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De lezer heeft alweer de 
laatste wijkkrant van 2021 
in handen, het eerste volle 
coronajaar loopt ten einde, 
en Kerstmis en oud en nieuw 
dienen zich in rap tempo aan. 

door Johan Fehrmann

Even kort corona: de avond-
lockdown levert in Beijum voor 
zover bekend geen problemen 
op, al is het met name wrang 
voor de speelgoedzaak in Win-
kelcentrum Beijum dat de zaak 
reeds om 17 uur moet sluiten. 
December is normaal gesproken 
immers dé maand van het jaar 
waarin omzet wordt gedraaid. 
De kappers zullen er iets minder 
pijn om lijden; die moeten ook 
op genoemd tijdstip sluiten, 
maar Gerrie de Boer heeft er iets 
op bedacht: ‘We gaan ’s och-
tends eerder open.’
Tijdens het schrijven van dit 
bericht werd bekend dat de 
avondlockdown in elk geval tot 
begin januari gehandhaafd gaat 
worden.

Aardbeving
Beijum ligt in het aardbevings-
gebied van de provincie Gronin-
gen. Op 9 december meldden 
verschillende nieuwsmedia dat 
een aardbeving met een kracht 
van 1,2 op de schaal van Richter 
had plaatsgevonden, met als 
epicentrum... Beijum. Het leidde 
tot nauwelijks tot geen beroering 
in de wijk. Wel gaven sommige 
Beijumers aan dat ze de beving 
gevoeld hebben (13.18 uur in de 
middag).
Geen prettig gegeven, maar be-
denk dat er compensatie valt te 
halen uit het gegeven dat Beijum 

in het aardbevingsgebied valt. 
Huurders van woningbouwcor-
poraties hebben als het goed is 
750 euro bijgeschreven gekregen 
op hun rekening en woning-
bezitters hebben een claim op 
waardevermindering kunnen 
indienen. In vorige edities van 
deze krant is daarover reeds 
bericht.
Verder naar opbeurend nieuws. 
De sinterklaasperiode is in 
Beijum grotendeels geruisloos 
voorbigegaan; voor het tweede 
achtereenvolgende jaar was er 
immers geen intocht in verband 
met de coronamaatregelen. Wel 
leeft Kerstmis vanaf het begin 
van deze maand al uitbundig: 
veel huizen en voortuinen zijn 
met kerstlichtjes behangen. 

Op Plein-Oost staat ook dit jaar 
weer een kerstboom. Het zorgt 
voor sfeer en licht in deze veler-
lei opzichten donkere periode.
Wat ook sfeer geeft: er staat al 
weken een oliebollenkraam op 
Winkelplein-West. Tot 5 januari 
zal die er staan, zie ook het on-
dernemersbericht verderop in 
deze krant.
Ander positief nieuws: op 
dinsdag 7 december konden 
bewoners van de Wibena- en de 
Nijensteinheerd gratis grofvuil 

brengen naar containers bij de 
rotonde in de Wibenaheerd.

Iets langer geleden ‒ en letterlijk 
en figuurlijk hartverwarmend: 
op 20 november konden tien-
tallen mensen een warme jas 
ophalen bij de Kringloopwinkel 
aan de Claremaheerd. Dit in het 
kader van de Warme Jassendag. 
Er werd royaal gedoneerd 
en er werden gretig 
gratis warme jassen 
aangeschaft.
Vier dagen later, 
op 24 november, 
werd Beijumer Elroy 
Gramsbergen uit-
geroepen tot landelijke 
Filmleraar van het Jaar. Elroy 
is in de wijk bekend van graffiti-
projecten midden in de Frouke-
maheerd (energieheuvel) en van 
het beschilderen van energie-
kastjes (van Saai naar Fraai) in 
de wijk. Gefeliciteerd Elroy!

Kerstpakkettenactie van en 
voor Beijum

En dan, het toppunt van deze 
maand: de zevende kerstpakket-
tenactie van Beijum is weer een 
groot succes (geweest). Saskia 
Herbst, medeorganisator, vertel.
‘Als u dit leest, is de kerstpakket-
tenactie van Beijum voor Beijum 
alweer voorbij, maar voordat het 
zover was en we konden uitpuf-
fen, moesten we nog even flink 
onze schouders eronder zetten. 
We mochten bij winkels en be-
drijven weer prachtige donaties 
ophalen. En ook alle dozen die 
we in de wijk mochten plaat-
sen, werden weer opgehaald. 
Na weken van keihard werken 
lukte het ook dit jaar weer, met 
de hulp van heel veel mensen, 
de kerstpakketten, prachtig vol, 

met liefde gevuld en met een 
warm hart af te leveren bij 

ongeveer tweehon-
derd huishoudens in 
Beijum. Wij hopen dat 
de kerstpakketten weer 
veel plezier, wat steun 
en warmte geven daar 

waar het nodig is. Wij willen 
iedereen van binnen en buiten 
Beijum die op wat voor manier 
dan ook heeft geholpen om ook 
dit jaar weer een groot succes 
van de kerstpakkettenactie te 
maken, heel erg bedanken. Ie-
dere donatie, iedere hulp, het 
was geweldig! Wij wensen jullie 
allemaal warme kerstdagen toe, 
en de liefste wensen voor het 
nieuwe jaar. Let een beetje op 
elkaar... Tot volgend jaar weer.’

Als redactie van deze krant kun-
nen we ons daar alleen maar bij 
aansluiten. Prettige kerstdagen 
allemaal, en houd het een beetje 
rustig tijdens oud en nieuw. Ook 
komend jaar zullen we de lezer 
weer zo veel mogelijk op de 
hoogte houden van de ontwik-
kelingen in Beijum.

We gaan het jaar uit

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

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

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

Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b

geopend vanaf 8.00 uur
Maandag t/m zaterdag

Zondag vanaf 12 uur geopend
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Wanneer komen ze nou eens over de brug? Korrebrug toen, Gerrit Krolbrug nu

Beijum geeft met een warm hart
De werkgroep Kerstpakketten Beijum hoopte net als voorgaande jaren weer mooie pakketten te 
kunnen maken voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken: dus even wat warmte brengen, even laten weten dat er iemand aan je denkt. 
Op zaterdag 13, 20 en 27 november en 11 december waren we van 10.30 tot 15.30 uur in winkel-
centrum West, tegenover Albert Heijn en buiten bij de ingang van de Lidl.

De laatste inzameldag op 11 december was een mooie koude dag. Maar ook een dag vol warme 
reacties, een dag met veel donaties, een dag waarop de vrijwilligers koude voeten kregen maar 
hun handen even konden opwarmen bij de slager. Wederom een dag van � ink wat dozen tillen en 
heel veel tellen. Een zeer geslaagde laatste inzameldag dus. 

We hoorden mooie maar ook verdrietige verhalen. Mensen gaven met zoveel warmte. Het is 
prachtig om te zien en te ervaren dat er zoveel mensen er bereid zijn om iets te geven voor een 
ander in de wijk.  Het is geweldig te ervaren hoe Beijum betrokken is bij het wel en wee van zijn 
wijkbewoners.
Alle producten die we hebben ontvangen, zijn alweer netjes gesorteerd en geteld. Het samenstel-
len van de pakketten zal nog aardig voeten in de aarde hebben, maar kan beginnen. Om van dit 
alles gelijkwaardige pakketten te maken, is dankzij de rijkelijke ontvangen � nanciële bijdrages 
boven verwachting een stuk makkelijker. 
Beijumers bedankt! Namens jullie kunnen wij de pakketten met een warm hart overdragen.

Fijne (warme) feestdagen

Het is geen nieuws meer: de 
Gerrit Krolbrug ligt eruit. Dat 
roept toch herinneringen 
op aan jaren geleden. Een 
voorganger van De Beiju-
mer, de Kwieke Kwakker, 
zag zich ook al genoodzaakt 

de alarmbel te luiden bij de 
zoveelste keer dat de brug weer 
eens op slot zat voor land-
verkeer.  Een kleine terugblik 
naar die jaren, waarin de brug 
trouwens nog geen Gerrit 
Krolbrug heette, maar gewoon 
Korrebrug.
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APPELFLAP

BETROKKEN

BĲDRAGE

CHOCOLA

DECEMBER

DINER

DONKER

DOOIEN

ELKAAR

ENERGIE

FAMILIE

GEBOORTE

GEDRAGEN

GEDULD

GEZELLIGHEID

GLAD

HEERDEN

INHOUDEN

KALKOEN

KERSTBAL

KERSTBOOM

KERSTMAN

KERSTMIS

KERSTSTOL

KRABBEN

LICHTJES

LUXE

MEEDENKEN

NIEUWJAAR

OLIEBOLLEN

OPKOMEN

OPRUIMEN

OUDEREN

PIEKWEGGEEFKAST

RESPECT

SAMEN

SCHAATSEN

SNEEUW

SOCIAAL

STAMPPOT

STROOIEN

SUBSIDIE

UITZIEN

VEILIG

VERZORGINGSKAST

VRIEZEN

WINTER

F A M I L I E S O C I A A L T N L N M

W I N T E R C H O C O L A O E O E O T

D E B O E N E R G I E B P R T D O C N

K L G E B O O R T E T P E S R B E E D

A V I S N E E U W S M D T E T P M L B

L D E C E M B E R A U S E S S O U N N

K U W R H L E E T O R H R E K D E E D

O D X N Z T K S S E B E R P E B M I S

E T O E O O J A K C K E O G B A E G K

N U S O B P R E A P H V T A S H E E E

A U U L I Ĳ R G S R R A R R G E D D R

P I B I D E D U I S S K A I O T E R S

P T S E O I N R I N G T L T E K N A T

E Z I B N T N M A M G L R V S Z K G M

L I D O K I T E G G E S A O E E E E A

F E I L E S E F R Z E N K D O I N N N

L N E L R E N I E U W J A A R I L E S

A P I E K W E G G E E F K A S T E I T

P D K N A G E I N H O U D E N T N N G

VVooVoVVoV oorr eenn ddoododdod oorr BBeeiijjijiiji uumm

Stuur de oplossing uiterlijk 27 december naar bob@beijum.org. Onder de goede
inzendingen verloten wij vijf prijzen t.w.v. 20 euro. Vergeet niet uw naam en adres in de

mail te vermelden.
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Extra cadeaus voor de decemberweggeefkasten op basisscholen

Op de basisscholen in 
Beijum staan december-
weggeefkasten: speciale 
kasten met cadeautjes voor 
de feestmaand. Ze zijn 
bedoeld voor gezinnen in 
de wijk die het niet zo breed 
hebben. Erin staan cadeau-
tjes die door ouders en 
bewoners zijn ingebracht. 
Dankzij een mooie samen-
werking tussen de algemeen 
medewerker WIJ Beijum, 
de sociaal raadsman van 
Wij en de brugfunctionaris-
sen konden scholen dit jaar 
middels een subsidie extra 
cadeaus kopen.  

Nanouk Usmany, algemeen 
medewerker WIJ Beijum:
‘Als WIJ-medewerker pro-
beer ik vanuit de werkgroep 
‘Positief opgroeien’ initiatie-
ven in de wijk te stimuleren 
en mensen en organisaties 
met elkaar te verbinden. 
Zo ook met de weggeefkast. 
Ik wist dat de basisscholen 
ieder jaar rond de feestdagen 
een speciale weggeefkast 
met cadeaus hebben. Stan-
daard worden deze gevuld 
met giften van ouders en een 
bijdrage vanuit de school. 
Het leek mij mooi om dit 
initiatief dit jaar een extra 
boost te geven, in de vorm 
van een financiële bijdrage. 
Dit zou het bijvoorbeeld mo-
gelijk maken om educatieve 
spellen te kopen, of speel-
goed dat op dit moment erg 
populair is.’
‘Natuurlijk heb ik ook zelf 
een activiteitenbudget. Maar 
die wilde ik graag voor activi-
teiten voor kinderen behou-
den. In plaats daarvan wilde 
ik de mogelijkheid van subsi-
dies onderzoeken. Zodoende 
heb ik contact opgenomen 
met Robert Smit, sociaal 
raadsman bij WIJ Beijum. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat 
iedere school hiervoor hon-
derd euro subsidie kreeg.’

Robert Smit, sociaal raads-
man Wij Beijum:
‘Nanouk kwam een paar 
maanden geleden bij me met 
het voorstel om iets extra’s in 
de decemberweggeefkasten 
te stoppen. Daarvoor wilde 
ze graag subsidie krijgen. 
Ik heb vervolgens een aantal 
fondsen aangeschreven. 
Ik ben in 2019 begonnen als 
sociaal raadsman in de wijk; 
daarvoor liep ik stage bij WIJ 
Hoogkerk en heb ik daar 
tijdelijk gewerkt als sociaal 
raadsman. Dit beviel zo goed 
dat ik daarna in Beijum aan 
de slag kon. Via een collega 
sociaal raadsvrouw kreeg 
ik een tip voor een bepaald 

fonds, dat bij mij nog niet 
bekend was. Die heb ik aange-
schreven, met positief resultaat. 
Bijzonder, want de doelgroep 
van dit fonds is particulieren en 
eigenlijk was het budget voor 
dit jaar al vergeven. Omdat het 
fonds het zo’n mooi doel vond, 
maakte ze een uitzondering. 
Ik heb vierhonderd euro ge-
kregen voor de scholen, om te 
besteden aan sport- en spelma-
teriaal. En daarnaast van het 
fonds de toezegging gekregen 
dat ik ieder half jaar een nieuwe 
aanvraag mag sturen. Terwijl ze 
eigenlijk geen nieuwe aan-
vragen meer kan aannemen 
van nieuwe contactpersonen. 
Dat is natuurlijk een erg mooi 
resultaat.’

Naomi Gispen, brugfunctiona-
ris De Beijumkorf:
‘De Beijumkorf is een school 
waar veel kinderen uit arme 
gezinnen op zitten. Ongeveer 
30% komt uit een minima-
huishouden. Onder de ouders 
is een grote bereidheid om 
elkaar te helpen. Het hele jaar 
door hebben we dan ook een 
weggeefkast. Daar ligt van alles 
in. Vaak ook dingen die ouders 
doneren omdat ze verspilling 
tegen willen gaan. Dat past 
bij het idee van hergebruik en 
duurzaamheid dat we hoog in 
het vaandel hebben.’
‘Vanuit het WIJ-team hoorde ik 
dat De Beijumkorf een subsidie 

kreeg voor de decemberweg-
geefkast. Daar was ik erg blij 
mee: het gaf mij de mogelijk-

heid om mooie dingen te kopen 
voor de kinderen. De Intertoys 
Beijum in het winkelcentrum 
was bereid daar 30% korting 
bovenop te doen, waardoor ik 
uiteindelijk honderddertig euro 
te besteden had.’
‘Ik kreeg bij de Intertoys een 
personal shopper mee om 
te kijken wat hot and hap-
pening is. Samen hebben we 
mooie cadeaus uitgezocht, 
zoals strijkkralen en gezel-
schapsspelletjes. Van de 
supportersvereniging van FC 
Groningen kregen we ook nog 
FC Groningen-sjaals.’ 

Via het interne informatie-
systeem ‘Mijn School’ heb ik 
ouders over de kast geïnfor-
meerd. Natuurlijk weet ik om 
welke kinderen het gaat en 
wiens ouders al wel geweest 
zijn en wie niet. Maar ik ga niet 
zelf cadeaus uitzoeken. Dat is 
zo persoonlijk. Straks zoek ik 
een voetbal voor een jongetje 
van zeven uit, terwijl hij liever 

strijkkralen wil.’
‘Ouders die een cadeautje uit 
de kast willen komen halen, 

Hoe vanuit een idee een mooie samenwerking in de wijk ontstaat

kunnen dat op vertoon van 
hun Stadjerspas doen. Ik wil er 
wel zeker van zijn dat het goed 
terechtkomt. Er zijn cadeautjes 
voor kinderen van twee tot en 
met zestien jaar; broertjes en 
zusjes krijgen ook wat.’
‘De animo blijft dit jaar wat 
achter. Dat komt door corona. 
Ouders mogen niet de school 
binnenkomen, er is minder 
contact. Tot nu toe zijn er onge-
veer twintig gezinnen geweest. 
Als er na de decembermaand 
iets overblijft, doneren we het. 
Of, wanneer het splinternieuw 
is, bewaren we het tot volgend 
jaar.’

Ria Haverkamp, brugfunctio-
naris Heerdstee:
‘Als brugfunctionaris vorm 
ik een brug tussen ouders/
verzorgers-kind-school-wijk en 
gemeente Groningen. 
Ongeveer zes jaar geleden heb 
ik deze taak op de Heerdstee 
op mij genomen. Vanuit onze 
rol als school in de vensterwijk 
zijn we ongeveer in diezelfde 
periode met de weggeefkast 
begonnen. Iedereen die wil, 
ook een kind, mag daar iets uit-
pakken of komen brengen om 
weg te geven. De spullen die in 
de kast komen te staan, moeten 
wel netjes, schoon en bruikbaar 
zijn. De kast loopt goed. Leuke 
spullen zijn ook zomaar weer 
weg.’
‘Daarnaast hebben we vanaf 
november de december-ca-
deaukast. Hiervoor ontruimen 
we een paar planken van een 
magazijn met schoolspullen, bij 
de ingang van de school. Deze 
planken worden dan gevuld 
met mooie cadeautjes geschikt 
voor verschillende leeftijden.’
‘De cadeautjes in de kast zijn 
bedoeld voor kinderen die het 
thuis minder breed hebben 
zodat zij met Sinterklaas of 
Kerst ook een leuke verrassing 
kunnen krijgen. Ouders mogen 
op bepaalde tijden zelf komen 
kijken en iets uit de kast kiezen 
wat ze geschikt voor hun kind 
vinden. 

Om hier bekendheid aan te 
geven, wordt er een bericht 
geplaatst in het infoblad. 
Ik spreek ook ouders persoon-
lijk aan om ze op de hoogte 
te stellen dat de december-
cadeaukast er weer is. Als er 
een ouder is geweest, gaat 
het nieuws van de cadeauk-
ast meestal wel van mond tot 
mond.’ 
‘Deels van subsidies/fond-
sen in samenwerking met 
WIJ Beijum en een potje van 
school zijn er leuke cadeautjes 
gekocht. Ook kwamen ouders 
cadeautjes brengen. Regelma-
tig zijn er ouders geweest die 
iets leuks voor hun kinderen uit 
de kast hebben gekozen. Het is 
mooi om te zien hoe blij ouders 
zijn met de mogelijkheid een 
leuk cadeautje voor hun kind 
uit te kunnen zoeken.’

Lieve groet

In deze tijd kunnen veel 
mensen wel een opkik-
ker gebruiken. Cultuur-
coach Kitty Boon van 
VRIJDAG in de Buurt 
heeft daarom ook dit 
jaar weer kaarten door 
de wijk verspreid voor 
de kaartenactie ‘Lieve 
Groet met Vleugels’. 
Ze roept jou op om deze 
te versieren. 

Ken jij iemand die een 
lieve groet kan gebrui-
ken? Ga dan naar het 
Trefpunt, het Heerden-
hoes, de Wiershoeck of 
Forumbibliotheek Bei-
jum en haal een kaart 
op. Versierde kaarten 
kun je ook weer op deze 
plekken afgeven en wor-
den daarna dan door de 
wijk verspreid.

Kijk op www.bijvrijdag.
nl/lievegroet en vind 
hier leuke instructievi-
deo’s met maakideeën! 
(Actie loopt tot 31 
december.)

Uitgelicht

  De Heerdstee.

   De Beijumkorf.
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Een nieuwe mooie samen-
werking binnen het project 
Kansrijke Start in Beijum is 
geboren. Begin december 
overhandigde Hans Buisink 
van het Noorderpoort Euro-
borg honderd vouchers aan 
Irma Noorbergen (Omarm 
Groningen). Samen met 
Leonie Mulder, projectlei-
der Kansrijke Start hebben 
Buisink en Noorbergen het 
initiatief opgepakt om kwets-
bare zwangere vrouwen en 
jonge ouders een ‘verwenmo-
mentje’ aan te bieden. 
Speciaal daarvoor zijn de vou-
chers gemaakt. Deze kunnen 
worden ingewisseld bij het 
Noorderpoort, voor bijvoor-
beeld een knipbeurt, massage 
of manicure. 

De vouchers komen ten goede 
aan Kansrijke Start Beijum. 
In dit project ligt de focus op 
een zo goed mogelijke start van 
het leven. De eerste 1000 dagen 
zijn hierin cruciaal. Vanuit het 
project wordt ondersteuning 
geboden aan ouders en kind 
door aan hen een buddy te 
koppelen die meekijkt met en 
meedenkt over wat de (aan-
staande) ouder wil.  
 
Eerste 1000 dagen
‘De eerste 1000 dagen zijn vaak 
ook de zwaarste dagen van het 
ouderschap. Slapeloze nachten, 
piekeren over de opvoeding 
en een kindje dat zich in een 

ontzettend snel tempo ontwik-
keld,’ aldus Leonie Mulder. ‘Het 
is belangrijk dat je als ouder 
tijd neemt om jezelf weer op te 
laden. Zo’n verwenmomentje is 
dan wel erg fi jn.’ 
 
Huiskamer Beijum
Sinds kort is er weer een huis-
kamer in Beijum in het Heer-
denhoes. Hier kunnen ouders 
elkaar ontmoeten en praten 
over van alles en nog wat, 
onder het genot van een kop 
koffi  e of thee. Voor de kinde-
ren is er een speelhoek. Iedere 
woensdagochtend is hier van 
10.00 -12.00 uur een Ouder & 
kind-café. Dan wordt ook een 

activiteit georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld een knutselwerkje 
of kerstkaartje maken. Loop 
eens binnen, iedereen is wel-
kom.
 
Vouchers
In december en januari worden 
de vouchers voor een gratis 
behandeling weggegeven aan 
zwangere vrouwen en jonge 
ouders (zowel vrouw als man!) 
met kinderen in de leeftijd tot 
en met twee jaar. Wil jij ook een 
voucher? Kom dan op woens-
dagochtend naar het Ouder & 
Kind-café (10.00 -12.00 uur) in 
het Heerdenhoes om een bon 
op te halen.

‘Met het hart zoeken naar oplossingen’

Het thema van de Sterk 
Netwerk-bijeenkomst op 
7 oktober was ‘Armoede in 
Beijum’. Er werd uitgebreid 
gesproken over het project 
Kansrijk Oost en de rol van de 
buddy’s daarin. Uitgangspunt 
bij hun ondersteuning is de 
vraag ‘Wat wil jij?’. Van daaruit 
wordt gewerkt aan het oplos-
sen van de problemen die met 
armoede gepaard gaan.

In groepjes werden tijdens de 
bijeenkomst verhalen gedeeld, 
met name over hoe je als per-
soon of organisatie mensen die 
in armoede leven kunt helpen. 
Zo zijn er meerdere weggeef-
kastjes in de wijk, variërend van 
mini-biebs tot een voedselkast, 
een verzorgingskast of een ‘van 
alles wat’ kast. Allemaal van 
en voor bewoners van de wijk. 
Maar ook de gemeente werkt 
er hard aan om een einde aan 
armoede te maken in de stad.
Op de basisscholen de Heerd-
stee en de Beijumkorf werken 
brugfunctionarissen, die gezin-
nen met een laag inkomen 
helpen met vragen, bijvoor-
beeld over regelingen. En de 
woningcorporaties in Beijum 
zijn bewust bezig met het voor-
komen van problemen bij hun 
huurders.

Menselijke maat
Het beleid van Woningcorpo-
ratie Patrimonium is gericht op 
maatwerk, ‘samen zoeken met 
het hart naar oplossingen, zo 
vroeg mogelijk contact zoeken’. 
Het verhaal daarover maakte 
op alle deelnemers van de Sterk 
Netwerk-bijeenkomst indruk. 
Dat ze vorig jaar hierdoor geen 
enkele huisuitzetting gehad 
hebben vanwege huurschul-
den, daar is Patrimonium ‘best 
trots op’.

Ook bij De Huismeesters zet-
ten ze in op een ‘persoonlijke 
benadering richting huurders 
voor maatwerk’. Ze proberen 
in een vroeg stadium achter-
standen te signaleren en actie 
daarop te ondernemen. 
Of zoals zij het zelf zeggen in 
hun jaarverslag van 2020 (p. 8) 
‘We hebben oog voor de huur-
der.’ Nijestee probeert ‘huis-
houdens op maat te begeleiden 
en zoveel mogelijk te voorko-
men dat mensen worden uit-
gezet’. (Jaarverslag 2020, p. 30) 
Beide corporaties hebben door 
hun beleid in 2020 maar enkele 
huizen moeten ontruimen.

Samenwerking
‘Kun je niet op tijd betalen? 
Laat direct wat van je horen!’ 
Zo informeert in een nieuws-

Honderd verwenmomentjes voor 
(toekomstige) ouders vanuit Kansrijke Start Fijne feestdagen en gezond 2022

Hoe de woningcorporaties omgaan met betalingsachterstanden
brief Patrimonium haar 
huurders. ‘Want er kunnen 
heel begrijpelijke redenen 
zijn waarom iemand zijn 
huur niet tijdig kan betalen.’ 
Mensen die niet zelf contact 
opnemen, worden door 
Patrimonium benaderd. 
Niemand heeft er iets aan als 
de fi nanciële problemen zich 
opstapelen. 

Meestal is er ook in nauwe 
samenwerking met instan-
ties zoals de Sociale Dienst, 
de Gemeentelijke Krediet 
Bank of andere budget-
teerders nog veel te rege-
len. De corporaties werken 
samen met de gemeente 
in de Voorzieningenwijzer. 
Want huurders maken vaak 
onvoldoende gebruik van 
alle regelingen die moge-
lijk zijn, zoals huurtoeslag, 
zorgtoeslag of gemeentelijke 
(minima)regelingen. ‘Een si-
tuatie is bijna nooit uitzicht-
loos,’ zo benadrukken alle 
corporaties.

Zie: gemeente.groningen.nl/
meer-extras-voor-minima en 
devoorzieningenwijzer.nl

Extra’s voor Groningers 
met een laag inkomen

2021

Het boekje ‘Mooi Meegenomen’ is te vinden op de 
website van de gemeente, maar ook bij de buurt-
huizen in Beijum. 

Namens de kerngroep, het kernteam Wijkvernieuwing 
en het gebiedsteam willen wij iedereen heel � jne feest-
dagen en een goede start van het nieuwe jaar wensen.

Het afgelopen jaar is evenals 2020 door corona helaas 
anders verlopen dan andere jaren. We konden hier-
door slechts beperkt fysieke bijeenkomsten gezamen-
lijk met bewoners organiseren om plannen te bespre-
ken. Gelukkig bleek er digitaal ook veel mogelijk en 
zijn waar mogelijk digitale overleggen gepland. We 
hopen dat we in het nieuwe jaar weer meer fysieke en 
grotere bewonersbijeenkomsten kunnen organiseren 
om gezamenlijk te werken aan mooie plannen voor 
Beijum.   

Voor nu alle gezondheid en goeds voor de feestdagen 
gewenst! 

Hartelijke groet,

Naomi Rumaloine, Voorzitter Kerngroep 
Minetta Koornstra, Projectmanager Wijkvernieuwing
Marlon Berends, Gebiedsmanager Oost
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De twee trotse winnaars

Samen met bewoners, 
ondernemers en organisa-
ties werken we vanuit de 
wijkvernieuwing aan de 
toekomst van Beijum. Ook 
de aanpak van het Win-
kelcentrum Beijum hoort 
daarbij. Om hier ideeën en 
suggesties voor te krijgen, 
hebben we het afgelopen 
jaar diverse keren gesprek-
ken met omwonenden en 
ondernemers aan het plein 
gevoerd. 

Een punt dat tijdens deze 
gesprekken regelmatig naar 
voren kwam, is de verkeers-
situatie rondom het win-
kelcentrum. Bewoners en 
ondernemers geven aan dit 
als niet prettig te ervaren. 
Om duidelijk te krijgen waar 
de knelpunten precies lig-
gen, is de afgelopen periode 
een verkeersonderzoek uit-
gevoerd. Op dit moment zijn 
we de uitkomsten daarvan 
aan het onderzoeken. 

Bijeenkomsten in januari
Behalve verkeer zijn ook de 
kindvriendelijkheid en de ge-
zelligheid van het winkelplein 
als aandachtspunten genoemd. 
De komende tijd willen we 
kijken welke aanpassingen 
hiervoor op korte termijn mo-
gelijk zijn. En welke wensen en 
ideeën we meenemen voor de 
langere termijn. Hierover wil-
len we graag samen met bewo-
ners en ondernemers naden-
ken. Daarom organiseren we in 
januari 2022 twee bijeenkom-
sten: een voor ondernemers en 
een voor bewoners. 

Tijdens deze bijeenkomsten 
blikken we terug op wat we de 
afgelopen periode aan ideeën 
en wensen hebben opgehaald. 
En gaan we met elkaar in 
gesprek hoe we dit in praktijk 
kunnen vormgeven. Daarnaast 
willen we de resultaten van het 
verkeersonderzoek met aanwe-
zigen delen. 
 

Uitnodiging
Begin januari ontvangen on-
dernemers van het winkelcen-
trum een uitnodiging voor de 
ondernemersbijeenkomst. 
Omwonenden en eigenaren 
van de parkeerplaatsen bij het 
winkelcentrum sturen we in 
diezelfde periode een uitno-
diging voor de bewonersbij-
eenkomst. Natuurlijk is een 
en ander wel afhankelijk van 
de ontwikkelingen rondom 
corona.

Meedenken
Woon je niet rondom het 
winkelcentrum maar wil je wel 
graag meedenken en aanslui-
ten bij de bewonersavond? 
Stuur dan een e-mail naar 
communicatiebeijum@
groningen.nl, met daarin je 
naam, adresgegevens en tele-
foonnummer. Dan nemen wij 
contact met je op.

De afgelopen maanden 
hebben we met bewoners 
en ondernemers gespro-
ken over de toekomst van 
Plein Oost. Daarbij hebben 
we gekeken naar hoe we 
het plein op korte termijn 
kunnen verbeteren en hoe 
we het klaar kunnen maken 
voor de toekomst. 

Uit deze gesprekken zijn 
verschillende suggesties en 
ideeën naar voren gekomen. 
Zowel voor de korte als lange 
termijn. De suggesties voor 
de lange termijn onderzoe-
ken we en werken we waar 

Samen werken aan Plein Oost

mogelijk uit in een plan voor de 
lange termijn. In de tussentijd 
voeren we de aanpassingen ter 
verbetering op korte termijn 
door. Daarmee starten we in 
januari. 
 
Tijdelijke tussenpad 
Het tijdelijke tussenpad naast 
het Heerdenhoes is afgesloten 
nadat bewoners aangaven last 
te hebben van de bromfietsers 
en fietsers die erover reden. 
Tijdens de bijeenkomst op 
13 oktober hebben we bewo-
ners gevraagd waar zij de voor-
keur aan gaven. Het tijdelijk 
pad heropenen met daarvoor 

bloembakken om het erover-
heen rijden te voorkomen. Of 
in plaats van bloembakken 
paaltjes om fietsers en brom-
fietsers te weren. De aanwezige 
bewoners gaven hierbij de 
voorkeur voor bloembakken 
aan, in combinatie met een 
voetpadbord. 

Betonblokken 
De bloembakken voor bij het 
tussenpad worden nu op maat 
besteld. Daar zit een langere 
levertijd op. Om die reden heb-
ben we eerst betonblokken 
voor het pad geplaatst. Zo 
konden we alvast het hekwerk 
voor het pad weghalen. En kun-
nen we de komende tijd kijken 
in hoeverre de betonblokken 
(en straks dus de bloembak-
ken) werken bij het weren van 
fietsers en scooters. 

Voetgangerszone
Bewoners ervaren de huidige 
verkeerssituatie op het plein als 
niet prettig. Tijdens de bewo-
nersbijeenkomst en tijdens 
gesprekken met ondernemers 
hebben we met elkaar gespro-
ken over wat we hieraan kun-
nen doen. Hierbij is het idee 
naar voren gekomen om van 
het deel voor de ingang van het 
Heerdenhoes een voetgangers-
zone te maken. Zo ontstaat er 
een grote zone van de schom-
mel tot en met het tussenpad 
dat alleen voor voetgangers is 
bestemd. In het voorjaar van 
2022 voeren we dit plan uit. 

Doorgang
Ook kijken we of het mogelijk 
is om een doorgang in het 
verhoogde plein te maken. 
Fietsers, scooters en bromfiet-
sen kunnen deze doorgang 
gebruiken om van de ene naar 

de andere kant te van het plein 
komen. Ze hoeven dan niet 
meer om de verhoging heen 
te rijden. Op dit moment zijn 
we de mogelijkheden van deze 
doorsteek aan het onderzoe-
ken. Zodra hier meer over 
bekend is, laten wij dit weten. 

Fotodoeken
Rond het terrein van het voor-
malig Innersdijk-terrein staan 
bouwhekken. Hierop komen 
doeken met foto’s te hangen. 
Alle foto’s zijn in Beijum ge-
nomen. Voor een deel zijn het 

foto’s die door bewoners zijn 
gemaakt. Het andere deel be-
staat uit foto’s van Tussenland. 
Afgelopen voorjaar heeft dit 
kunstenaarscollectief verhalen 
in de wijk opgehaald. Dit was 
voor het project ‘Veranderende 
Wijk’. 

De doeken worden in de week 
van 12 januari 2022 aan de hek-
ken bevestigd.

Graffiti
Iedereen kent ze waarschijn-
lijk wel: de vierkante grijze 
betonblokken die her en der 
op het plein staan. Kinderen 
uit de wijk gaan deze blokken 
met graffiti versieren. Hier-
bij krijgen ze hulp van twee 
kunstenaars: cultuurcoach 
Kitty Boon en graffitikunste-
naar Elroy Gramsbergen. Op 
vrijdag 14 januari 2022 worden 
de eerste blokken versierd. 
Dit is dezelfde week als dat de 
fotodoeken worden opgehan-
gen. Daarom willen we hier een 

feestelijk moment van maken 
met warme chocolademelk en 
wat lekkers. Een en ander is 
afhankelijk van de maatregelen 
rondom corona.  
 
Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over de 
aanpassingen aan Plein Oost? 
Of heb je hier suggesties voor 
die je met ons wilt delen? Stuur 
dan een e-mail naar communi-
catiebeijum@groningen.nl, dan 
nemen wij contact met je op.

Samen werken aan verbetering winkelcentrum Beijum

Start tijdelijke aanpassingen in januari

 Aan de hekken rond het voormalig Innersdijk-terrein komen 
 fotodoeken te hangen.

 Bij het tijdelijke tussenpad zijn betonblokken gelegd.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

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

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

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

Webinar ‘Aan de slag met energie in Beijum’
Hoe vraag je de subsidie ver-
duurzaming en verbetering 
aan en wat kan je hiermee? 
Wat doet de gemeente met het 
aardgasvrij maken van  Gro-
ningen en Beijum?  Wat wil de 
Werkbeij, het energieteam van 
Beijum, gaan doen?

De vragen zijn allemaal aan de 
orde gekomen tijdens het we-
binar ‘Aan de slag met energie 
in Beijum’ dat op 13 december 
online te volgen was. Deze bij-
eenkomst is ook opgenomen, 
dus ben jij ook benieuwd naar 
de antwoorden op deze vragen? 
Kijk dan het webinar terug. 
De opname is te vinden op de 
pagina van Energieteam de 
Werkbeij op www.beijum.nl.  

Subsidie € 10.000 ‘Verduurza-
ming en verbetering’
In juli 2021 ging op www.snn.
nl de eerste ronde open van de 
subsidie ‘verduurzaming en 
verbetering’ voor woningeige-
naren in het aardbevingsge-
bied. Duizenden huiseigenaren 
vroegen in een paar dagen de 
subsidie aan. Hierdoor was het 
maximale budget van 75 mil-
joen voor de eerste ronde snel 
bereikt en waren er helaas ook 
mensen die bot vingen. 
Op 10 januari 2022 zal een 
nieuwe ronde opengaan en 
is er voor huiseigenaren in 
Beijum een nieuwe kans om 
deze aan te vragen. Tijdens het 
webinar is kort stil gestaan bij 
het aanvragen van de subsidie. 
Het is bijvoorbeeld niet nood-
zakelijk om hiervoor off ertes op 
te vragen bij bedrijven. 
Je kan ook gebruik maken van 
de ‘HuisScan’ op de website 
van het Energieloket Gronin-
gen. Met de HuisScan kun je 
er snel achter komen welke 
energiebesparende maatrege-
len je nog in huis kan nemen. 
Ook de ingevulde HuisScan 
mag gebruikt worden voor het 
aanvragen van de subsidie. 

Maximumbudget
Op 10 januari 2022 gaat de sub-
sidie ‘Verduurzaming en Verbe-
tering Groningen - € 10.000’ 
weer open. Je kunt vanaf 9 uur 
’s ochtends een aanvraag indie-
nen via het eLoket. 
Op de website van SNN vind 
je welke postcodegebieden de 
subsidie mogen aanvragen. De 
subsidie kent een maximum-
budget, waardoor het kan zijn 
dat niet alle aanvragen kunnen 
worden toegekend. Het kan 
zijn dat het maximumbudget 
binnen enkele dagen bereikt 
is. Daarom is het belangrijk om 
alles voor de aanvraag op 
10 januari klaar en bij de hand 
te hebben, zodat je het in een 
keer in kunt voeren. 

Meer informatie? Of vragen over 
de subsidie? Neem dan contact 
op met SNN via: (tel) 050 5224 
924 of mail naar VVG@SNN.nl. 

Energiebesparing nog belang-
rijker
De subsidie van maximaal 
10.000 euro moet besteed wor-
den aan verduurzaming of ver-
betering van het huis. Dit kan 
zijn nieuw HR++ glas of een 
grondige schilderbeurt van alle 
buitenkozijnen. Maar wat is nu 
verstandig? Met energiebespa-
rende maatregelen verlaag je 
niet alleen je woonlasten, maar 
verhoog je ook nog het woon-
comfort en zorg je dat jouw 
impact op het klimaat weer iets 
kleiner wordt. Met de stijgende 
gas- en stroomprijzen is ener-
giebesparing nog belangrijker. 
Op het Energieloket Groningen 
vind je allerlei praktische infor-
matie over het verduurzamen 
van je woning en kan je met de 
HuisScan snel inzicht krijgen in 
wat voor jou woning de beste 
maatregelen zijn.

Van het aardgas af,
kan dat wel?
In Groningen wordt hard ge-
werkt aan de warmtetransitie. 
Hiermee wordt de overstap van 
aardgas naar een duurzaam 
alternatief bedoeld. Voor de 
hele gemeente is aan de hand 
van meerdere onderzoeken per 
wijk in kaart gebracht wat de 
meest geschikte oplossing is 
voor verwarming van huizen in 
de toekomst. Dit is samengevat 
in een warmtesysteemkaart 
(zie afbeelding). Dat kan zijn 
via een warmtenet, helemaal 
elektrisch met warmtepompen 
of een combinatie van een 
duurzaam gas en elektriciteit. 
Deze laatste optie wordt ook 
wel hybride genoemd. Denk 
bijvoorbeeld aan een gasketel 
op groengas die samen met een 
kleine warmtepomp het huis 
warm houden en voorzien van 
warm kraanwater. 

Warmtenet
Dit laatste scenario is het meest 
aannemelijk voor de wijken 
Beijum en Lewenborg om in 
deze toekomst van het aardgas 
af te krijgen. Toch wordt ook de 
optie van een warmtenet nog 
verder uitgezocht. Hiervoor 
is een concrete aanleiding. 
Verschillende gemeenten en 
de provincie onderzoeken 
namelijk of het mogelijk is om 
warmte uit de Eemshaven naar 
Groningen te brengen om daar-
mee warmtenetten te voeden. 
Omdat deze warmteleiding 
dan in theorie in de buurt van 
Beijum en Lewenborg kan ko-
men te liggen, wil de gemeente 
daarom nog wat diepgaander 

onderzoeken of er toch kansen 
liggen voor een warmtenet 
in een of beide wijken. In het 
webinar van 13 december, 
maar ook eerder tijdens het 
webinar van 24 februari 2021 
heeft de gemeente wat meer 
toegelicht over dit onderzoek. 
Het webinar van 24 februari is 
ook terug te kijken via https://
www.beijum.nl/over-beijum/
organisaties/energieteam-de-
werkbeij/

Wijkenergieplan van Beijum
De conclusies van deze verken-
ning in Beijum en Lewenborg 
werkt de gemeente uit in een 
zogeheten Wijkenergieplan. 
‘Het wijkenergieplan is meer 
dan alleen de resultaten van 
het onderzoek naar de kansen 
van een warmtenet in Beijum 
en Lewenborg’, zegt Anne 
Geluk, projectleider van de wij-
kenergieplannen voor Beijum 
en Lewenborg. ‘De gemeente 
ziet het liefst dat een Wijkener-

gieplan ook gevormd wordt 
door wijkbewoners zelf. 
Daarom zoeken we bewo-
ners ook via bijeenkomsten 
en hebben we veelvuldig 
contact met bewonersinitia-
tieven, zoals Energieteam De 
Werkbeij’. 

Wil je meedenken met het 
Wijkenergieplan? Stuur dan 
een mail naar anne.geluk@
groningen.nl of meld je bij het 
Energieteam De Werkbeij.

Energiewerkgroep De Werkbeij
In Beijum is een actieve club bewoners die zich met volle en-
ergie inzet om van Beijum een duurzamere wijk te maken. In 
februari vond de eerste onlinebijeenkomst plaats. Hierbij heeft 
de Werkbeij zich digitaal voorgesteld aan de meer dan twee-
honderd deelnemers. Op 14 december heeft de Werkbeij zich 
nogmaals kort voorgesteld en verteld wat ze willen betekenen 
in de wijk en daarbij ook welke rol ze willen vervullen in het 
wijkenergieplan voor Beijum.

Terugkijken en meer informatie
Wil je het webinar ‘Aan de slag met energie in Beijum’ van 14 december terugkijken? Dat kan 
via:  https://www.beijum.nl/over-beijum/organisaties/energieteam-de-werkbeij

Kijk voor meer informatie over de regeling en het aanvragen op: https://www.snn.nl/par-
ticulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000
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Jazeker, zie de flyer hierboven!

Wilt u ook met uw onderneming 
gratis in deze krant? Aanmelden 
via redactie@debeijumer.nl

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (48)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden ondernemin-
gen en bedrijven voor het voetlicht 
gebracht. Beijum zonder onderne-
mers is ondenkbaar. In deze afle-
vering vertelt Oosterparker Martin 

over zijn tot 5 januari elke dag op 
Winkelplein West staande oliebol-
lenkraam MixMix. De kraam is elke 
dag open, ook op de beide kerstda-
gen en met oud en nieuw...

door Johan Fehrmann 

Martin vertel, hoe ben je er zo toe 
gekomen om dit te doen?
Ik zocht een wagen om om te 
bouwen tot cafetaria. Uiteindelijk 
kocht ik een oliebollenwagen uit 

het jaar 1971. Zo ben ik er min of 
meer toevallig toe gekomen om 
oliebollen en appelflappen te 
gaan verkopen.

Je hebt er duidelijk plezier in. Wat 
is je band met Beijum?
Ik heb veel vrienden in Beijum en 
ik heb ooit in de Bunnemaheerd 
gewoond. Ik ken hier redelijk wat 
mensen.

Waarom moeten mensen naar je 
kraam komen?
Omdat ik heerlijke ouderwetse 
lekkernijen verkoop. Alles is al-
lergievrij, iedereen kan het eten. 
Ook heb ik regelmatig acties, zo-
als een restaurantbon voor twee 

personen of een verloting.

De kraam geeft sfeer op het win-
kelplein. Wat nou, je bezorgt ook 
nog?

Martin voor zijn oliebollenkraam
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Bouwen in de jaren ‘70:
Lewenborg en architect Jan Sterenberg

Vorige maand verschenen 
er twee boeken  waarin onze 
buurwijk Lewenborg een be-
langrijke rol speelt. Eenmaal 
zelfs de hoofdrol, in 50 jaar 
Lewenborg van Beno Hofman 
en Kirsten Otten. Twee dagen 
na de presentatie van dat boek 
werd een heel ander boek ten 
doop gehouden: Groeikernen 
en woonmilieus: architect Jan 
Sterenberg en het wonen in de 
jaren ’70 van de Nijmeegse 
architectuurhistoricus Michiel 
Kruidenier. Dit boek gaat over 
de man die achter de teken-
tafel stond van Lewenborg. 
Samen met Beijum maakte 
Lewenborg deel uit van de 
noordoostelijke stadsuitbrei-
ding in de jaren ’70. Omdat 
onze wijk dus  zijn  ontstaans-
geschiedenis met Lewenborg 
deelt, is er alle reden om aan 
beide publicaties aandacht te 
besteden.

Door Rinus Woesthuis

50 jaar Lewenborg
Het boek van Beno Hofman, 
het ‘geheugen van Groningen’, 
en tekstschrijver Kirsten Ot-
ten, is tot stand gekomen op 
initiatief van het Gezondheids-
centrum Lewenborg. Een echt 
publieksboek met veel foto’s en 
veel korte hoofdstukken. In vo-
gelvlucht de geschiedenis van 
een leeg plattelandsgebied in 
de gemeente Noorddijk. Meer 
gedetailleerd de uitbreidings-
plannen van de stad Groningen 
in de jaren ’60 en het ontwerp 
en de bouw van de wijk in de 
jaren ’70. Daarna een reeks 
hoofdstukken over de wor-
ding van de wijk na de bouw: 
zoals verkeer en infrastruc-
tuur, welzijn, gezondheidszorg, 
bedrijvigheid, wijkorganisaties, 
scholen, sport en kunst. Tot slot 
een overzicht vanaf 1990, toen 
duidelijk was geworden dat 
de jonge wijk kampte met een 
aantal problemen en er daarom 
een wijkvernieuwingsprogram-
ma werd opgezet – toen ook al.

Erg leuk aan dit grootformaat 
boek zijn de vele paginagrote 
oude en nieuwe foto’s (soms 
over twee hele pagina’s) die 
een goed beeld geven van de 
wijk toen en nu. Ook boeiend 
zijn de vele terzijdes: pagina-
grote portretten van mensen 
die veel hebben betekend voor 
de totstandkoming van de 
wijk, mensen die het Gezond-
heidscentrum Lewenborg 
vormgaven en bewoners die 
zich inzetten voor de wijk. Een 
van die portretten gaat over de 
architect die met zijn bureau 
leiding gaf aan de ‘Werkgroep 
Lewenborg’ die de nieuwe wijk 
ontwierp: Jan Sterenberg.

Architect Jan Sterenberg
Sterenberg was benaderd 
omdat hij in staat werd geacht 
grootschalige woningbouw-
projecten en een stedenbouw-
kundige planning te combi-
neren met aandacht voor de 
woonomgeving en bewoners-
inspraak. Hij had daarnaast 
naam gemaakt als medepionier 
van de ‘woonerf’, waarmee de 
monotone bouw van rechttoe 
rechtaan rijtjeshuizen werd 
doorbroken. Ook Lewenborg 
moest een woonerfwijk of 
‘bloemkoolwijk’ worden.

Hoe het ontwerp van Lewen-
borg paste binnen de ont-
wikkeling van Sterenberg als 
architect, wordt duidelijk in 
de bewonderrenwaardige 
studie van Michiel Kruidenier, 
Groeikernen en woonmilieus: 
een breed opgezette, maar zeer 

leesbare studie over het leven 
en werk van de Groningse 
architect (Sellingen 1923–Delft 
2000) die in heel Nederland 
talloze gebouwen maar vooral 
complete woonwijken heeft 
neergezet. Op het hoogtepunt, 
eind jaren ’70, had Jan Ste-
renberg bijna 120 architecten, 
ingenieurs en ontwerpers in 
dienst en leidde daarmee een 
van de grootste architectenbu-
reaus van Nederland!

Michiel Kruidenier beschrijft 
het leven en werk van Jan Ste-
renberg tegen de achtergrond 
van de de landelijke geschiede-
nis van de naoorlogse woning-
bouw in Nederland. De auteur 
diept een aantal landelijke 
thema’s in de woningbouw uit 
waarin Sterenberg een promi-
nente rol speelde: kostenbespa-
rend bouwen; woningkwaliteit; 

Naar aanleiding van: 
Beno Hofman en Kirsten Otten, 50 jaar Lewenborg: 1971-2021. Gezondheidscentrum 
Lewenborg / Lewenborg 50 jaar / In Boekvorm Uitgevers. Hardcover. 23 x 32 cm. 
224 pag. Rijk geïllustreerd. ISBN  978-94-93164-14-7. € 24,50.

Michiel Kruidenier, Groeikernen en woonmilieus. Architect Jan Sterenberg en het wo-
nen in de jaren 70. nai010 uitgevers i.s.m.: Stichting Berlagehuis Usquert. Paperback. 
17 x 24 cm. 256 pag. Rijk geillustreerd. ISBN 978-94-6208-670-8.  € 39,95.  
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-6208-684-5| € 29,95.

kwaliteit van de woonomge-
ving; stadsvernieuwing en 
bewonersinspraak. Sterenberg 
streefde naar betaalbare, kwa-
litatief goede woningen waar 
mensen konden leven in plaats 
van verblijven. De vraagstukken 
waarmee hij zich bezighield – 
massaal betaalbaar bouwen, 
gevarieerd bouwen, bewo-
nersbetrokkenheid, aandacht 
voor de woonomgeving – zijn 
volgens Kruideniers “na al 
die tijd nog steeds actueel en 
toepasbaar.”

Lewenborg in context
Groeikernen en woonmilieus 
laat zich ook lezen als een 
waardevolle aanvulling op 50 
jaar Lewenborg. Het laat zien 
met welk ideeëngoed, binnen 
welke politieke en financiële 
marges, en binnen welke lan-
delijke ontwikkelingen wijken 

zoals Lewenborg tot stand zijn 
gekomen. In zijn boek licht 
Kruidenier Lewenborg uit als 
voorbeeld van seriematig maar 
gevarieerd bouwen en met veel 
aandacht voor de woonomge-
ving (Le Roy!) en de inbreng 
van bewoners daarin.

Actualiteit van de  
wijkvernieuwing
Dat in Beijum en Lewenborg 
momenteel een wijkvernieu-
wingsprogramma gaande is, 
zou Sterenberg niet hebben 
verontrust. Hij evalueerde zijn 
eigen werk voortdurend en 
was zich er goed van bewust 
dat een wijk nooit ‘af’ is. Hij 
hamerde op het belang van 
wijkvernieuwing, niet alleen in 
vooroorlogse wijken, maar ook 
in de grootschalig opgezette 
wijken van na de oorlog. In 
Sterenbergs visie was wonen 
een activiteit. Hij ontwierp zijn 
woonprojecten daarom met 
opzet sober en functioneel. Dat 
zou de bewoners ertoe aanzet-
ten hun woning én woonom-
geving creatief te gebruiken. 
Sterenberg was om die reden 
ook een groot pleitbezorger 
van bewonersinspraak bij het 
ontwerp en de inrichting van 
woonwijken. Want in zijn visie 
zijn het de mensen zelf die de 
wijk maken. En dat kon dan 
het best in een bloemkoolwijk, 
met veel groen en speelplekken 
voor kinderen. 

Hoewel Beijum en Lewenborg 
van elkaar verschillen, hebben 
ze duidelijke overeenkomsten. 
Beide dateren uit de jaren ’70. 
Beide zijn als dorpen op een 
flinke afstand – en nogal geïso-
leerd – van de stad  neergezet, 
aanvankelijk als onderdeel van 
een groot opgezet ‘stadsdeel 
Noorddijk’. Beide zijn bloem-
koolwijken met veel groen. En 
beide kenden de nodige aan-
loopproblemen. Daarom zal 
50 jaar Lewenborg niet alleen 
de inwoners van de eigen wijk 
veel lees- en kijkplezier geven; 
ook Beijumers zullen er veel 
in herkennen. En Groeikernen 
en woonmilieus is hoe dan ook 
voor inwoners van Beijum van 
belang: het beeld dat Michiel 
Kruidenier schetst van bouwen 
in de jaren ’70 is ook op hun 
wijk van toepassing.

En voor iedereen die betrokken 
is bij wijkvernieuwingspro-
gramma’s in Beijum en Lewen-
borg zijn beide boeken natuur-
lijk verplichte kost.
Want je bezig houden met 
wijkvernieuwing betekent dat 
je de wijk moet kennen, weten 
hoe en vanuit welk idee de wijk 
is ontstaan, en weten wie de 
mensen zijn die de wijk maken.

Schets van Jan Sterenberg, afgedrukt in 50 jaar Lewenborg. Aan de stippellijn onder Zuidwolde is al te 
zien waar Beijum werd gepland. Het middengebied, met een gepland stadsdeelcentrum tussen beide 
wijken, en de directe autoverbinding via het Oosterhamriktracé zijn nooit gerealiseerd (collectie Stich-
ting Berlagehuis Usquert / Het Nieuwe Instituut).
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‘Geen buurthuis heeft ooit zo goed gedraaid als hier’

op peil houden door overdag 
of ’s avonds in de Mamrehoeve 
aanwezig te zijn, mensen die 
wacht willen lopen en mensen 
die in de kerk willen slapen…’

‘Groter dan ons hart’
‘De dagelijkse avondvieringen, 
de stiltes, de meditaties maak-
ten veel indruk’, vertelt Henk 
Weide, vanuit de protestantse 
kerk vanaf dag 1 betrokken bij 
het kerkasiel.  Vooral een lied 
van priester Huub Oosterhuis 
werd ervaren als betekenisvol. 
In het lied ‘Groter dan ons hart’ 
staat de regel: ‘Zie het niet lan-
ger aan dat her en der in deze 
wereld mensen gemarteld wor-
den, kinderen gedood; dat wij 
de aarde schenden en elkaar het 
licht ontroven.’
Het was ook een kwestie van 
vallen en opstaan. Wat achter 
de schermen gebeurde, was 
voor velen onbekend. Er moest 
veel geregeld worden: voedsel, 

‘Nog nooit hebben jong en oud, 
rijk en arm, gereformeerd en 
communist zich zo eensgezind 
getoond’, zo beschrijft wijkblad 
Kwieke Kwakker in november 
1986 de actie om de familie 
Sarma te beschermen tegen 
uitzetting nadat de rechter op 
6 oktober had besloten dat ze 
niet mochten blijven. De RK 
kerk De Mamrehoeve kreeg het 
karakter van een buurthuis, 
waar niet alleen overdag, maar 
ook ’s avonds en ’s nachts vrij-
willigers in de weer waren.

door Marleen van Leeuwen

In september waren 2685 hand-
tekeningen opgehaald om de 
actie ‘Sarma vrij om te blijven’ te 
steunen. De buurtactie begon 
met zo’n zeventig mensen; eind 
oktober waren dat er al meer 
dan tweehonderd. Zij kwamen 
op ‘voor een rechtvaardige be-
handeling van het gevluchte 
Tamil-gezin’. In diezelfde krant 
roept het Steuncomité Vrienden 
van Sarma nog meer vrijwilli-
gers op: ‘Mensen die ons aantal 

slaaproosters, hand-en-span-
diensten. Mensen verplaatsten 
‘hun bezigheden van hun eigen 
huis naar de Mamrehoeve. Op 
de vraag hoe lang ze dit vol 
denken te houden, geven alle 
betrokkenen te kennen dat 
ze doorgaan tot het niet meer 
nodig is.’ Nog belangrijker was 
‘hoelang de Sarma’s zelf de situ-
atie nog aankunnen’.

Kerstmis
Rond kerst werden vuurkorven 
naar de kerk gebracht door 
Beijumers. ‘Het was enorm koud, 
maar die vuurkorven zorgden 
buiten voor een aangename 
warmte’, zo herinnert betrokken 
bewoner Joost Stulemeijer zich 
die tijd. Voor in de kerk werd de 
Kerstdienst gehouden terwijl 
achterin de matrassen lagen 
voor de mensen die bleven sla-
pen. ‘Dat was een heel dubbel 
gevoel. Wij mochten de kerk 
niet in voor koorrepetities’, ver-
telt Gini Leuvenkamp. Het ge-
voel dat ‘het onze kerk niet meer 
was’, werd ook zo ervaren door 
pastoor Bart van den Barselaar. 

Kerkasiel in De Mamrehoeve (3, slot)

Maar, zei hij zelf, ‘dat is dommig-
heid van me’. Want zijn preken 
veranderden mee: ‘Je maakt het 
nu aan den lijve mee. De preken 
zijn daardoor echter en eerlijker 
geworden.’

En uiteindelijk overheerste de 
samenhorigheid. ‘We waren al-
lemaal één en we hadden maar 
één doel: de kwetsbare asielzoe-
kers die we onze hoede hadden 
genomen beschermen tegen 
oppakken en uitwijzing.’

Bronnen: geschiedenisboek over 
Beijum, Boeren, Burgers, Beiju-
mers, pagina 152-155, diverse 
artikelen in de wijkkrant Kwieke 
Kwakker uit 1986 en 1987.

Einde bezetting
Op 7 januari 1987 werd een 
akkoord bereikt tussen de 
Raad van Kerken en het Minis-
terie van Justitie, waardoor de 
vluchtelingen hun schuilplaats 
konden verlaten. Onder luid 
klokgelui kon de familie Sarma 
de kerk verlaten. Het duurde 
nog tot september voordat ze 
definitief mochten blijven. Sar-
ma moest eerst nog examen 
Nederlands doen om toegela-
ten te worden tot de HEAO. 
Het feest op 10 september in 
de Mamrehoeve werd vooraf-
gegaan door een stiltedienst. 
Er werden tijdens de dienst 
elf kaarsen ontstoken, als 
symbool van het licht. Licht 
als ‘teken van hoop voor al die 
mensen die in landen wonen 
waar onderdrukking heerst’.

De familie Sarma   |   Foto © Naomi Rumaloine

graafmachine aanwezig zijn. 
Dit is een secuur werkje. De 
put waarin de stam wordt 
gezet, moet leeg zijn. Met de 
graafmachine wordt de boom 
rechtop gezet en met keggen 
wordt hij in de put vastge-
klemd.

Een hoogwerker en ladders 
zijn nodig om de boom te 
versieren. De verlichting en de 
ballen en andere versierselen 
worden in de boom gehangen. 
Ruim na het middaguur is de 
klus geklaard.

Nu de herfst in volle gang is 
en de bladeren van de mees-
te bomen zijn afgevallen, is 
op Plein-Oost toch weer een 
prachtige groene kerstboom 
te bewonderen. Het is een 
buitengewone gebeurtenis als 
deze boom wordt neergezet.

door Theo Smit

Vroeg in de ochtend worden 
de voorbereidingen getroffen. 
De auto met boom verschijnt 
op het plein. Om de boom 
te kunnen planten moet een 

De mooiste boom tussen de bomen

‘Wat een mooie boom’ wordt 
er gezegd. Voorbijgangers 
waarderen dit zeer. Dit alles 
is te danken aan de mannen 
van hoveniersbedrijf Bartelds, 
die al vele jaren naar volle 
tevredenheid dit werk op zich 
nemen. Ze weten precies wat 
er nodig is en hoe het moet 
worden aangepakt. Het was 
nu prachtig weer, maar het 
heeft weleens de hele dag 

geregend, en dan is het geen 
lolletje. Dank, mannen, het is 
een plezier om met jullie te 
werken.
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activiteiten moeten staken.

door Theo Smit

Het kwam altijd goed
De organisatie van de actie 
verliep volgens een vast pa-
troon. Je kon ervan op aan dat 
het goed kwam als Frans iets 
onder zijn hoede nam. Dank-
baar zijn we mede omdat hij 
niet alleen de Groene Long tot 
zijn werkgebied rekende. Hij 

Nu de laatste blaadjes van de 
bomen zijn gevallen, komen 
ze ineens tevoorschijn. De 
altijd groenen… U kent ze vast 
wel: hulst, taxus, dennen en 
sparren, klimop, maretak en-
zovoorts. Van oudsher staan 
zij voor hoop, moeilijkheden 
doorstaan en uiteindelijk het 
eeuwige leven. De kou, de re-
gen en het donker houden ze 
niet tegen, en met een beetje 
geluk maken ze nog leuke 
besjes op de koop toe.

Ook in tuincentra vindt u van 
deze groenblijvers. Zo leerde 
ik recentelijk de bergthee ken-
nen ‒ een schattig plantje uit 
de familie van de heide, met 
donkergroen blad, leuke bel-
letjes als bloempjes en eetbare 
rode besjes. Misschien groeit 
het zelfs in uw tuin of bloem-
bak; het is meerjarig, groeit 
laag bij de grond en kan hele 
oppervlakken bedekken. Van 
oorsprong komt dit plantje uit 
Amerika en uiteraard kenden 
de Indianen de werking al. 
Hebt u ergens een plekje met 
zure grond? Daar is hij gek op.

Wintergreen behoorlijk ge-
neeskrachtig. Vers uit het tuin-
centrum kunt u hem beter niet 
gebruiken, tenzij hij biologisch 
is. Het risico is groot dat u an-

ders kunstmest, hormonen of 
andere gifstoffen binnenkrijgt. 
Wij hanteren de regel dat je 
een plantje kunt gaan gebrui-
ken als het één jaar in je eigen 
tuin heeft gestaan.
Begint u eens met het kneuzen 
van een blaadje. Even geduld 
en dan komt de sterke geur 
vrij. En waar doet die aan den-
ken? Precies, aan het smeer-
middel Midalgan, dat zeer 
waarschijnlijk wintergreen 
bevat.

Als we even kijken naar de 
werking, bevat wintergreen 

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

Bergthee/wintergreen   
(Gaultheria procumbens)

veel etherische olie, die door 
fermentatie uit het blad wordt 
gehaald. De olie kan wor-
den toegevoegd aan allerlei 
smeersels voor spieren en 
gewrichten. U kunt er zelfs een 
bestaand spiermiddel mee ver-
sterken. Reken op vijf druppels 
per 100 ml, even doorroeren 
en klaar. Het is een uitstekende 
pijnstiller, hebben we ontdekt.
Verder bevat het kruid methyl-
salicylzuur, en wie weet doet 
dat bij u een belletje rinkelen. 
Aspirientjes bestaan ook uit 
salicylzuur en de werking is 
ongeveer gelijk; koortsverla-

gend, ontstekingsremmend en 
pijnstillend. Je kunt thee zet-
ten van het blad, drie tot vier 
blaadjes voor een pot zijn al 
genoeg, of je kunt af en toe een 
besje eten.

Een speciale rol voor dit kruid 
is weggelegd in de voedings-
wereld. Het is een smaakmaker 
voor kauwgom, ijs, snoepjes 
en thee, en kan ook worden 
gebruikt door mensen die over-
gevoelig zijn voor munt, die uit 
de familie van de lipbloemigen 
komt. Bergthee hoort immers 
bij de heidefamilie. Met zijn 

frisse smaak past het kruid heel 
goed in tandpasta en mond-
waters.
Mocht u wel van een beetje 
experimenteren houden, maak 
dan uw eigen mondwater, met 
dank aan de website van aroma- 
lifestyle. Je kunt er ook mee 
gorgelen bij keelpijn.
• Kook 110 ml water en laat 

afkoelen.
• Meng een halve theelepel 

zuiveringszout (baking soda) 
met een halve theelepel xyli-
tol (berkensuiker, te koop bij 
de natuurvoedingswinkel).

•  Druppel hier drie druppels 
etherische wintergreen- 
olie op, plus drie druppels 
etherische venkelolie, en 
roer even goed. 

• Doe dit mengsel over in een 
donkere glazen fles en giet 
er het gekookte water over. 
Flink schudden en klaar. 

• Neem zo nodig een dessert-
lepeltje van dit mondwater 
en spoel goed. Niet doorslik-
ken!

Ik heb het uitgeprobeerd; ik 
had een hele tijd een extra fris-
se mond en die hebben we vast 
nodig de komende feestdagen!

Ik wens u een goede 
en gezellige tijd en 
vooral: blijf gezond!

Bergthee met eetbare rode besjes

Zaterdag 13 november was 
een dag om even bij stil te 
staan. Nadat de werkgroep 
allerlei werkzaamheden had 
verricht in de Groene Long, 
namen we afscheid van Frans 
Egberink, die vele jaren de or-
ganisatie van deze en andere 
acties op zich nam. Reden om 
hem nog even in het zonnetje 
te zetten. Door zijn leeftijd en 
de daarbij voorkomende com-
plicaties heeft Frans helaas zijn 

De wijk Beijum en Frans Egberink
scande de hele wijk en bracht 
misstanden bij de gemeente 
op tafel, die daar niet altijd 
gelukkig mee was. En zo nodig 
waren ook andere organisaties 
bij hem aan de beurt, zoals het 
Waterschap en de woningcor-
poraties.

LenteKriebels
Groen en grijs was zijn ding. 
Met hart en ziel ging Frans een 
aantal malen per week op zijn 
fiets aan het werk. Het organi-
seren van LenteKriebels had 

Namens de werkgroep Groen en grijs

een speciaal plaatsje in zijn 
hart. Alle scholen in de wijk 
nemen deel aan deze actie 
met een groep kinderen. 
Er wordt door de groepen 
zwerfvuil opgeruimd rond 
de school. Vervolgens gaan de 
kinderen naar Het Trefpunt, 
waar ze spelletjes doen onder 
deskundige leiding, eindigend 
met een yell die de klassen 
hebben ingestudeerd. Tot slot 
worden prijsjes uitgedeeld 
voor de winnende groepen op 
de verschillende onderdelen. 
Het is altijd genieten voor de 
kinderen, maar ook voor de 
organisatie.

Najaarsactie Groene Long
Vijfenveertig mannen en vrouwen waren op 13 november op de been 
om werkzaamheden in het park te verrichten. Twee nieuwe wijkbewo-
ners meldden zich aan; daar zijn we gelukkig mee. Ter voorbereiding 
ging de werkgroep met een medewerker van de gemeente schouwen 
in het park. Het bleek dat er veel snoeiwerkzaamheden konden wor-
den aangepakt. Om 9 uur was de inloop in Het Heerdenhoes. Onder 
het genot van koffie of thee en een plak koek werden de deelnemers 
in groepen ingedeeld. Het westelijk gebied van het park, bij OBS De 
Beijumkorf, was het werkgebied. Gewapend met kruiwagens en ge-
reedschap vertrokken de groepen om 9.30 uur naar de verschillende 
plekken. Er werd hard gewerkt en dat is goed zichtbaar. Snoeien ging 
de mensen goed af en het materiaal werd keurig in takkenrillen opge-

tast. Moe maar voldaan kwamen de harde werkers terug naar Het 
Heerdenhoes.

Een dankwoord gaat uit naar de cateringgroep – Zwaan 
Brouwer, Jeanne Joziasse, Willy Smit en Karin van Tigchel-
hoven – en naar fotograaf Suzanne Smit, die voortreffelijk 
werk deden.

Speech
Frans werd toegesproken door 
groepslid Theo Smit, die vele 
jaren met hem heeft samenge-
werkt. Na de toespraak kregen 
Frans en zijn vrouw Riet een 
hapje, drankje en bloemen 
aangeboden.



Hiddemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Mijn reis naar zingeving brengt 
me waar ik mijn dagelijkse 
gang heb, en dat zijn Beijum en 
natuurlijk de stad, mijn stad, 
Groningen. Op zoek naar zin, 
met mijn gedachten als trouwe 
reisgenoot, vermaak ik me 
prima. De verrassingen die ik 
onderweg tegenkom, zijn rij-
ker dan ik zelf kan bedenken.

door Trijntje de Haan

Ithaka
De reis zelf is het doel. Hoe vaak 
heb je dit gehoord? En hoe wijs 
klinken deze paar woorden, die 
je kunt zien als de uiterste sa-
menvatting van elk leven en elke 
reis?
Dit idee is in zijn oervorm bijna 
drieduizend jaar geleden al 
beschreven in De Odyssee van 
Homerus, zijn verhaal over de 
zeereis van Odysseus naar het 
Griekse eiland Ithaka. Ithaka 
bestaat echt, het is een eiland 
zoals er honderden zijn in de 
Middellandse Zee. Was het doel 
werkelijk het bereiken van het 
eiland, die rotsige hete stoppel, 
die uitsteekt boven de eindeloze 
zee? Nee, dit eiland had dat ene, 
dat wat het verlangen jarenlang 
levend hield, zijn vrouw Pene-
lope.
Ik ken Ithaka op twee manie-
ren: als eiland, toen ik er voor 
mijn werk als reisleider naartoe 
mocht, en uit het gedicht Ithaka 
van Kavávis. Hij stelt dat je, op 
weg naar jouw Ithaka, er goed 
aan doet er zo lang mogelijk 
over te doen, zodat je oud bent 
als je daar aankomt. Zo zal Ithaka 
je rijk maken, met alles wat je 
tijdens de reis meemaakt. Ithaka 
zal je niets meer kunnen geven 
als je daar aankomt, het gaf je 
alles al, onderweg. Als je jezelf 
een plezier wilt doen: lees dat 
gedicht. Voor iedereen die op 
reis is in zijn leven – en wie is dat 
niet?

Sportles
Terug naar de zoektocht naar zin 
in onze wijk: waar sta je voor op 

in de ochtend? Sinds een paar 
maand sta ik op om te sporten 
in Beijum en in haar achtertuin 
Kardinge. Sporten op die buiten-
sportplekken die we nu hebben, 
zoals bij Het Trefpunt en onder-
aan de Kardingebult. Beijum 
Beweegt, Open Gym Groningen, 
Old Stars... Zo veel initiatieven 
om met anderen aan beweging 
te doen. En voor 
niks, dus ook 
daar geen 
excuus. Ik doe 
dat bij 
ver-
schil-
lende 
van die 
sport-
groepjes en 
kwam tot het 
inzicht dat je de 
ander nodig hebt 
op meer manieren dan je zou 
denken.
Als eerste helpt zo’n sportaf-
spraak om een doel in de dag te 
hebben. Als je in Beijum men-
sen ziet op straat, weet je dat 
zij de moeite hebben genomen 
om er daadwerkelijk op uit te 
gaan. Ze zijn opgestaan, hebben 
een doel in hun hoofd en zijn nu 
onderweg om dat te bereiken. 
Dat kan zo klein of groot zijn als 
een boodschap doen, kinderen 
van school halen, naar het 
werk gaan, iemand bezoe-
ken.
Maar besef: er zijn dus ook 
mensen die dit vandaag 
niet voor elkaar hebben 
gekregen. Mensen die bin-
nen zijn gebleven. Buiten zie 
je alleen degenen die er van-
daag weer voor gaan. En zodra 
je zelf ook gaat, ben je een van 
hen: iemand met een doel. Het 
helpt, ook al is het een bedacht 
doel en van korte duur. Het helpt 
om erop uit te gaan, dus dat is 
winst.

Maar er is meer. Neem nou zo’n 
sportclubje. In de basis zijn ze 
allemaal gelijk: een persoon 
doet voor wat we moeten doen, 

en wij 
doen het 

na. Zoals Esther: zij 
geeft bootcamp 

en laat ons dingen 
doen waarvan ik niet 

wist dat een lichaam 
dat kan of waarvan 
ik dacht dat ik dat 

niet zou doen. Boksen 
bijvoorbeeld. Super-

leuk. En de volgende dag 
spierpijn op plekken die 
je sinds je jeugd ver-

geten was. ‘Goh, 
vroeger deden 

we dit met 
gemak. Ik wil 
kijken of ik 
nog de hand-
stand kan,’ 

zegt een van 
de medespor-

ters. Ze probeert 
het meteen, en na een paar 

pogingen lukt het.
Vroeger trainde ik ook, maar 
toen heette dat gewoon ‘buiten-
spelen’. Waarom kan ik dat zelf 
niet, bewegen, trainen, buiten-
spelen voor mezelf? En dan her-
inner ik me dat we toen, als kind, 
met anderen waren om buiten 
te spelen.
Nu hebben we de trainer die ons 
erdoorheen helpt met opbeu-

Zin in bloemkool

rende oneliners. Ze pept ons op 
met ‘Discipline is de sleutel tot 
succes’ en iets over de kracht van 
herhaling, net voordat ze ons 
een tweede ronde oefeningen 
laat doen. Daarna nog een keer 
de Kardingebult omhoog, maar 
nu in looppas graag. Ik probeer 
het heus, maar moet halverwege 
een ander credo hanteren: ‘Blijf 
aan de goede kant van de grens’, 
ooit meegekregen van een yoga- 
lerares. Die zin komt me op dit 
moment goed uit. Ik wacht wel 
even tot de anderen weer naar 
beneden komen.
En net voordat ik wil denken hoe 
slecht het toch gesteld is met 
mijn conditie, komt iemand van 
de groep naast me staan en zegt: 
‘We doen nu al zoveel meer dan 
als we op de bank waren ge-
bleven.’ Het helpt, zo praten we 
elkaar die bult op. Kennelijk heb 
je die ander ook nodig om jezelf 
af te beulen.

Is dat alles? Doel stellen, helpen 
met afbeulen? Nee, er is ook 
nog dat ene dat er altijd is, maar 
zelden genoemd wordt: het 
samen optrekken, even opgeno-
men zijn in gemeenschappelijk-
heid. Iedereen heeft problemen, 
maar even niet als we bij elkaar 
zijn. Is het omdat we onze pro-

blemen tijdelijk vergeten, als 
een vlucht? Rennen om je pro-
blemen voor te blijven, proble-
men die meteen weer opkomen 
zodra je gaat zitten? Of is het 
dat je hoofd nu eenmaal gaat 
malen als de gemeenschappe-
lijkheid weer wegvalt, zoals de 
eenling onrustig zal zoeken naar 
aansluiting.
Omgeven door anderen kun je 
aanhaken bij elkaar. Zodra je al-
leen bent, haak je niet meer aan, 
dan ontstaat onrust en komen 
de gedachten: wat nu, waar 
moet ik nu aan vast grijpen? Je 
zoekt aansluiting bij wat er maar 
binnen handbereik is: internet, 
lezen, tv-kijken: aansluiten met 
de wereld daarbuiten. Volgens 
sommigen is dit de Last van het 
Ego. Maar misschien gaat het 
hier om het gemis van opgeno-
men zijn in gemeenschappelijk-
heid. Het overbruggen van de 
onrust totdat je weer in het nest 
bent. Het is maar een gedachte.

De groepsles zit erop, we gaan 
naar huis. Iemand zegt: ‘Nu 
weer verzinnen wat we de rest 
van de dag gaan doen.’ Dit 
sporten is zo veel meer dan 
bewegen. Het gaat hier om 
wezenlijke dingen, dat is me 
onderhand wel duidelijk.

men is een bloemenmengsel 
gezaaid. Om het geheel af te 
maken wordt binnenkort nog 
een insectenhotel geplaatst.
 
Foto-expositie Beijum
Om de bouwhekken rondom 
het braakliggende Innersdijk-
terrein te verfraaien hebben 
wijkbewoners uit Beijum foto’s 
ingestuurd, met als thema 
Natuurlijk Beijum. Er komen 
foto’s te hangen van Sijas de 
Groot en David Vroom 
over de veranderende 
wijk, en foto’s van wijk-
bewoners. De buurt-
conciërges, onder 
wie fotograaf Ronald 
Gramberg, gaan de 
fotodoeken me-
dio januari 
ophan-
gen.

Groen pleintje voor bewoners 
Jaltadaheerd 
Op initiatief van de bewoners 
is het pleintje aan de Jalta-
daheerd ‘groen’ gemaakt. Om 
te beginnen is er een stapel-
muur van tegels gebouwd. 
Vervolgens is er een pad met 
halfverharding aangelegd. In 
de trap zijn daarna fruitstruiken 
geplant, zoals de rode aalbes 
en framboos; in de borders zijn 
vlinderstruiken en vaste plan-
ten geplant. Rond de fruitbo-

Nieuws van  
de gemeente

Foto © Marleen van Leeuwen



Tussen kerst en oud en nieuw 
zijn we gesloten, van 25 decem-
ber tot 3 januari om precies te 
zijn. Vanaf 4 januari staan we 
weer voor u klaar. Allemaal al-
vast prettige feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!’
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Op 28 november werd de 
tweede kwalificatiewed-
strijd gehouden voor de 
wereldkampioenschappen 
Acrobatische Gymnastiek 
2022. Deze zullen worden 
gehouden van 3 tot 13 maart 
in Bakoe, Azerbeidzjan. Maar 
liefst zes teams van top-
sportstichting Acro Academy 
Noord-Nederland wisten zich 
te kwalificeren voor deel- 
name.

In de leeftijdscategorie Juni-
oren-1 wisten Chaja Vos en 
haar partners Sarai Huitema 
en Jannah Eppinga weer een 

prima prestatie neer te zetten, 
nadat zij eerder dit jaar ook al 
naar de Europese Kampioen-
schappen waren afgereisd.
Dat betekent dat Chaja met 
haar team volgend jaar mag 
deelnemen aan de WK in
Bakoe. 

Daarbij mag ze veel van haar 
clubgenoten meenemen: het 
grootste deel van de Neder-
landse delegatie bestaat uit 
sporters van deze topsport-
stichting uit het Noorden. Met 
het WK komt een grote droom 
van Chaja, dankzij hard wer-
ken, in vervulling. 

Beijumer gymnaste zeker van WK Acrogym 2022

Chaja vierde van links op de achterste rij in het goud   |   Foto © Jorrit Veenstra

Fietsenzaak met de feestdagen dicht
Hij stond al eens in de On-
dernemersrubriek van deze 
krant. En zijn eerste jaar zit 
er bijna op. Aan het begin 
van dit aflopende jaar nam 
Arie Brouwer de fietsenzaak 
bij Winkelcentrum Beijum 
over van zijn voorganger 
Postma.

Goed om te weten: vanaf eer-
ste kerstdag zijn de winkel en 
de werkplaats een dag of tien 
gesloten.

Arie: ‘Ik bedank iedereen voor 
de leuke en positieve reacties, 
en ook voor het vertrouwen. 

Links Arie, rechts medewerker BobFoto © Ronald Gramberg



De ka-
lender 
kost €9,50, 
een set kaarten 
kost €18,50.

Voorbeeld van een gedicht:
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Vertel ons wat je jouw buur wenst 
voor 2022 en waarom. Wie weet  
kunnen we jouw wens uit laten komen...  

*Deadline is 19 december. Alleen huurders van Nijestee kunnen 
meedoen. 

www.nijestee.nl/kerstwens

Heb jij een warme  
kerstwens voor je buur?

uitvoering van plannen en 
projecten in en rond de dor-
pen (in samenwerking met 
inwoners).
Maar ik miste daar een beetje 
het ‘stadse’. En laat de baan die 
ik nu heb een mooie combina-
tie zijn van alles. Hoewel ik nog 

Mijn naam is Marlon Berends 
en op 1 september ben ik 
gestart als gebiedsmanager 
Stadsdeel-Oost bij de gemeen-
te Groningen. Hoewel ik nieuw 
ben bij de gemeente, ken ik de 
stad. Groningen voelt een  
beetje als thuiskomen.

In 1993 ben ik van Schiermon-
nikoog naar Groningen ver-
huisd en heb ik hier een paar 
jaar op de middelbare school 
gezeten. Ook mijn studie heb 
ik in Groningen gedaan. In 
2001 heb ik de stad achter me 
gelaten en ben ik in Den Haag 
gaan wonen en werken. Daar 
werkte ik onder andere bij 
het Ministerie van OCW en bij 
meerdere gemeentes.
Bij de gemeente Den Haag heb 
ik in verschillende stadsdelen 
gewerkt. Daarbij lag de nadruk 
op gebiedsgericht werken. 
Samen met inwoners, collega’s 
en andere betrokkenen werkte 
ik aan het versterken van de 
sociale en fysieke leefbaarheid.

In 2018 begon het te kriebe-
len en ben ik, samen met mijn 
man en dochter, teruggegaan 
naar het noorden. De afgelo-
pen drie jaren heb ik gewerkt 
bij de gemeente Weststel-
lingwerf. Ook hier werkte ik 
veel aan de ontwikkeling en 

Nieuw gezicht in Oost niet zo lang in het gebied werk, 
zie ik dat er al ontzettend veel 
wordt gedaan en dat veel inwo-
ners betrokken zijn!

Ik hoop op een mooie samen-
werking. We komen elkaar vast 
tegen bij bijeenkomsten en/of 
activiteiten. Maar ook als er vra-
gen zijn hoop ik dat we elkaar 
kunnen vinden en helpen.

Marlon Berends Ze zijn er: de nieuwe Bronka-
lender 2022 en een prachtige 
set bijbehorende kaarten. Elke 
kalendermaand wordt opge-
sierd door een mooie foto en 
een gedicht. Zowel de foto’s 
als de gedichten zijn ingezon-
den door enthousiaste foto-
grafen, dichters en poëzielief-
hebbers, na een oproep vanuit 
wijkgemeente De Bron.

Alle inzendingen zijn eerst 
geanonimiseerd. Daarna heeft 
een werkgroep, bestaande uit 
vijf creatievelingen, een selectie 
gemaakt uit de ingezonden 
foto’s en gedichten. Dat viel niet 
mee, want de ene inzending was 
nog mooier dan de andere. De 
werkgroepleden hebben de ge-
selecteerde foto’s en gedichten 
gecombineerd, en deze com-
binaties vervolgens gekoppeld 
aan een maand. Op basis van de 
definitieve selectie is de Bronka-
lender 2022 samengesteld.

Het resultaat mag er zijn: 
een kalender met originele 
foto’s en oorspronkelijke 
gedichten, en een set 
fraaie ansichtkaarten. De 

opbrengst van de verkoop 
is bestemd voor het Hospice 
Gasthuis Groningen. U kunt 
nog een kalender en/of kaar-
ten bestellen. Stuur hiervoor 
een e-mail naar kalender 
uitdebron@gmail.com.  

Bronkalender en -kaarten 

Het oude land

Dit oude land, het zwijgt en zindert,
door licht en hitte ongehinderd.
De hoge hemel, ver en vrij;
dit mag er zijn, vandaag, voor mij.
Mijn stappen treden deze ruimte.
Ik ben een komen en een gaan.
Ik ben er even, in de zon.
Het land dat blijft, de zware grond,
de akkers geel, de weiden groen.
Ik loop hier en heb niets te doen
dan dankbaar zijn voor dit weids leven,
zo om mij heen, mij zo gegeven.

Nelleke van Vliet
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Kardinge   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Je kunt op heel veel verschil-
lende manieren naar iets 
kijken. Als je op zolder uit je 
slaapkamerraam kijkt, ziet de 
wereld er heel anders uit dan 
wanneer je dit vanuit jouw 
woonkamerraam doet. Terwijl 
je best weet dat er buiten niets 
is veranderd, lijkt alles ineens 
totaal anders. En als je ver-
volgens vanuit jouw tuin naar 
binnen kijkt, zie je ook weer 
een totaal andere wereld.

Het perspectief van waaruit je 
kijkt, is blijkbaar heel belangrijk. 
Vooroordelen ontstaan vaak 
omdat er slechts vanuit één per-
spectief naar iets wordt gekeken. 

Neem nu de Blikvangers die door 
de gemeente overal in en rond 
onze wijk geplaatst zijn. Ze zijn 
eigenlijk bedoeld om voorbij-
gangers ertoe te verleiden om er 
hun klein afval in te gooien als ze 
erlangs komen. Denk hierbij aan 
blikjes, papiertjes en ander klein 
spul dat je niet bij je wilt houden 
tot je het thuis, op school of op 
het werk kunt weggooien. Dit 
voorkomt op een leuke manier 

dat veel klein afval in onze leef-
omgeving terechtkomt. Tenmin-
ste...

Wij komen op onze wekelijkse 
tochten de meeste van deze 
Blikvangers wel tegen. Er ligt 
echter bijna altijd rotzooi naast 
– ofwel van mensen die niet zo 
goed kunnen mikken of doordat 
vogels er etensresten in hebben 
gezocht. Ze zijn echter ook vaak 
propvol gestopt met de meest 
uiteenlopende zaken die je 
maar kunt bedenken. Wat voor 
mij de kroon spande, was een 
Blikvanger met een winkelkar-
retje erin! Maar ook grote volle 
vuilniszakken, afwasteiltjes en 

zelfs onderdelen van een kast. En 
dozen met adreslabels van een 
bewoner uit de andere kant van 
de wijk er nog op. Een BOA zou 
hier...
Bedenk het maar en het wordt 
erin gegooid. En dat doe je vast 
niet omdat je het als heel trouwe 
vervuiler toevallig nog in je han-
den hebt terwijl je erlangs loopt 
of fietst. Als je als burger huisvuil 
dumpt in de leefomgeving, 

wordt dit beschouwd als een 
milieudelict en daar staan forse 
boetes op.

Een aantal jaren geleden werd 
een wijkbewoner door een BOA 
bekeurd omdat hij een plastic 
zakje met afval in een prullenbak 
langs het fietspad deed. De BOA 
geloofde niet dat hij de rotzooi 
langs de openbare weg had ver-

zameld. De wijkbewoner heeft 
de zaak voor laten komen; geluk-
kig gebruikte de rechter zijn ge-
zonde verstand wel en schrapte 
de boete.

Column buurtconciërges

Het kan dus ook een totaal 
andere reden hebben dat de 
Blikvangers zo vaak zo vol zitten. 
Er lopen steeds meer wijkbe-
woners rond die tijdens hun 
wandelingen zwerfvuil rapen. 
Ik kom bijvoorbeeld met grote 
regelmaat vier bewoners van 
de Menkemaheerd tegen die 
bijna dagelijks tijdens hun wan-
delingen een vuilniszak en een 
grijpstok bij zich hebben en alles 
wat ze tegenkomen opruimen. 
Vaak ligt er zoveel dat ze het niet 
allemaal kunnen meenemen 

naar hun eigen grijze Container, 
want de prullenbakken langs de 
paden zijn vaak ook al vol, dus 
dan blijven mogelijk de Blikvan-
gers over...
Wij, als buurtconciërges, hebben 
een pasje waarmee we alle on-
dergrondse containers in de wijk 
kunnen openen. De rotzooi die 
wij onderweg tegenkomen, kun-
nen we dus heel makkelijk kwijt.
We lopen nu op drie ochtenden 
in de week, meestal met vier of 
vijf vrijwilligers. Op een gewone 
ochtend verzamelen we tussen 
de twaalf en twintig vuilniszak-
ken vol, afhankelijk van waar 
in de wijk we lopen. Als buurt-
conciërges leveren we daardoor 
een flinke extra bijdrage aan de 
grote berg plastic afval.
Onze vele malen herhaalde ver-
zoeken om milieuvriendelijke 
zakken te mogen gebruiken zijn 
tot op heden niet gehonoreerd. 
Misschien is er nog iemand te 
vinden die dit voor ons mogelijk 
maakt?

Namens de buurtconciërges,  
Ben Scholte Albers



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

door Marleen van Leeuwen

Christien wil meer oma worden
Ze gaat haar vrijwilligerswerk 
afbouwen, vertelt ze direct als 
ik haar vraag voor dit inter-
view. De koffiekar beschouwt 
ze zo’n beetje als haar swan 
song. Haar gezondheid laat 
niet langer haar intensieve 
betrokkenheid toe bij de vele 
projecten in de wijk waarvoor 
zij zich zoveel jaren heeft inge-
zet. Maar bovenal, zo begint ze 
ons gesprek: ‘Ik wil meer oma 
worden.’ Meer tijd voor haar 
vier kleinkinderen, die allen in 
Beijum wonen.

Buren
Een groot deel van haar 
leven heeft Christien de 
Ruiter in het buitenland 
gewoond. Engels is dus zo’n 
beetje haar tweede – of 
zelfs eerste – moedertaal. 
Sinds 1994 woont ze in 
Beijum, waar ze haar 
drie dochters heeft 
grootgebracht. 
‘Hier zijn hun roots.’ 
Jarenlang woonde 
ze in de Boelema-
heerd, een heerd 
waar destijds veel 
eenoudergezinnen woon-
den. ‘Dat gaf een hecht gevoel. 
Buren letten op elkaars kinde-
ren, die dagelijks over de vloer 
kwamen bij elkaar.’ Het was ook 
het sociale leven in Nederland 
dat haar aansprak. ‘Je bent hier 
veel meer betrokken bij elkaar. 
Het was een verademing dat 
je je buren kende.’ Ze wou haar 
kinderen dit laten meemaken.

Actief in en buiten de wijk
Haar dochters gingen naar 
basisschool De Heerdstee. Dus 
werd ze daar actief. Ze was 
voorzitter van de ouderraad 
en overblijfmoeder (daarvoor 
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volgde ze een cursus), en 

ze maakte jarenlang de 
nieuwsbrief, ook toen haar 
kinderen al naar de mid-
delbare school gingen. Ze 

deed vrijwilligerswerk vanuit 
de kerk en begon daar de suc-
cesvolle jaarlijkse Kerstpakket-
tenactie – inmiddels allang 

een brede wijkactie, ge-
steund door de kerk, 

de bewonersorgani-
satie, de winkels en 
heel veel bewoners 
die koffie, chocola-
de, kerstbrood en 

nog meer doneren.
Ook heeft Christien 

als vrijwilliger gewerkt 
bij de opvang voor uit-

geprocedeerde asielzoekers 
in Het Heijmanshuis aan de 
Kochstraat. Alle kerken werkten 
daaraan mee, alsook stichting 
INLIA, die zich inzet voor vluch-
telingen wereldwijd. Uiteinde-
lijk was Christien er directie- 
assistent.

Waarom vrijwilligerswerk? 
Het is belangrijk om je kinderen 
te laten zien ‘dat je doet wat je 
kan voor anderen, dat je niet 
alleen staat in de wereld’. Chris-
tien vind het belangrijk dat je 
‘verantwoording neemt naar 
je medemens toe’. En dus, zegt 
ze, ‘spring ik in waar ik kan’. Ze 
deed daarom niet alleen vrij-
willigerswerk bij de school en 
de kerk, maar zette zich ook in 
bij STIP en later WIJ Beijum. Zo 
hielp ze mensen met computer- 
of andere vragen.
En ze doet nog altijd mee met 
de Creadames, de koffie- 
ochtend in De Bron en het 
Seniorencafé. Alles gericht op 
ontmoeting, dat mensen elkaar 
leren kennen. De Koffiekar is 
in dit verband het nieuwste 
initiatief. Die krijgt subsidie om 
een nieuwe, betere fiets aan te 
schaffen.

Kleinere dingen 
Per 1 januari stopt Christien met 
de meeste activiteiten. Maar ze 
gaat wel door met kleine din-
gen, zoals de seniorenmiddag, 

de koffieochtend en helpen bij 
een knutseldag, ‘want daar ont-
moeten jong en oud elkaar’. Ook 
als je minder actief bent, is het 
belangrijk om contacten te hou-
den. ‘Als ik er helemaal uitstap, 
ben ik dat kwijt.’
De koffiekar is haar zwanen-

zang, haar kleinkinderen zijn 
vanaf nu haar prioriteit. Toch 
ben ik ervan overtuigd dat we 
haar nog regelmatig zullen te-
genkomen. Zoals Marcella Gort-
maker van Het Heerdenhoes 
het verwoordt: ‘Ik weet je wel te 
vinden.’

Huishoudelijke hulp gevraagd
Foundation Green Hand is op zoek naar huishoudelijke hulpen in 
de wijk Beijum, voor tien à twaalf uur per week.

Meer informatie op www.foundationgreenhand.com of  
telefonisch via 06-40750022.

Vrijwilliger in beeld

Vrijwilligers bedankt!

Dit was de laatste aflevering 
van deze serie. Met dank aan 
Marleen en aan alle vrijwilli-
gers, die ieder op zijn of haar ei-
gen manier het leven in Beijum 
een stukje mooier maken. 

Het belang van noaberschap
door Marleen van Leeuwen

Als er één ding is dat ik in de 
afgelopen maanden door coro-
na heb geleerd, is het wel hoe 
belangrijk het is om betrokken 
te zijn bij elkaar: als vrienden, 
als buren, als Beijumers. Dat 
hoorde ik ook steeds terug 
in de interviews die ik had in 
het kader van het Jaar van de 
Vrijwilliger. Er is een prachtig 
Gronings woord voor: noaber-
schap. Dat betekent niet alleen 
dat je deel bent van een ge-
meenschap, maar ook dat je de 
noaberplicht hebt om elkaar te 
helpen.
Vrijwilligers zijn overal actief 
in de wijk. Je vindt ze in je ei-
gen heerd, waar buren elkaar 
helpen met de tuin of met de 
boodschappen. En in hun eigen 
gezin zijn mensen actief als 
mantelzorger. Je vindt vrijwil-
ligers bij de scholen, de sport-

verenigingen, de kerken, de 
buurtcentra, de stadsboerderij 
en Bij Bosshardt. 
In alle verhalen in de serie 
‘Vrijwilliger in Beeld’ komt naar 
voren hoe belangrijk het is om 
onder de mensen te zijn, om 
niet achter de geraniums te 
blijven zitten, om iets zinvols te 
doen, om elkaar te ontmoeten 
en mee te doen, om tijd te ma-
ken voor een praatje met elkaar, 
om betrokken te zijn bij je om-
geving. Want, zoals Christien het 
verwoordt in het laatste artikel 
van deze serie: je staat niet al-
leen in de wereld.
Het bijgaande gedicht, gericht 
aan alle vrijwilligers, eindigt met 
‘Laten we samen.’ Want is dat 
niet wat we allemaal geleerd 
hebben de laatste twee jaar?

Kijk op link050.nl voor meer 
verhalen over vrijwilligers: 
‘Mensen maken Groningen’.

Kerstactie Voedselbank
Tot en met vrijdag 24 december 
kunt u nog een bijdrage leveren 
aan de grote decemberactie 
van de Voedselbank Stad Gro-
ningen. 

Het doel van deze actie is het 
inzamelen van zo veel mo-
gelijk houdbaar voedsel en 
verzorgingsproducten, zoals 
tandpasta, zeep, luiers en toi-
letpapier. Maar ook financiële 
donaties zijn welkom!
Supermarktbezoekers kun-

nen arme medestad-
jers helpen door één 
of meerdere 
producten van 
het aange-
boden bood-
schappenlijstje 
te kopen en te 
doneren aan de 
Voedselbank. Kijk 
voor alle deelnemen-
de supermarkten op 
voedselbank-groningen.
nl/grote-decemberactie.

Lieve vrijwilliger.

Laten we samen
de zonnestralen uit
de lucht plukken.

En als we er dan
toch zijn
gelijk een regendansje doen.

Want ’t kan nog
zo hard regenen
Het wordt ook altijd weer
droog

Het leven is soms een 
hoop gedoe.

Met een ander-halve-meter-maatschappij
vol snotterschaamte en
paniekwinkelen

Stapels wc-papier
tot het plafond,
een hoop
gedoe.

De ervaring leert ons
samen sterker te zijn
dan maar zo alleen.

Mensen maken Groningen
en jij
maakt de mens.

Laten we daarom samen
liever dan alleen

Laten we samen.

www.link050.nl
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BijHem Community
Wederom een kerstlichtjestocht door BijHem

Ook dit jaar organiseert Bij-
Hem weer een lichtjestocht 
door de wijk Beijum. In klei-
ne groepjes wandel je de 
route – zoals Jozef en Maria 
tweeduizend jaar geleden de 
route aflegden van Nazareth 
naar Bethlehem. Zo leg jij ook 
de route af: je gaat langs de 
inschrijving, herberg, koning 
Herodes, herders in de nacht 
en de stal.

De eerste kerstlichtjestocht 
vond vorig jaar in Beijum 
plaats. De foto’s zijn toenter-
tijd gemaakt. Dit jaar gaat het 
lichtgevende initiatief op her-
haling.

Jouke Janze van de BijHem- 
community, vertel.

Licht in donkere dagen
Waarom organiseren wij de 
lichtjestocht? December is al-
tijd een donkere maand. Als je 
wakker wordt, is het vaak nog 
donker (en koud). Het is fijn 
om dan wat licht om je heen 
te zien. Versierde ramen, kerst-
bomen of een knapperend 
haardvuur.
Ook dit jaar kunnen we niet 
écht dicht bij elkaar komen, 
omdat we elkaar niet willen 
besmetten. Of vinden we het 
spannend om de ander te 
dichtbij te laten komen, omdat 
de ander heel anders denkt 
dan jij.
Met de lichtjestocht willen 
we toch verbonden zijn. Loop 
mee met jouw licht. Door je 
eigen wijk. Tijdens de lichtjes-
tocht kun je ook een ster of 
licht voor je raam zetten. Het 
licht is een 

teken dat we verbonden zijn 
met elkaar.
Kerst is ook het geboortefeest 
van Jezus. Boven de stal ver-
scheen een grote ster: hier is 
de liefde te vinden. Jezus is 
gekomen om licht en liefde te 
brengen in een donkere we-
reld. Wij hebben liefde nodig 
in een samenleving die steeds 
verder polariseert. Het beeld 
van een baby in een stal is 
kwetsbaar. In een samenleving 
bloeien we op als we kwetsba-
re liefde durven laten zien.
Loop jij ook mee? Omdat je 
gelooft in liefde en verbon-
denheid?

www.bijhem.net/lichtjestocht

BijHem Community zet zich 
met hart en ziel in voor de bloei 
van de wijk, door te investe-
ren in zingeving, jeugd, zorg, 

duurzaamheid en 
deeleconomie.

Herinnering
Als een woudreus
in mijn kleine stadstuin
de zwaarte van vruchtdragende armen
naar alle windstreken
zegenend uitgestoken
boven schuttingen en grenzen
van het mijn en het dijn.

Overleefde
ruim twintig keren kerst
Wende aan ’t zomerse rumoer
van barbecue, bedompt gefluister,
roddels, ruzies en
geschreeuw van kinderstemmen.

Zo lang geleden dat
mijn nog jonge kind
glunderde in de
glinsterende schittering
van je verstilde licht.

Ook nu een tijd van korte dagen
met kaarslicht aangelengd
een jaar dat zijn oude poorten bijna sluit
terwijl de muren van de kerk
opnieuw van vrede zingen.

Willy Koolstra



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

De zwart-witfoto is van Hilda 
Hofstra. Ooit gemaakt in de 
Kleihorn, waarschijnlijk er-

gens 
tijdens 
de jaren 
tachtig. 
Wie herkent 
zichzelf? 
Wat was dit voor 
feest in het voormalige 
buurthuis aan de Fultse-
maheerd?

De luchtfoto komt uit het 
plakboek van Doris Schuch. 
Zo te zien is dit boven het 
noordoostelijke gedeelte van 
Beijum. Suggesties/aanvullin-
gen zijn altijd welkom.

Herkent iemand zichzelf? 
Of weet u meer over een 
van deze foto’s te vertel-

len? We ontvangen graag 
uw reactie op onderstaand 
mailadres.

Ook worden lezers uitgeno-

digd om historische foto’s in te 
zenden. Criterium: ze moeten 
minstens tien jaar oud zijn.

redactie@beijumer.nl

Hallo, op deze foto sta ik, toen 
zwanger van onze zoon, in de 
tuin van mijn ouders op Onnema-
heerd 31. Zij kwamen hier in 1981 
wonen. Mijn vader is hier vorig 
jaar gestorven en toen moesten 
we als eerste bewoners het huis 
leeghalen. Toch raar, omdat onze 
kinderen het huis niet anders ken-

nen dan als opa-en-oma’s huis...
De tuin is 20 meter lang en was 
lange tijd de mooiste tuin in dat 
rijtje. Mijn vader had als eerste 
de tuin netjes en met bloemen 
gevuld.

Met vriendelijke groeten, 
Marian Gelens

Foto © Jaap van Leeuwen

Reactie op foto Uit het verleden
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De Bron, Bentismaheerd 1A
24 december  23.00 uur da. Alberte van Ess, kerstnachtdienst
25 december  10.00 uur da. Alberte van Ess, kerstviering voor de  
   hele familie
26 december  geen dienst
31 december 19.00 uur da. Alberte van Ess
2 januari 10.00 uur oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
9 januari 10.00 uur Aline Sikkema
16 januari 10.00 uur da. Alberte van Ess 
23 januari 10.00 uur nog niet bekend
30 januari 10.00 uur da. Alberte van Ess

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.nederlandsehervormdekerk 
noordwoldezuidwolde.nl.

RK Walfriedgemeenschap, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in 
Lewenborg, telefoon: 050-5412115. Zie ook www.hildegardparochie.nl. 
Pastores: A. Jellema, tel. 06-12717774 en M. Oosting, tel.06 -39175000

Er gelden op dit moment geen beperkende maatregelen voor het bij-
wonen van de vieringen. Omdat dit kan veranderen, raden wij u aan de 
website van de Hildegardparochie te raadplegen voor de meest recente 
richtlijnen en maatregelen. Wel vragen wij u een mondkapje te dragen en 
de anderhalve meter in acht te nemen.

25 december 11.15 uur pastoor A. Jellema, Kerstmis  
2 januari 11:15 uur pastor M. Oosting, oecumenische dienst
   (RK)
9 januari 11:15 uur pastoor A. Jellema
16 januari 11:15 uur  o.l.v. parochianen
23 januari 11:15 uur pastor M. Oosting

Kerkdiensten

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens
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Column
Kleine succesjes of 
een mooi kerstver-
haal?

door Jaap van Leeuwen

Wethouder Isabelle Diks wil 
in tien jaar tijd de armoede in 
Groningen uitbannen. Dat is 
een hoopvol bericht voor wijk-
vernieuwingswijken als Beijum. 
We zijn er in Beijum trouwens 
al bijna twintig jaar mee bezig. 
Kleine succesjes waren er altijd 
wel, maar het wordt tijd dat het 
een keer op grote schaal gaat 
lukken. Tijd dus voor een echt 
kerstverhaal.

Al vanaf 2003 was in Beijum 
sprake van sociale wijkvernieu-
wing om armoede en sociale 
problemen te lijf te gaan. En zo 
ongeveer elke tien jaar zien we 
hetzelfde ritueel: de wijkver-
nieuwing opnieuw stevig op 
de agenda zetten, een nieuwe 
lichting ambtenaren de wijk 
insturen en externe bureaus 
rapporten laten schrijven voor 
de nodige bijscholing. Zeker, 
die ambtenaren zijn gemoti-
veerd. Tegelijk hebben ze geen 
idee waar ze aan beginnen. Hoe 
vind je de weg in een sociale 
bloemkoolwijk? Daar heb je al 
minstens twee jaar voor nodig. 
Anno 2021 zitten we in alweer 
in de derde wijkvernieuwings-
ronde. In een van de stukken 
daarover staat dat (sociale) 
wijkvernieuwing nooit af is. 
Met Kerst 2031 zitten we dus 
in de vierde ronde – of golf, zo 
u wilt. Dat levert geen lekker 

kerstverhaal op. Laten we dus 
met z’n allen achter Isabelle Diks 
gaan staan: de laatste ronde is 
ingegaan!

Armoede heeft niet alleen te 
maken met persoonlijk reilen 
en zeilen, maar ook met over-
heidsbeleid. Vooral fout over-
heidsbeleid: een mislukte Parti-
cipatiewet, te lage uitkeringen, 
een te laag minimumloon en 
een woud van regels waardoor 
mensen vaak nog meer in de 
knel komen. En vergeet onze 
nationale trots niet, de Belas-
tingdienst, boetestapelaar bij 
uitstek. Wie armoede in tien jaar 
serieus wil uitbannen, zal dus 
ook de overheid flink moeten 
aanpakken. Kunnen overheids-
dienaren die sociale wijkver-
nieuwing op hun salarisstrookje 
hebben staan dat wel aan? Of 
moeten die blij zijn met de klei-
ne succesjes?
Er is flink wat geld beschikbaar 
voor armoedebestrijding. (Als je 
deze zin een paar keer herleest, 
gaat die steeds gekker klinken.) 
Het meeste geld gaat naar pro-
jectleiders, externe bureaus en 
soortgelijke goede doelen. Op 
een bewonersoverleg in Beijum 
werd daarom geconcludeerd 
dat wijkvernieuwing vooral een 
vorm van zelf-financiering van 
de gemeente Groningen is. Het 
vertrouwen is er sindsdien niet 
beter op geworden, wellicht 
mede door het grote verloop 
onder ambtenaren met wijkver-
nieuwing in het takenpakket.

Wethouder Isabelle Diks wil in 
tien jaar tijd armoede in Gronin-
gen uitbannen. Het blijft een 
mooi verhaal.

Foto © Johan Fehrmann
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Openingstijden:
Ma t/m Wo 8:30-18:00

Do, Vr 8:30-19:00

Za 8:30-17:00

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale 

aanbieders

Vanuit de Hunze en Beijum binnen 10 minuten bereikbaar met 
de fiets of met de auto (parkeerplaats bij de winkel)

Beijumerweg  20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15 

Info@dewiershoeck.nl

Boodschappen doen combineren 
met een leuk uitje? 

Kom naar de Wiershoeck!

Foto © Ronald Gramberg

 

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

 
 

 
 

omwenden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biografiegesprek  
 
 

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

zijn. 
 
 
     
 

   Isebrandtsheerd 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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


