners kunnen helpen om hun
huis te verduurzamen. De energiecoach plant de bezoeken in met de
huishoudens en houdt de voortgang hier van bij in het systeem. De
wijk-energiecoaches vormen een team en er wordt gewerkt in duo’s.

voor de prijs van 9,50
Twaalf dubbele kaarten voor 18,50.
We verheugen ons op uw inzendingen
en verrassen u graag met de creatie aan huis
voor het lokale doel.
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Buurtcentra in Beijum
info@heerdenhoes.nl
Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
050-5410070

Bij Bosshardt
Amkemaheerd 481-a,
050-5493233/06-25134389
Wij Beijum
wijbeijum@wij.groningen.nl
Melsemaheerd 2
050-5497131

Wijkcentrum Trefpunt
receptie@trefpuntbeijum.nl
Beijumerweg 17,
050-5422807

PKN De Bron
info@pkndebron.nl
Bentismaheerd 1a,
050-5420040

Activiteiten
2e helft

Ontmoeting en al

Jeugd
Maandag:
De Parels

14.00 - 16.30 Heerdenhoes

van 4 - 9 jaar

Opgave verplicht

Huiswerkbegeleiding

14.00 - 16.30 Trefpunt

Groep 7/8

Opgave verplicht

Nijntje Beweegdiploma 10.00 - 11.00 Heerdenhoes

Peuters

t.tencate @sksg.nl

De Parels

van 4 - 9 jaar

Opgave verplicht

Dinsdag:
14.00 - 16.30 Heerdenhoes

Maandag:
Open Computer inloop

09.00 - 17.00

Heerdenhoes

Vrouwengroep Orchidee

09.30 - 11.30

Trefpunt

Koﬃe en thee inloop

12.00 - 15.00

Bij Bosshardt

Ouderencafé, oneven weken

16.00 - 18.00

Heerdenhoes

Stiltecentrum

17.00 - 19.00

De Bron

Filmavond, eerste v/d mnd

19.30 - 22.00

Trefpunt

Groeps Meditatieavonden

19.30 inloop

De Bron

Bingo, laatste v/d mnd

19.00 - 22.00

Heerdenhoes

Schatkamer

14.30 - 17.00 Trefpunt

Vanaf 10 jaar

Opgave verplicht

Kiddance

15.00 - 16.00 Heerdenhoes

4 – 7 jaar

Opgave verplicht

Dinsdag:
Open Computer inloop

09.00 - 17.00

Heerdenhoes

Muziek met Peuters

16.15 - 16.45 Trefpunt

1,5 tot 3 jaar

€ 8,00 (€ 5,00 stadjerspas)

Koﬃe bij de Fietskar

10.00 - 12.00

Beijum

Woensdag:
Schatkamer

12.30 - 15.00 Trefpunt

Grote Sportinstuif

14.00 - 15.10 Sporthal

De Parels

14.00 - 16.30 Heerdenhoes

Kaboutervoetbal

14.45 - 15.30 GVAV Kardinge

Vanaf 10 jaar

Opgave verplicht

van 4 - 9 jaar

Opgave verplicht
Opgave roy@sportwijkbeijum.nl

The Flames (kidsdance) 15.00 – 18.00 Heerdenhoes

Kinderen

€ 10,00 per maand

Dans DV Delusion

19.30 - 20.30 Trefpunt

Jeugd

€ 10,00 per maand

Jeugdsoos

19.00 - 21.00 Trefpunt

12 tot 18 jaar

Gratis

Donderdag:
De Parels

14.00 - 16.30 Heerdenhoes

Doornbos Paradijs

14.30 - 16.00 Doornbosheerd bij nr 47 Iedereen

Schatkamer

14.30 - 17.00 Trefpunt

The Flames (kidsdance) 18.00 - 21.00 Heerdenhoes

van 4 - 9 jaar

Opgave verplicht

Vanaf 10 jaar

Opgave verplicht

Jeugd

€ 10,00 per maand

Vrijdag:
Schatkamer

14.30 - 17.00 Trefpunt

Vanaf 10 jaar

Opgave verplicht

Kinderen koken

14.30 - 16.30 Trefpunt

7 tot 12 jaar

Opgave verplicht

Jeugdsoos

19.00 - 21.30 Trefpunt

12 tot 18 jaar

Gratis

11.00 - 22.00 Trefpunt

Van 7 tot 18 jaar € 13,00 per maand

15.00 - 16.30 Wegwijzer

Kinderen

Koﬃe en thee inloop

10.30 - 13.00

Bij Bosshardt

Klaverjassen

19.00 - 22.00

Heerdenhoes

Sjoelen

19.00 - 22.00

Heerdenhoes

Woensdag:
Open Computer inloop

09.00 - 17.00

Heerdenhoes

Koﬃe en thee inloop

10.30 - 13.00

Bij Bosshardt

Inloop Bij Bosshardt

12.00 - 15.00

Bij Bosshardt

Donderdag:
Open Computer inloop

09.00 - 17.00

Heerdenhoes

Het Beijumer Bosshardtkoor

10.00 - 12.00

Bij Bosshardt

Wereldkoor Sing en Swing

10.30 - 12.00

Heerdenhoes

Vrijdag:
Open computer inloop

09.00 - 17.00

Heerdenhoes

Koﬃe en thee inloop

10.30 - 13.00

Bij Bosshardt

Buurtcafé

19.00 - 22.00

Trefpunt

Zondag:
Kerkdienst

10.00

De Bron

Kerkdienst

09.30

Nieuwe Kerk

12.00 - 13.30

Heerdenhoes

Afhaalmaaltijd 13.00 - 13.30

Bij Bosshardt

Lunchcafé

12.00 - 13.30

Heerdenhoes

Soep en tosti

10.30 - 13.00

Bij Bosshardt

Lunchcafé

12.00 - 13.30

Heerdenhoes

Uitsmijter

12.00 - 13.00

Bij Bosshardt

Lunchcafé

12.00 - 13.30

Heerdenhoes

Beijum Kookt

17.30 - 20.00

Heerdenhoes

Lunchcafé

12.00 - 13.30

Heerdenhoes

Soep en tosti

10.30 - 13.00

Bij Bosshardt

Zaterdag:
Scouting de Voerman
Zondag:
BijHem Kidsclub

Eten
Maandag:
Dinsdag:

Wijkplatform
Beijum.nl

Woensdag:
Donderdag:
Een prachtwijk waarin iedereen meetelt en
meedoet. Een plek waar ieders talent tot volle
bloei komt en waar mensen met verschillende
culturen en achtergronden elkaar verrijken.
Een wijk met gelijke kansen op ontplooiing
voor ieder kind en waar niemand arm of
eenzaam is. Een wijk waar je je leven lang wilt
blijven wonen en waar voldoende
voorzieningen zijn om er tot op hoge leeftijd
een zinvol bestaan te kunnen leiden.
Meer informatie op:
www.beijum.nl/beijum-bruist/

Vrijdag:

Lunchcafé
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Organiseer je zelf ook een leuke activiteit die hier niet bij op staat?
Mail het naar info@heerdenhoes.nl en wij zetten het erbij.
Ook kan je zelf je activiteiten zetten op Beijum.nl

Sport en Beweging
Maandag:
Bodyﬁt 65+

10.45 - 11.45

Heerdenhoes

65 +ers

d.s.sabajo@gmail.com

Tafeltennisclub Ambiente

19.30 - 21.30

Trefpunt

Volwassenen

Op aanvraag

Yoga met Marieke

18.45 - 19.45

Heerdenhoes

Gevorderden

www.bewegenmetmarieke.nl

Latin-dance

19.00 - 21.00

Trefpunt

Volwassenen

salsa.yvon@hotmail.com

Fit met Nynke

19.00 - 20.00

Buitenﬁtness

55+

charlotte@beijumbeweegt.nl

Volwassenen

Dinsdag:
StoelYoga

14.00 - 15.00

Trefpunt

Volwassenen

info@praktijkzeinstra.nl

Vrouwen

Gratis

OldStars in de Wijk

14.00 - 15.30

Buitenﬁtness

55+

charlotte@beijumbeweegt.nl

Volwassenen

Gratis

Tai Chi

19.30 - 21.00

Heerdenhoes

Volwassenen

€ 15,00 per maand

Volwassenen

Gratis

Tafeltennisclub PITT

20.00 - 23.00

Heerdenhoes

Volwassenen

Op aanvraag

Iedereen

Vanaf 27 september

Volwassenen

€ 1,00

Woensdag:
Brisk Walking+

10.00 - 11.00

Buitenﬁtness

55+

charlotte@beijumbeweegt.nl

Volwassenen

2e en 4e mnd,

Yoga fysiek beperkten

10.30 - 12.00

Heerdenhoes

Volwassenen

hennyo@home.nl

Volwassenen

€ 2,00 per persoon

StoelYoga

18.30 - 19.30

Trefpunt

Volwassenen

info@praktijkzeinstra.nl

Yoga met Marieke

18.45 - 19.45

Heerdenhoes

Volwassenen

www.bewegenmetmarieke.nl

llerlei

contact.pkndebron@gmail.com

Volwassenen
Iedereen

Elke week een andere Heerd!

Donderdag:
Wandelgroep

Sportwijk Beijum

10.00 - 10.45

Heerdenhoes

Volwassenen

Gratis,

Volwassenen

Gratis

Wandelgroep Sportwijk Beijum

11.00 - 12.00

Wij-Beijum

Volwassenen

Gratis

Volwassenen

Latin-dance

19.00 - 21.00

Trefpunt

Volwassenen

salsa.yvon@hotmail.com

Volwassenen

Tafeltennisclub Ambiente

19.30 - 21.30

Trefpunt

Volwassenen

Op aanvraag

Volwassenen

Vrijdag:
Fit met Frenk
Latin-dance

10.00 - 11.00
19.00 - 20.00

Buitenﬁtness
Trefpunt

55+
Volwassenen

charlotte@beijumbeweegt.nl
salsa.yvon@hotmail.com

Volwassenen

Gratis

Iedereen

Gratis

Volwassenen
Volwassenen

Aanmelden nodig

Creatief
Maandag:

Schildercursus 50+

13.00 - 15.00

Heerdenhoes

50 plussers

€ 6,00 per les

Schildercursus

19.00 - 21.00

Heerdenhoes

Volwassenen

€ 6,00 per les

Naaiatelier

09.00 - 12.00

Heerdenhoes

Volwassenen

Iedereen

Beeldhouwen

09.30 - 12.30

Heerdenhoes

Volwassenen

Volwassenen

Schildercursus

19.30 - 21.30

Heerdenhoes

Volwassenen

€ 6,00/ om de week

Schilderen/Tekenen

09.00 - 12.00

Heerdenhoes

Volwassenen

€ 6,00 per les

Brei en Haakclub

19.30 - 22.00

Heerdenhoes

Volwassenen

Gratis

Schilderavontuur

10.30 - 12.00

Trefpunt

Volwassenen

Op aanvraag

Creagroep de Bron

13.30 - 15.30

Heerdenhoes

Volwassenen

Gratis

Volwassenen

Dinsdag:

Volwassenen

Donderdag:
Iedereen

1e, 2e, 4e v/d mnd

Iedereen

3e zondag v/d mnd

Vrijdag:

WIJ Beijum
/ Trefpunt

Diverse broodjes en soep
€ 3,00 Per mail of telefonisch (bel of app)

/ Trefpunt

Diverse broodjes en soep
Diverse broodjes en soep
€ 1,00

/ Trefpunt

Diverse broodjes en soep
€ 5,00, 2 gang, opgave verplicht

/ Trefpunt

Diverse broodjes en soep
Beide € 0,50

Contact:
info@beijum.org of tel. 0653825843

is er voor alle bewoners van Beijum
WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen
met u zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen die
u ervaart in het dagelijks leven.

Beide € 0,50
/ Trefpunt

Bewoners Organisatie Beijum

Openingstijden:
Vrije inloop dinsdag-en donderdagmiddag van 13.30 to 17.00 uur
ook kunt u ons bellen om een afspraak te maken.
Contact: Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen,
050 5497131

Bloedprikken door Certe
in het Heerdenhoes
Maandag
Woensdag

08.45 - 09.45
08.30 - 10.00
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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
Lekkere hapjes
De vruchten kunt u het best in
vieren snijden en vervolgens in
ruim water 30 tot 60 minuten
koken; wrijf wel eerst het dons
eraf (dat diende vroeger als
pleister op wonden). Het aroma
komt nu vrij en de kweepeerpartjes worden bruin-rood.
Door de grote hoeveelheid pectine in de pitten kunt u van het
kookwater heel eenvoudig gelei
maken: gewoon nog wat suiker
toevoegen en laten inkoken tot
de gewenste dikte.
De vruchten zelf draait u door
een passeerzeef. Dat is wel
even een klusje, maar dan hebt
u ook wat. Meet de hoeveelheid
vruchtenmoes af, meng er een
gelijke hoeveelheid suiker door
en laat al roerend inkoken in
een pan met dikke bodem. Als
de vruchtenmassa loslaat van
de bodem, giet u hem in een
ingevette ovenschaal, op een
stuk bakpapier of in siliconen
bonbonvormpjes. Tijdens het
drogen verandert de kleur naar
rood! Bewaar de stukjes kweepeerpasta tussen laurierbladeren op een droge plek.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

De kweepeer
(Cydonia oblonga)
Waar zouden we zijn zonder
de rozenfamilie? U denkt vast
aan bloeiende en geurende
rozen, en inderdaad, daar
kunnen we zeker van genieten. Maar het rozengeslacht
brengt naast rozenbottels
nog veel meer vruchten voort
– denk maar aan appels, bramen, frambozen, aardbeien,
peren, pruimen, meidoornen sleedoornbessen, mispels
en dus kweeperen. Die interessante vruchten zijn in de
herfst her en der te koop.
Goud in de boom
Meteen als u de knalgele, keiharde vruchten aanraakt, voelt
u het al: ze zijn bedekt met
een soort dons. Verder zijn ze
opvallend groot en hebben ze
de vorm van een peer of een
appel. De geur is verrukkelijk,
maar zet er niet uw tanden in,
want de vruchten zijn alleen
gekookt eetbaar.
Mocht u een kleine tuin hebben, dan zou u een Japanse
kweepeer kunnen plaatsen.
In de lente draagt dit struikje
prachtige rode bloemen en de

Kweeperen aan de boom

kleine kweepeertjes die in de
herfst verschijnen, kunt u eten.
De kweepeer stamt oorspronkelijk uit verre streken, de bossen van Noord-Perzië. Grieken
en Romeinen waren enthousiast, en uiteindelijk belandde de
boom ook bij ons in het hoge
noorden. Hij is gevoelig voor
vorst, dus wat bescherming in
de eerste jaren is nodig. Maar
dan heb je ook een prachtige
boom met grote bladeren en
mooie bloemen. De vruchten
liet men van oudsher narijpen
op stro, waarbij ze hun bijzondere aroma verspreidden.

Kweepeeroogst

Traditioneel wordt deze carne
de membrillo in Spanje gegeten met een stukje manchego
(schapenkaas). En in Zwitser-

land maakt men er een soort
koekjes van, Quittenchrömli.
Ik heb het zonder suiker geprobeerd, maar dat was geen
succes… Een beetje minder kan
natuurlijk wel, maar dan krijgt
u meer een soort moes, die u
bijvoorbeeld op brood kunt
gebruiken of door de yoghurt.
Geneeskracht
Door het hoge gehalte aan pectine, slijmstoffen, looistoffen
en vitamine C werkt kweepeer
ondersteunend bij darmproblemen, zoals ontstekingen
en diarree, en versnelt het de
genezing na verkoudheid en
allerlei luchtwegproblemen. In
Duitstalige landen maakte men
een aftreksel van het verse sap
tegen bloedarmoede.
Mocht u veel kweeperen hebben, dan is er nog een interessant experiment: leg de pitten
enkele dagen in wat water.
En ziedaar, u krijgt een gelei
die heerlijk geurt naar bittere
amandelen. Die gelei kunt u
in de koelkast bewaren en als
EHBO-middel gebruiken bij
verbrandingen, ruwe handen
en kleine wondjes. Ook kunt u
er een paar eetlepels van door
een ander hoestdrankje mengen, voor een extra krachtige
werking.

Carrièrekansen bij de kinderopvang Kerk in Actie zoekt collectanten
De kinderopvangbranche viert
hoogtijdagen: niet eerder in
de afgelopen tien jaar is het
aantal kinderen op de opvang
zo gegroeid. Sinds de zomervakantie loopt het storm bij kinderopvangorganisatie SKSG.
En dat biedt kansen voor wie
weleens een nieuwe carrièremove wil maken!
Werken in je eigen wijk
Nieuwe collega’s kunnen in vrijwel elke wijk aan de slag. Iedere
wijk is anders en brengt zijn
eigen kansen en uitdagingen
mee. In team Beijum werkt Dorien de Vries. Ze is pedagogisch
medewerker bij SKSG Krullevaar.
De manier waarop kinderen elk

op hun eigen manier zelfvertrouwen ontwikkelen, is haar motivatie om elke dag weer haar beste
beentje voor te zetten. Dorien:
“Eigenlijk weet ik al sinds ik heel
klein ben dat ik iets met kinderen
wil doen. We zetten ons bij SKSG
in voor de ultieme ontwikkeling
van kinderen en daarbij hebben
we heel veel oog voor de autonomie van kinderen. Een kind
is er klaar voor, wanneer het
kind er klaar voor is. Ieder kind is
uniek.”
Waardevol werk
Het werk is waardevol voor
Dorien en haar bijna duizend
collega’s. “Op dit moment doe
ik naast mijn werk een studie

Pedagogisch Educatief Professional. Ik ga nog meer de diepte in
wat betreft de ontwikkeling van
kinderen. Zo ben ik bezig met
mijn eigen ontwikkeling en kan
ik ook doorgroeien binnen SKSG.
Het is een grote organisatie, en
er zijn altijd wel mogelijkheden
om iets anders te proberen, of
om ergens anders ervaring op te
doen.”
SKSG heeft momenteel een aantal interessante vacatures voor
pedagogisch medewerkers op
het KDV en de BSO in Groningen.
Een overzicht staat op werkenbijsksg.nl. Wie eerst kennis wil komen maken, kan appen of bellen
met Xandra Drost, 06-25271414.

Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte
voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Om deze collecte
tot een succes te maken zoeken
we collectanten. Doet u mee?
Vorig jaar organiseerde Kerk in
Actie de huis-aan-huiscollecte
voor het eerst. Deze collecte was
een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte
werd positief ontvangen. “Mooi
dat de kerk zich van deze kant
laat zien”, zeiden de gevers.
Het doel van de collecte is, net
als vorig jaar, vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse
vluchtelingenkampen verblijven
duizenden kinderen. Ze zijn hier,
soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten
en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met
voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een
betere plek te krijgen.
Collectecoördinator Klaas Sijbrandij organiseert de collecte
in Beijum. Wilt u vluchtelingen-

Kardinge
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kinderen in Griekenland ook
helpen? Meld u dan aan als collectant bij Klaas: 06-24345677 of
klaassybrandy@gmail.com.
U kunt zich ook opgeven bij het
landelijk collecteteam van Kerk
in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.
Kerk in Actie is het diaconale
programma van de Protestantse Kerk in Nederland.
De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede
en onrecht. De projecten
van Kerk in Actie richten zich
op mensen slachtoffer zijn
van rampen en conflicten,
mensen die niet in vrijheid
kunnen geloven en mensen
die leven in armoede. Een
belangrijk deel van het werk
van Kerk in Actie richt zich
op kinderen die in de knel
zitten door oorlog, armoede
of uitbuiting. Kijk ook op
kerkactie.nl.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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EK Acrobatische Gymnastiek
Van 23 tot en met 26 september werden de Europese
Kampioenschappen Acrobatische Gymnastiek voor
Jeugd en Junior 1 gehouden
in Pesaro, Italië. Nederland
zond negen teams uit naar
dit EK.
Ondanks de lastige voorbereidingen wisten de teams van
Acro Academy Noord-Nederland zichzelf op dit belangrijke moment te overtreffen.
Twee teams behaalden een
Europese bronzen medaille,
twee andere teams werden
respectievelijk vierde en vijfde. De overige drie teams
stonden alleen maar niet in
de finale omdat slechts één
team per land mag doorstromen – zonder de Nederlandse

Foto © Simone Ferraro – officiële EK-fotograaf

concurrentie in hun categorie
hadden ze daar ook gestaan.
Ook Chaja Vos uit Beijum
stond op de vloer op het EK.
Zij kwam met haar partners
Sarai Huitema en Jannah
Eppinga uit bij de Junior 1
damesgroepen. Met twee
fantastische oefeningen kwamen zij weliswaar in de top 8,
maar vanwege bovenstaande
landenregel mochten zij niet
doorstromen naar de finale.
Niettemin mogen de meiden
trots zijn op de prestatie die
zij hebben neergezet.
Een fantastisch resultaat en
een grote beloning voor het
doorzettingsvermogen dat ze
hebben getoond in de lastige
coronaperiode.

Iedereen is welkom bij Taalhuis Beijum
Het Taalhuis is voor iedereen
die de Nederlandse taal wil
leren. Je moet dan denken aan
lezen en schrijven, maar ook
leren spreken is belangrijk. Je
kunt hulp krijgen van een taalcoach, Samen gaan jullie met
taal aan de slag.
Het Taalhuis is er ook voor al
jouw vragen over opleiding of
werk. Dus wil je weten of je een
opleiding kunt volgen, of hoe
je werk kunt vinden? Kom dan
gerust langs.
Sijgersmaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Elke vrijdagmorgen is er een
open taalles van 10 tot 11.30

uur, gezellig samen bezig met
de Nederlandse taal.
Wil je meer weten van het
Taalhuis? Kom gewoon langs,
we zitten in de bibliotheek van
Beijum. Elke donderdagmorgen
van 9 tot 11.30 uur mag je zo
binnenlopen met al jouw vragen of voor hulp bij taal. Je bent
van harte welkom!
Het adres is: Ypemaheerd 42.
Vraag naar mevrouw Marian
Kiewiet.
Bellen: 06-13491544
E-mail: taalhuis.beijum@forum.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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Certificaat Buddy Academie voor buddy’s Kansrijk Groningen
De eerste vijftien buddy’s van het
project Kansrijk Groningen hebben 14 oktober hun certificaat
van de Buddy Academie gekregen uit handen van wethouder
Isabelle Diks. De buddy’s hebben
een intensief trainingsprogramma gevolgd om deelnemers te
begeleiden die uit de armoede
willen. De aanpak van Kansrijk
Groningen werkt, omdat deelnemers uit de bijstand komen,
financieel onafhankelijk worden
en de regie over hun leven terugkrijgen via opleiding en/of werk.
Het werken aan eigen doelen
vanuit de vraag ‘wat wil jij’ is de
sleutel voor het succes.

De trotse buddy’s met hun behaalde certificaat

In 2019 startte het project Kansrijk Oost in de wijken Beijum en
Lewenborg als pilot voor minima-huishoudens. Dat kunnen
mensen in de bijstand zijn, maar
ook zzp’ers, werkenden en jongeren. Zij worden gedurende minimaal één jaar intensief begeleid
door een buddy. Sinds januari
2021 zijn ook in Selwerd en De
Wijert zusterprojecten gestart. Zij
nemen het model over en vullen
het op hun eigen manier in. Alle
projecten werken samen onder
de naam Kansrijk Groningen.
Buddy Esmeralda Bos:
‘Doordat anderen groeien, blijf

ik zelf ook groeien. Blijven leren,
dat is zo mooi.’
Door de uitbouw naar meer
wijken zijn meer goed opgeleidde buddy’s nodig. Elke buddy heeft naast een professionele achtergrond ervaring met
leven in armoede en is opgeleid in de Buddy Academie. Initiatiefnemer en kwartiermaker
van het eerste uur Marloes de
Bie zette de Buddy Academie
op om de buddy’s goed gereedschap mee te geven bij het
begeleiden van deelnemers.
De gemeente Groningen staat
in de top 5 van armste ge-

fantastisch. Intussen is zij zelf
buddy van een aantal gezinnen. Nog een half jaar en dan
kan ze zo de arbeidsmarkt op.’
Bron: Kansrijk Groningen Kansrijk Groningen

meentes in Nederland. Kansrijk
Groningen gaat deze armoede
te lijf vanuit de missie Van moet
naar moed. De buddy’s van
Kansrijk Groningen ondersteunen deelnemers, zo intensief en
zo lang als nodig is. Ze leveren
maatwerk, afgestemd op de
wensen van de deelnemer.
Buddy’s werken nauw samen
met WIJ-teams, Werk & Inkomen en de GKB, als het erom
gaat dingen anders te doen.
Daarnaast met allerlei partijen
in de wijken.

Uit onderzoek blijkt naar de
aanpak van Kansrijk Groningen
dat de stress bij deelnemers
afneemt, dat hun welbevinden
toeneemt, dat de eigen regie
terugkomt en dat het effectief
is om steeds dezelfde buddy te
hebben.

Een deelnemer zei na 22 jaar
in de bijstand:
‘Ik wil er vandaag nog uit, het
is genoeg. We maakten haar
schulden beheersbaar met
hulp van de GKB. We hielpen
haar met testen en ze bleek
bijna hbo-niveau te hebben.
We betalen nu een mbo 4-opleiding voor haar. Ze doet het

Kansrijk Oost is onderdeel van
de Wijkvernieuwing Beijum en
Lewenborg. Het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Groningen financieren
het project. Kansrijk Selwerd is
onderdeel van de Wijkvernieuwing Selwerd en Kansrijk Zuid
is onderdeel van de Wijkvernieuwing De Wijert.

Jonge Mama’s Café

Samen met de andere moeders
worden thema’s vastgesteld.

Ben jij een jonge (aanstaande)
moeder? Niet ouder dan 26
jaar? Als je al kinderen hebt
of binnenkort een kindje verwacht, kun je in dit café andere
jonge moeders ontmoeten.

Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: de verzorging
van je kind, de opvoeding,
speelgoed, relaties, school,
werk, vrije tijd, huisvesting,
activiteiten met je kind.
Leer van elkaar en van professionals! Neem je kinderen mee.
De data en andere gegevens
staan in de flyer.

Je ontvangt dan informatie
waarmee je je beter kunt voorbereiden op het moederschap.

JONGE MAMA'S CAFE

ONTMOETEN, ONTSPANNEN EN OPLADEN.
De Jonge Mama’s cafe is een groep waarin jonge moeders één
keer per week bij elkaar komen voor het uitwisselen van
ervaringen, waarbij ze leren van elkaar en van
professionals/vrijwilligers.
Kleine kinderen mee? Geen probleem!
De ochtenden zijn gratis!
WOENSDAG 3 NOVEMBER OM 10:00 TOT 12:00
WOENSDAG 10 NOVEMBER OM 10:00 TOT 12:00
WOENSDAG 24 NOVEMBER VAN 10:00 TOT 12:00
WOENSDAG 01 DECEMBER VAN 10:00 TOT 12:00
WOENSDAG 8 DECEMBER VAN 10:00 TOT 12:00
WOENSDAG 22 DECEMBER VAN 10:00 TOT 12:00
Waar ?
Adres: Melsemaheerd 2 (WIJ Beijum) 9736 EM Groningen
Contact of vragen ?
Viki Cuevas: 0655465590 - Viki.Cuevas@wij.groningen.nl
Djirny Ririhena: 0631740123 - Djirny.ririhena-croes@wij.groningen.nl
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“Uniek wat er in Beijum gebeurde”
Kerkasiel in De Mamrehoeve
Het verhaal van Davit en
Nunë heeft Beijum geraakt.
Deze Armeense kinderen, in
Nederland geboren, gaan in
Beijum naar basisschool Het
Palet. De hele school ging
achter deze leerlingen staan.
Zo demonstreerden ze samen
op de Grote Markt en bij de
rechtbank. Davit en Nunë
hebben nu dankzij het toekennen van het kinderpardon
toch asiel gekregen. Zij en
hun ouders mogen blijven.
door Marleen van Leeuwen

het gezin niet in aanmerking
kwam om als vluchteling in
Nederland te blijven, hadden
de Sarma’s al hun toevlucht
genomen in De Mamrehoeve.

aan de praat.” Mevrouw Sarma
was bang dat zij, haar man en
hun kindje het land uitgezet
zouden worden. Hilde begon
een buurtactie om dit gezin te
helpen. Ze richtte een actiegroep op: ’Vrienden van Sarma’. En ze nam contact op met
pastoor Van den Barselaar van
De Mamrehoeve en met mensenrechtenspecialist John van
Tilburg. “Er stond me iets van
bij dat vluchtelingen tijdens
een kerkdienst niet opgepakt
mochten worden.”
En zo geschiedde. Tegen de
tijd dat het besluit viel dat

Wat volgde
Honderden Beijumers vormden een vrijwilligersleger dat
in het geweer kwam tegen
de dreigende uitzetting van
de Sarma’s. Er werd 24 uur
per dag gewaakt in en rond
De Mamrehoeve. John van
Tilburg: “Het was prachtig om
mee te maken hoe Beijum om
het vluchtelingengezin ging
staan. Er werden telefoonlijnen
aangelegd, er werd gekookt in

buurthuizen, winkeliers brachten eten en spullen, buurtbewoners sleepten levensmiddelen, matrassen, stoelen en
andere spullen aan, er werd
muziek gespeeld en er werden
spelletjesavonden georganiseerd. Echt, het was uniek wat
er in Beijum gebeurde.”
Heeft u zelf herinneringen aan
het kerkasiel in 1986? Wilt u
hierover vertellen? Heeft u
foto’s? De komende maanden
zullen we iedere maand het
verhaal verder gaan vertellen.
Neem contact op en we maken
een afspraak:
marleenvanl@gmail.com.

Bron: Geschiedenisboek over
Beijum, ‘Boeren, burgers, Beijumers’, p. 152-155
De Mamrehoeve
De rooms-katholieke kerk De
Mamrehoeve werd geopend
in december 1982. De zwarte tentvormige constructie
verwijst naar de tent van
Abraham die bedekt was met
zwarte geitenvellen. De naam
verwijst ook naar de boerderij
die hier ooit stond aan de
Beijumerweg 27. Tegenwoordig is hier een kinderdagverblijf
gevestigd.

Bij vele Beijumers zal dit herinneringen oproepen aan 35 jaar
geleden. Toen namen de Beijumers de familie Sarma uit Sri
Lanka in bescherming omdat
zij het land uitgezet dreigden
te worden. Van oktober 1986
tot half januari 1987 verbleven
zij in De Mamrehoeve: kerkasiel in Beijum.
Hoe het begon
Een briefje op het prikbord
van Albert Heijn met de vraag
of iemand een kinderbedje
had. Zo kwam Hilde Bervoets
in contact met de mevrouw
Sarma. “Ze was hoogzwanger
en ze wist zich geen raad met
de binnenbekleding van het
kinderwiegje dat ik haar had
geschonken.(…) Ik hielp haar
en kwam al doende met haar

Familie Sarma bij tweejarig huwelijksfeest

Beste wijkbewoners,
De donkere dagen zijn weer
in aantocht. Minder mensen
op straat. Donker buiten, guur
weer. Sommigen vinden het
een heerlijke tijd, maar het is
ook een tijd om wat extra alert
te zijn. Daarom deze keer wat
tips en trucs om het in en rond
uw huis veiliger te maken.
Geef inbrekers geen kans, zorg
voor licht én zicht!
De dagen worden korter. Als ’s
avonds uw huis in het donker is
gehuld, is het voor een inbreker
duidelijk dat u niet thuis bent
en dat hij ongezien zijn gang
kan gaan. U kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed
licht én zicht in en om uw huis.
Uit politiegegevens blijkt dat
ruim zestig procent van de
woninginbraken in donkere
maanden tussen oktober en
maart worden gepleegd. De
politie is in deze maanden
extra alert. Maar u kunt zelf ook
iets doen! Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van tijdschakelaars op uw binnen- en
buitenverlichting.
Licht zet inbrekers in het zicht.
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de
vooravond. Immers, als het ’s
avonds donker is en er brandt
op dat moment geen licht in

een woning, weet een inbreker
dat er niemand thuis is. Met
een eenvoudige tijdschakelaar
op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen.
Maar alleen verlichting is niet
genoeg. Inbrekers slaan graag
toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien.
Kijk daarom eens kritisch naar
uw eigen huis. Zijn er plekken
waar het zicht slecht is, zoals
een raam met een grote struik
ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal?
90% minder kans op inbraak
met goed hang- en sluitwerk.
Daarnaast maakt ook degelijk

hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk
Veilig Wonen vermindert de
kans op een inbraak met maar
liefst negentig procent! De
combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang-
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Column Wijkagenten
en sluitwerk maakt dat de kans
op een inbraak kleiner en de
kans op ontdekking groter.
1-1-2, daar pak je ook woninginbrekers mee.
kent uw wijk het beste. Als u
denkt dat er iets niet in orde is,
dan is dat meestal ook zo. Ziet
u verdachte personen in uw
buurt, mensen die niet in uw
buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen
in de buurt, bel dan direct de
politie via 1-1-2. Let erop hoe
ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit
aan de politie kunt doorgeven.
Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om
zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts
enkele minuten nodig om zijn
slag te slaan en er vandoor te
gaan. Door uw melding kan
de politie snel ter plaatse zijn
en de inbrekers oppakken. De
politie benadrukt: liever tien
keer voor niets gebeld, dan één
keer te weinig!
Preventietips: zorg voor zicht
en licht.
Een inbreker heeft slechts
dertig seconden nodig om in
te breken. Als het langer duurt,
breekt hij vaak zijn poging af.

Een aantal tips om het een
inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hangen sluitwerk, voorzien van het
SKG-sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed
af, draai ze op het nachtslot en
berg de sleutels op, ook al bent
u maar even weg.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak
verlaten mensen in de loop
van de dag hun huis om pas in
de avond terug te keren in een
donkere woning. Dit terwijl
verlichting in en om de woning
juist kan helpen om inbraken te
voorkomen.
• Maak afspraken met uw
buren om een oogje in het zeil
te houden.
• Zorg ook voor zicht en licht
bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw
toegangsdeuren en zorg dat
inbrekers zich niet kunnen
verschuilen achter struiken in
met name voor- en zijtuinen.
Snoei tijdig!
Inbraakpreventieadvies gemeente Groningen. U kunt via
de gemeente Groningen een
gratis inbraakpreventieadvies
aanvragen. Een adviseur van de
gemeente komt bij u thuis en
kijkt of de inbreker gemakkelijk
uw huis in kan. Daarna krijgt

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

u tips hoe u zelf uw huis kunt
beveiligen. Via de website van
de Gemeente Groningen kunt
u meer informatie hierover
vinden.

Tot ziens in de wijk,
Wijkagenten
Menno Wieringa en
Jannie Wouda
Elke dinsdagmorgen hebben
wij van 10.00 uur tot 12.00 uur
spreekuur in ’t Heerdenhoes aan
de Melsemaheerd 2.
We zijn ook telefonisch te bereiken via 0900-8844.
Noot van de redactie:
kijk ook eens op www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl
met tips en info over veiligheid
aspecten
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Historische fietstocht groot succes
Op 18 september jl. organiseerde de Werkgroep Historisch
Beijum een fietstocht door de
Hunze en Beijum. Er deden zestien personen aan mee. Onder
leiding van Jaap van Leeuwen
en Douwe van de Bijl reed men
langs een achttal historische
plekken.
Aan de hand van foto’s werd
steeds verteld wat er op die plek
was gebeurd. De groep reed onder andere langs de oude loop
van de Hunze, de plek in de Hunze waar ooit een steenhuis stond,
kalkovens, Stolpersteine, de
Appelhof en het monument voor
De Ploegschilder Jan Altink.
Onderweg werd er gepauzeerd
op de plek waar vroeger de borg
Huize Beijum heeft gestaan. Daar

Column
Hekken neer!
door Jaap van Leeuwen

Pauze op de plek waar ooit Huize Beijum was

werd een drankje genuttigd, verzorgd door Amuser.nu (eigenaar
Paul Sliekers).
De tocht eindigde op de vroe-

gere plek van het buurtschap
Beijum. De werkgroep wil deze
tocht in het voorjaar nogmaals
organiseren.

In de Appelhof

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.

De zwart-witfoto stamt uit het
jaar 1984. We zien een gedeelte van de Froukemaheerd in
aanbouw. Rechts ligt de grens
Froukemaheerd-recreatiepark
Kardinge. Zie de voorgrond: het
was niet voor niks dat de nieuwste wijk van de stad Groningen
tijdens de beginjaren ‘Beijum

Kleijum’ werd genoemd.
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

De gekleurde foto komt uit het
jubileumboek van Patrimonium, in verband met het honderdjarig jubileum van deze
woningbouwcorporatie. Begin
jaren tachtig, de wijk Beijum
werd opgebouwd. Zien we hier
het Munsterhoes? Of …? Reacties zijn welkom.

Op de website van Zorggroep
Groningen lezen we: “Innersdijk
is een locatie (…) waar we gespecialiseerd zijn in intramurale
complexe zorg.” ‘Extramuraal’
ligt dat echter ietsje anders. In
Beijum kennen we de Zorggroep
van het verwaarloosde Innersdijkterrein en de loze beloften.
Beijum wordt al tien jaar zoet
gehouden met toezeggingen
die niets waard blijken te zijn.
“We gaan spoedig weer bouwen.” Niet dus. “We zullen Beijum
op de hoogte houden.” Niet dus.
Sinds 2012 moet Beijum-Oost
het doen met een bouwput met
hekken eromheen, intramuraal
dus, dat wel.
Juli 2017 kreeg Beijum nog te
horen: “(…) op hetzelfde terrein
gaat Zorggroep Groningen een
nieuw verpleeghuis bouwen.” Er
waren mooie plannen: opening
door prinses Beatrix, up-to-date verpleeghuis in de kleuren
van kunstenaarsvereniging De
Ploeg, een gebouw met laag
energieverbruik en een dak vol
zonnepanelen. Niet dus.
En de gemeente Groningen?

Een nieuw gezicht op De
Heerdstee. Sinds dit schooljaar ben ik daar namelijk aangesteld als directeur. Na 23
jaar op de Dom Helder Camaraschool te hebben gewerkt,
mag ik nu leiding geven aan
het team op de school aan de
Bentismaheerd.

door Ronald Staal
De Heerdstee is een school waar
veel mooie dingen gebeuren en
die een afspiegeling is van de
wijk waarin ze staat. Een school
die sinds kort ook een peuterspeelzaal heeft. Een school met
een schakelklas. Kortom, een

school om trots op te zijn – en
dat zijn de teamleden én de
leerlingen dan ook. Graag tot
ziens op onze school!

Er staat een grote berk achter
het Melsemagebouw, ofwel
WIJ-gebouw, ofwel Heerdenhoes, ofwel Eigen heerd (een
beetje foute naam moet kunnen
toch?).
Deze berk heeft álles meegemaakt. Oorspronkelijk stond ie
stoer te zijn in de binnentuin van
Verpleeghuis Innersdijk. Tijdens
de afbraak in 2012 verviel het
gebouw om hem heen tot puin,
maar de boom bleef gespaard.
Anno 2021 staat hij eenzaam te
treuren, geen mens meer die om
hem geeft. Aan z’n voeten ligt
een plas waarin het riet welig
tiert.
Zorggroep, stop de verwaarlozing, stop de loze beloften. Hekken neer!
Moestuinen voor Beijum-Oost!

Warmejassendag Beijum
Op 20 november 2021 wordt
in Beijum een warmejassendag gehouden. Iedereen die
een warme jas wil, kan deze
gratis ophalen bij de Kringloop aan de Claremaheerd.
Van 12 tot 16 uur mogen de
jassen gratis worden uitgezocht.

en vanaf 1 november ook bij Het
Trefpunt en de kringloopwinkel.
Overgebleven jassen worden
gedoneerd aan kledingbank De
Zeecontainer.

Een groep Beijumers is druk met
de voorbereidingen van deze
warme dag. Om iedereen een
warme jas te kunnen bieden,
kunnen jassen, handschoenen,
mutsen en sjaals (voor volwassenen en kinderen) worden ingeleverd op Onnemaheerd 115,

Het project is onderdeel van
de landelijke warmejassendag, die wordt georganiseerd
in het kader van de training
Buitengewoonzijn.nu, waarbij
deelnemers een project bedenken om de wereld mooier
te maken.

Er is weer koffie!

Nieuwe directeur De Heerdstee

Die spreekt regelmatig mooie
woorden over wat ‘Beijum-Oost’
nodig heeft. Maar de doorzettingsmacht van de gemeente is
soms maar heel gering, zelfs als
het gaat om een braakliggend
terrein grenzend aan hoofdpijndossier ‘Plein-Oost’.
Tegenwoordig spreken we liever
over ‘Heerdenplein’, dat klinkt
een stuk sympathieker, al heeft
de afdeling bebording van
Stadsdeelbeheer dat nog niet
meegekregen.

Eindelijk: De Bron gaat op de
woensdagmorgen weer open
voor koffiedrinkers (thee is er
natuurlijk ook)!
We blijven voorzichtig natuurlijk, dus er staat reinigingsgel
voor de handen bij de ingang,
en we houden zoveel mogelijk
afstand.
Maar verder kan het weer net zo
gezellig worden als anderhalf
jaar geleden.

Voor meer informatie volg op
Facebook: Landelijke warmejassendag.

Vanaf 27 oktober
dus weer elke
woensdagmorgen van 10:00
tot 12:00 uur
hartelijk welkom!
NB: we zoeken nog vrijwilligers
die mee willen draaien in het
rooster van gastheren/-dames
voor deze ochtenden. Meer
info kun je krijgen bij Christien:
cderuiter1@hotmail.nl / 06 4159
0339 of bij Agnes: agnesdevos@
home.nl / 06 4942 9559
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Column buurtconciërges
Op 18 september vierden
we voor de vierde keer de
jaarlijkse World Cleanup
Day. Dit is een internationale
schoonmaakactie, ruimhartig
gesponsord door de verpakkingsindustrie! Ja ja...
Deze zorgt er ook voor dat er
veel aandacht aan deze dag
wordt geschonken, door middel van items op tv en artikelen in de kranten.
Nu lijkt het vieren van de
World Cleanup Day natuurlijk
prachtig, en heel veel vrijwilligers steken op deze dag hun
handen uit de mouwen. Een
dagje met elkaar naar Schiermonnikoog om daar troep te
verzamelen langs het strand
en in de duinen is niet alleen
nuttig, maar ook heel gezellig,
in een mooie omgeving. Hier
in Beijum heb ik er niets van
gemerkt.
Voor mij heeft de World Cleanup Day echter een zeer dubieuze kant. Als je iets er fraaier
wilt laten uitzien (dan het eigenlijk is), geef je het gewoon
een leuke, pakkende naam. Het
liefst in een vreemde taal, zodat het er heel serieus uitziet.
Ik vind dat zo’n dag het probleem van zwerfafval juist verdoezelt. De verpakkingsindustrie zorgt er namelijk zelf voor
dat we een heel groot milieuprobleem hebben, door ons als
consumerende burger op te
zadelen met een grote stroom
afval. Probeer maar eens iets te
kopen wat niet in allerlei lagen
plastic verpakt zit.

De nieuwe statiegeldregeling
voor kleine plastic flesjes wordt
alweer volledig omzeild door
drankjes aan te bieden in iets
wat vernieuwend lijkt, maar
wat in feite weer gewoon een
plastic flesje is, met plastic dop,
omhuld met een laagje karton.
Deze vinden we dan ook in
steeds grotere getale langs de
kant van de weg, omdat ze niet
onder de statiegeldregeling
vallen.
Deze zogenaamde ‘innovatieve
verpakkingen’ van de industrie
hebben veel weg van handel
door de firma List en Bedrog.
Ze handelen weliswaar volgens
de letter van de wet, maar zeer
zeker niet naar de geest van
de wet! Alles wat niet precies
wettelijk verboden of voorgeschreven is, mag kennelijk
worden omzeild. Zelf verant-

woordelijkheid nemen voor
eigen handelen is er niet bij. En

App Geweldige Wijk
In de Geweldige Wijk is het
heel normaal dat we elkaar
helpen. In sommige gezinnen
is er voldoende; bij anderen
is er te weinig. Dat geeft hun
veel stress. Om hier iets aan te
doen, is er de app Geweldige
Wijk. Die helpt ons te delen.
Want er is genoeg!
door Carleen Laane
Alles wat jij over hebt – in tijd,
kennis, spullen of vaardigheden – kan een ander juist goed
gebruiken. Door elkaar te helpen en te delen heeft iedereen
genoeg. En is er minder stress.

Dat geeft ons allemaal een
Geweldig Gevoel!
Armoede
Op dit moment lopen 2,5 miljoen Nederlanders het risico
om in armoede te vervallen.
1,4 miljoen Nederlanders
leven al onder de armoedegrens. Daarnaast zijn er (te)
veel mensen die nauwelijks
kunnen rondkomen. Dat kan
jouw buurman zijn die als zzp’er even geen klussen heeft.
Of het stel op de hoek dat in
scheiding ligt en nu dubbele
(woon)lasten heeft. Een groot
deel van deze armoede is on-

Toekomstplannen recreatiegebied Kardinge
“De ijsbaan komt in de Kardingebult”, vertelt wethouder
Inge Jongman trots. Het huidige sport- en recreatiegebied
Kardinge is verouderd en toe
aan vernieuwing.
Onlangs presenteerde de gemeente Groningen haar plannen en ambities. “Er komt een
vitaliteitscampus met sport en
recreatie als basis, maar dat is
niet alles.”

Naast sport en bewegen is er
ruimte voor onderwijs, zorg en
gezondheid, wonen, werk en
natuur. Het wordt een stuk groener. Verder komt er meer aandacht voor duurzame installaties en groene daken, en wordt
zelfs een deel van de ijsbaan in
de Kardingerbult gebouwd.
De verkenningsfase is met het
presenteren van de plannen
afgerond. De komende periode werken alle partijen verder

de negatieve gevolgen van dit
handelen worden afgeschoven
op de gemeenschap.
Ook al steken steeds meer
bewoners de handen uit de
mouwen om hun eigen buurt
schoon te houden, toch zijn
er nog volop plekken die voor
iedereen moeilijk schoon te
maken zijn. Denk daarbij aan

de vele sloten in onze wijk.
Hier verzamelt zich veel drijf-

zichtbaar. Het daadwerkelijke
aantal gezinnen in armoede is
waarschijnlijk bijna twee keer
zo hoog!
Voor een gezin zijn de gevolgen van armoede ingrijpend.
Ook de omgeving heeft hier
direct mee te maken. Ziekteverzuim op het werk, kinderen
die minder vaak naar school
gaan, chronische ziekten, hoge
zorgkosten, sociaal isolement,
lagere levenstevredenheid en
uiteindelijk een kortere levensduur. Armoede raakt ons
allemaal.
Ruimte in het hoofd
De kern van de Geweldige Wijk
is dat we elkaar helpen. Iedereen heeft wel iets waarmee je

aan de ontwikkeling van een
gezamenlijke gebiedsvisie voor
Kardinge. Ondernemers, omwonenden, sporters en recreanten
kunnen hierover meedenken.
Het Alfa College en de Topsport Talent School hebben
meegeholpen met het samenstellen van de plannen. Ook de
ondernemers van Vereniging
Bedrijven Noord-Oost (VBNO),
Natuurmonumenten, Campus
Groningen en de Adviescommissie voor de Sport zijn betrokken.

vuil. Af en toe gaan we met de
buurtconciërges deze plekken
bij langs. Daarbij hebben we
een groot schepnet aan een
heel lange stok nodig. Dan nog
kunnen we niet overal bij. En
datgene wat naar de bodem
gezonken is, blijft voor lange
tijd verborgen... Waarschijnlijk
komt het pas weer aan het
daglicht als over een paar eeuwen archeologisch onderzoek
wordt gedaan. Als ik daaraan
denk, stijgt het schaamrood
me echt wel naar de kaken...

een ander kan helpen. Zo heeft
Maaike een fiets over, is Kees
handig met computers, heeft
Lyanne winterkleding voor
kinderen over en zou Fabian
het leuk vinden om af en toe te
koken voor een gezin.
Ook zijn er veel gezinnen die
deze hulp heel goed kunnen
gebruiken. Neem Toos en haar
gezin. Toos heeft veel stress omdat ze steeds geld tekort komt.
Grote en kleine problemen
volgen elkaar op: ze kan ze niet
meer van elkaar onderscheiden.
Ze gaat ‘overleven’. De rest komt
later wel.
Voor een deel van haar problemen ligt een oplossing in haar
eigen buurt. De Geweldige
Wijk-aanpak helpt Toos kleine

Kardinge
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Het afschuiven van verantwoordelijkheid voor alle troep
kent vele vormen. Een tijdje
geleden sprak ik iemand aan
die een flesje weggooide. Zijn
reactie was dat hij juist goed
bezig was, omdat hij de mensen van de reinigingsdienst
niet werkeloos wilde laten worden. Nou ja...
En een jongeman die krasloten
aan het afkrassen was, verscheurde de loterijbriefjes in
kleine stukjes omdat er geen
prijs op was gevallen. De grond
om hem heen lag ermee bezaaid. Hij leunde daarbij tegen
de muur naast een afvalbak.
Toen ik hem vroeg waarom hij
het papier niet in de afvalbak
gooide, keek hij me verbaasd
aan en beweerde dat de troep
niet van hem was. Tja...
Ondertussen gaan wij door
met zwerfvuil ruimen... Tot het
niet meer nodig is, natuurlijk :-)
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

en grote problemen te onderscheiden en zelf hulp te organiseren voor het oplossen van
de kleine problemen. Daarvoor
ontwikkelen we een app. Deze
brengt de vragen in kaart van
Toos (en vergelijkbare gezinnen)
naar buurtgenoten, organisaties
en bedrijven die iets willen betekenen voor een ander. Door
het oplossen van kleine problemen heeft Toos minder stress en
meer ruimte in haar hoofd om
met de grotere uitdagingen aan
de slag te gaan. Dat geeft haar
een goed gevoel!
Download de app op:
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
geweldigewijk

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Warmte in transitie
Ik zit naast iemand in een zaaltje in de wijk, dij aan dij. Iets wat
lange tijd niet kon, naast elkaar
zitten bij een bijeenkomst met
sprekers en toehoorders. Ik kan
de warmte van mijn buur voelen. Ik ga een beetje verzitten
om die ander beter te kunnen
aankijken. Ik krijg haar maar
niet helder. Zo dicht heb ik de
laatste jaren niet bij iemand
gezeten in het openbaar. Het
verrast me dat ik die ander niet
goed kan zien. Zijn mijn ogen
dan zo hard achteruitgegaan
van de ene dag op de andere?
door Trijntje de Haan
U en ik weten wat hier aan de
hand is: corona heeft een gat
geslagen in de tijd. Nu we weer
mogen, merken we de dingen
op die anders geleidelijk zouden
gaan, zoals dus mijn bril die
nodig aan vervanging toe is.
Dichtbij deden we immers niet.
Menselijke warmte, dat zetten
we tijdelijk op rantsoen. Peuters
groeiden op met gezichten die
pas compleet waren als er een
mondkapje op zat. Zo’n wiebelige eerste kindertekening, en
dan een onhandig vierkantje
op de plek waar de neus en de
mond zouden moeten zitten. En
aanraken was taboe, dat merkte
zo’n hummeltje snel genoeg aan
de strakke blik van volwassenen
zodra hij ook maar iets deed om
contact te maken met een ander,

al helemaal als het op straat of
in een winkel was. Een oudje dat
spontaan een aai over de bol
geeft? Foei, levensgevaarlijk.
Twee jaar geleden was alles anders. Waar maakten we ons toen
druk om? Opwarming van de
aarde, stijging van de zeespiegel.
De barometer van de angst, die
elke samenleving bijeenhoudt,
werd aangezwengeld door
warmterecords. Simpele getallen
die ons toeschreeuwden hoever
het stond met de ondergang
van de wereld. Hoe onbetekenend moet dat nieuwsritueel
geweest zijn, want de cijfers die
nu bepalen hoe het is met onze
gemoedstoestand en de hoop in
de wereld, zijn het R-getal en het
aantal besmettingen.
Het publieke debat is een verhitte strijd geworden, doordrenkt
van vaccinfascinatie. Voor en
tegen. De vonken spatten eraf!
Alle opgekropte energie lijkt via
deze weg naar buiten te komen.
Elke millimeter op de weg eruit
wordt bevochten. Kampen staan
tegenover elkaar als geloofspredikers, elk vanuit de overtuiging
om hun grootste angst te bezweren. Maar niemand weet het
zeker. De een is angstig om zich
wél te laten prikken, de ander
is angstig om zich níet te laten
prikken. Feitelijk zijn we dus allemaal even moedig, gevaccineerd
of niet-gevaccineerd. We zitten

samen in dit schip.
Ik stel me die mensen voor in
de middeleeuwen met pest of
een andere bultige ziekte. En
dat iemand dan zou zeggen:
jongens, dit spuitje kan deze
narigheid de wereld uithelpen.
En dat die mensen dan opkijken
met hun laatste krachten en zouden zeggen: bedankt, maar nee,
niet nodig, we redden het zo ook
wel. Zouden mensen over twee
eeuwen – gesteld dat de mensheid dan nog bestaat – ook zo
met opgetrokken wenkbrauwen
naar onze tijd kijken, en denken:
werkelijk?
De wereldwijde oefening in gehoorzaamheid heeft ieder apart
gezet. Tieners komen uit deze
nachtmerrie van eenzaamheid
met de verse herinnering aan
depressie en zinloosheid in hun
rugzak. Klaar om de wereld in te
gaan. Hoe ver zullen ze komen?
Ook als we met anderen samenwonen, zit ieder in zijn eigen
bubbel. Hierbij vergeleken is het
cocoonen van de jaren tachtig
een houseparty, zo desolaat is
ons bestaan. Ieder in zijn hokje
en we zien elkaar ergens op het
wereldwijde web. Hí! Facebook,
Teams, of toch liever Insta? Be
my guest. Om ons een beetje te
warmen aan dat schermpje in de
hand. Alsof de warmte die uit dat
apparaatje komt, ook een beetje
van die ander komt.
De warmtetransitie waarin we
nu zitten, is die van de manier

waarop mensen hun warmte uitstralen naar een ander. Van naast
elkaar zitten en elkaars warmte
letterlijk voelen, naar warmte via
het scherm. Woorden, beelden,
ideeën, liedjes versturen is het
nieuwe aanraken. De buitentemperatuur loopt op en de warmte
tussen mensen neemt schrikbarend af. Wonderlijk toch hoe dat
samen opgaat. Wijze mensen
zeggen dat alles naar een evenwicht toe beweegt.
Warmte is deze winter schaars.
Op de eerste dag dat oktober
zich laat gelden als wintermaand, zit ik met een deken op
de bank om de verwarming nog
even niet aan te doen. Gasprijzen
zijn hoog, de hoop is op Rusland
om ons te redden door de gasvoorraad aan te vullen. Wat was
het leven simpel, voor corona,
toen het nog een logisch besluit
leek om de gaskraan zo langzaamaan dicht te draaien. Vin-

Wibenaheerd
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gers omhoog wie dat toen al een
vreemde keuze vond. Ik zie maar
één oplossing: het Forum en het
gemeentehuis, die zijn lekker
warm. Als warmte-clochards
struinen we deze winter de stad
af op zoek naar plekken waar
iedereen welkom is, ook zonder
coronacheck, om de dag door te
komen. Want thuisblijven kost
te veel. En voel je niet schuldig:
door bij elkaar te zitten straal
je zelf ook warmte uit, voor die
ander. Dan kan de thermosstaat
misschien een tikje lager.
Wat we niet mochten, wordt nu
onze redding: lekker bij elkaar
zitten, dij aan dij, om warmte
te delen. Ooit een natuurfilm
gezien van pinguïns die een
sneeuwstorm doorstaan? Stijf
tegen elkaar, in een kluit, als één
man. Rug naar buiten, kopjes
gebogen. Zo gaan we de winter
in. Tot het weer voorjaar wordt.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Hoe houd ik mijn woning fris?
Door in een huis te leven ontstaat vocht. Bij te veel vocht ontstaat
schimmel. 24 uur per dag ventileren is heel belangrijk om
schimmel in je woning te voorkomen. Bekijk in onze interactieve
video hoe je het leefklimaat in je woning kunt verbeteren en wat
wij voor je kunnen doen:

www.nijestee.nl/vochtenschimmel
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Vrijwilliger in beeld

2021 is uitgeroepen tot het
jaar van de vrijwilliger. Om te
vieren dat we met elkaar Nederland maken. En om iedereen te inspireren ook mee te
doen. De vrijwilliger van deze
maand is Ellen Ungersma.
door Marleen van Leeuwen
Ellen is overal zo ingerold
Dinsdag in de Tine Marcusschool
is het biebochtend. Kinderen
uit alle klassen komen dan
een boek terugbrengen en
een nieuw boek halen. Ellen
Ungersma is een van de twee
ouders die in de bieb werken.
Samen met Anouk Klaassen wijst
zij de kinderen de weg naar de
vele leesboeken, voor elke leeftijd wat wils. Er zijn hier ook veel
informatieve en prentenboeken.
Belangrijk, want deze kinderen
moeten dingen kunnen visualiseren. Je gaat naar deze school
als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt of slechthorend bent (zie ook het kader).
Ellen is al zo’n tien jaar actief.
Het langst in de bibliotheek. Zij
wordt dan ook ‘moeder van de
bieb’ genoemd. Daarnaast was
ze leesmoeder, zodat de kinderen ‘leesmeters’ konden maken.
Door samen met kinderen één
op één boeken te lezen, kwamen ze op niveau. “Die kinderen
zeggen nog steeds juf tegen mij.”
En als een van de vier leden van
de ouderraad (“we zijn goed op
elkaar ingespeeld”) is ze betrokken bij de sportdag, Sinterklaas,
het einde van het schooljaar
en de vossenjacht (wat minder
in dit coronajaar natuurlijk). En
vergeet het luizenpluizen niet!
“Het is een voorrecht dat je een
taak hebt,” vertelt ze. “Alle ouders
vinden het fijn om even in de
klas te zijn, even wat te doen.
Dat is op deze school lastig,
omdat de kinderen uit alle noordelijke provincies komen.” Fijn

COLOFON
De Beijumer

dus dat Ellen in Beijum woont,
waar zij en haar man een bouwbedrijf hebben. Zij werkt mee in
het bedrijf, maar is er toch vooral
voor hun drie kinderen. En door
actief te zijn op school “krijg je
wat mee van je kinderen. Ik haal
hier mijn energie uit!”
Ellen is dan wel “overal zo ingerold”, wat ze vooral uitstraalt,
is het plezier dat ze met zowel
kinderen als ouders heeft!

p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl
De Beijumer is een initiatief van
Stichting Het Trefpunt en wordt
geschreven en opgemaakt door
vrijwilligers.
De kinderen moeten ook dingen kunnen visualiseren

Voor kinderen met TOS of
gehoorverlies
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Kentalis
Tine Marcusschool in Groningen
speciaal onderwijs volgen.
Leerlingen zijn tussen de 4 en
12 jaar, en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Ze hebben hierdoor
voornamelijk veel moeite met
praten en het leren en begrijpen
van taal.
Wie was Tine Marcus?
Geboren in de negentiende
eeuw was Tine Marcus, zelf
slechthorend, jarenlang voorvechtster van de rechten van
slechthorenden – en overigens
ook betrokken bij de strijd voor
het vrouwenkiesrecht. Zij was
een van de drijvende krachten
bij het tot stand komen van
scholen voor slechthorende
kinderen.
Kentalis
Het is belangrijk dat ieder kind
passend onderwijs krijgt. Kentalis biedt daarom speciaal onderwijs, maar ook begeleiding van
leerlingen op de basisschool, de
middelbare school en het mbo.
Kinderen stromen waar mogelijk
door van de Tine Marcusschool
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

naar regulier onderwijs. Vaak is
dat al na groep 3. Want, zo staat
het op de website: “We vinden
het belangrijk dat een kind zich
veilig voelt op school en zich

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100

goed kan ontwikkelen.”
Meer weten?
https://www.kentalis.nl/onze-scholen/kentalis-tine-marcusschool-groningen-en-assen
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Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
7 november 10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
14 november 10.00 uur
Annemarie van der Vegt
21 november 10.00 uur
da. Alberte van Ess, gedachteniszondag,
			
de overledenen van het afgelopen jaar
			
worden herdacht
28 november 10.00 uur da. Alberte van Ess, eerste advent
De Bron is weer open, op zondag kunnen zestig mensen de dienst bijwonen. Daarnaast kun je de dienst digitaal volgen. 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.
31 oktober
11.15 uur
			
3 november 19.00 uur
			
7 november 11.15 uur
			
14 november 11.15 uur
			
21 november 11.15 uur
			
28 november 11.15 uur
			

eucharistieviering, voorganger pastor
Arjen Jellema
Allerzielen, dienst o.l.v. parochianen m.m.v.
het Emmauskoor
oecumenische viering, voorganger pastor
Myriam Oosting
eucharistieviering, voorganger pastor
Arjen Jellema
dienst o.l.v. parochianen, woord- en
communieviering
Hildegardviering, voorganger pastor
Arjen Jellema

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

omwenden.nl

Isebrandtsheerd 104

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.
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