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Een goed begin
door Johan Fehrmann
‘Gelukkig mogen we weer
open! Het heeft lang genoeg
geduurd en alles wijst erop
dat we weer veilig open kunnen. Mensen zijn het zat en
willen weer winkelen, naar
de kapper, gewoon weer naar
normaal. Wij als winkels hebben er weer zin in om klaar
te staan voor de klant. We
zijn alle dagen weer geopend
van negen tot vijf. En we zijn
dankbaar dat we weer open
kunnen!’
Was getekend, bedrijfsleider
Hendriks van de Intertoys in
Winkelcentrum Beijum op
vrijdag 14 januari. Opgelucht,
weer open!
De afgelopen jaarwisseling
verliep redelijk in Beijum ‒
geen al te grote vernielingen
of uitspattingen, net als in het
hele land wel veel vuurwerk.
Beijum gedroeg zich overwegend correct. Maar toch even,
hoe graag we ook als redactie
op de voorpagina van deze
krant (en verderop) Beijum positief voor het voetlicht willen
halen, corona eist toch weer
een hoofdrol op.
In de vorige editie van deze
krant konden we de hernieuwde lockdown net niet meer
meenemen in de berichtgeving
(kappers dicht, winkels gesloten); nu kunnen we gelukkig
nog op tijd (papieren nieuws
is trager dan het internet)
vermelden dat er weer versoepelingen zijn. De Zeeman en
Intertoys hanteerden de afgelopen weken noodgedwongen

een loketfunctie, maar als u
deze krant leest, zijn ze weer
open, net als de Kringloopwinkel aan de Claremaheerd.
En we kunnen weer naar de
kapper. Beijumers weten: we
hebben twee uitstekende kapperszaken naast elkaar: TimeOut Kappers en Gerrie de Boer,
op de grens StoepemaheerdAtensheerd, achter Winkelcentrum Beijum.
Time-Out Kappers, vertel, hoe
blij zijn jullie?
‘We zijn heel blij en hebben
er veel zin in om onze klanten
weer te kunnen verwelkomen.
We krijgen het gelukkig weer
druk de komende tijd. De
scharen zijn geslepen!’

open gebleven, en een activiteit als Beijum Kookt kon
gewoon doorgaan op vertoon
van een geldige QR-code.
Hebben we het ergste wat betreft corona gehad? De samenleving, en vanzelfsprekend ook
Beijum, snakt naar het einde
van de pandemie. Wie is er
niet zat van?
Gelukkig is er ook het nodige
opbeurende nieuws uit Beijum
te vermelden. Deze weken
worden meer nieuwe bomen
in Beijum gepland dan er worden verwijderd. Ook is er de
Beijumse Esther Smid. Zij was
een paar edities terug in het
nieuws in verband met haar
Weggeefkast voor lichamelijke
verzoringsproducten. Op donderdag 4 november 2021 om
11.15 uur plaatste wethouder

Diks in deze weggeefkast aan
de Froukemaheerd 231 een
aantal verzorgingsproducten.
Met de start van de weggeefkast werd ook het startschot
gegeven voor de pilot Aanpak menstruatiearmoede in
Beijum, waaraan álle basisscholen meedoen.
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Esther, zijn er nog nieuwe
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‘Jazeker, ik heb elf menstruatiekastjes opgehaald; die mag
ik binnenkort op de basisscholen in Beijum hangen. Ik heb
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de toiletten in de betreffende
scholen.’
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

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

Fultsemaheerd
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En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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Kardingerplas en blauwalg

Bewonersorganisatie Beijum

Ook deze winter zwemmen er (vooral ‘s ochtends)
regelmatig mensen in de
Kardingerplas. Speciaal voor
hen wordt nu ook buiten het
oﬃciële zwemseizoen periodiek gecontroleerd.
UIt de uitgevoerde metingen
op 15 december j.l. bleek de
waterkwaliteit goed te zijn.
Uitgevoerde metingen op
15 december jl. laten zien
dat de waterkwaliteit op dit
moment goed is.
Het oﬃciële zwemwaterseizoen loopt van 1 april
tot en met 1 oktober. Gemeente en waterschap zijn
in overleg met een aantal
bewoners (waaronder een
vertegenwoordiging van de
Bewonersorganisatie Beijum) bezig met een aantal

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.

De Kardingerplas.

aanvullende maatregelen tegen de tot nu toe jaarlijks terug
kerende blauwalgoverlast.
Gekeken wordt daarbij onder
andere naar vergroting van de
capaciteit en/of betere inzet
van de vorig jaar in gebruik genomen pomp om de doorstroming in de plas te verbeteren,
en de aanplant van extra riet.

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.

Oplossing kerstpuzzel in de december editie:
Rietﬁlters naast de plas.

‘De bob wenst u prettige feestdagen’.
Uit de 121 juiste inzendingen zijn 5 winnaars
getrokken. Zij hebben hun gewonnen prijs
inmiddels ontvangen.

Gerrit Krolbrug krijgt gezelschap
Het drama met de bruggen
over het Van Starkenborghkanaal lijkt wel een soap:
kort geleden ramde er
weer een schip tegen een
brug. Deze keer was de
Dorkwerderbrug aan de
beurt. Die brug is 4,5 meter
hoog. Net zo hoog dus als de
nieuwe Gerrit Krolbrug moet
worden van Rijkswaterstaat,
B&W van Groningen
en de stad-Groninger
collegepartijen GroenLinks,
D’66, PvdA en Christen
Unie. Rijkswaterstaat liet
weten dat er gemiddeld 30
aanvaringen per jaar met
bruggen en andere objecten
in het kanaal plaats vinden.
Betere veiligheid op
het water en minder

over dezelfde rijbaan extra
moeten klimmen en dalen van
het al landverkeer.

De prachtige Dorkwerderbrug in betere tijden.
Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

brugopeningen wordt de
stadjers beloofd met een 4,5
hoge Gerrit Krolbrug en dus

zou dat een betere keuze zijn
dan de bewonersvariant van 3
meter. Dit ondanks het samen

Het is eigenlijk voor het eerst
dat Rijkswaterstaat met cijfers
komt over het aantal aanvaringen. Reden te meer voor een
brief van het Gerrit Krolbrugcomité (waar ook de Bewonersorganisatie Beijum deel van uit
maakt) aan het nieuwe kabinet
en de Tweede Kamer om de
keuze voor de hoge nieuwe
Gerrit Krolbrug (en de peperdure bochtverruiming) nog
eens goed te overwegen wat
alle voor- en nadelen betreft
ten opzichte van de lagere

Al gehoord van Beijumse Maatjes?
Beijumse Maatjes is een
nieuwe Facebookgroep,
opgericht op initiatief van
bewoners om iets te doen
aan eenzaamheid: zeker in
deze tijd een mooi initiatief!
Eenzaamheid heerst overal,
bij jong en oud, en is helaas
moeilijk te bestrijden. Maar
samen kunnen we er wel
aan werken! Deze Facebookgroep is een veilige
omgeving voor mensen die
behoefte hebben aan sociaal
contact, laagdrempelig en

altijd op een manier waar jij je
comfortabel bij voelt.
Even kringlopen met iemand?
Online gamen? Een rondje
wandelen met de hondjes?
Even via messenger kletsen? Doe dan een oproep via
https://www.facebook.com/
groups/1119810848757109.
Wie weet ontstaan er zo vriendschappen, maar de bedoeling is
vooral om iets bij te dragen aan
het tegengaan van eenzaamheid!

Let er wel op.......:
Dat je nooit zomaar je persoonlijke gegevens zoals je mobiele
nummer of je adres deelt, want
helaas heeft niet iedereen de
juiste intenties. De beheerders
van de facebookgroep zijn niet
verantwoordelijk. De groep is
wel privé, dus dat maakt het al
wel veiliger. Maar … vind je iemand onbetrouwbaar overkomen? Meldt het dan meteen!

bewonersvariant. En om ook
dezelfde vraag voor te leggen
aan het nieuwe college en de
nieuwe gemeenteraad na de
gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart. In de brief kan
het comité ook verwijzen naar
de uitspraak van Joost de Ruig
van Rijkswaterstaat. In het Dagblad van het Noorden zei hij
recentelijk dat de brug wellicht
preventief geopend zou moeten
worden door de brugwachter.
Hoe zat dat ook al weer met die
minder openingen bij de 4.5
meter brug ten opzichte van de
3 meter brug.? De keuze voor
de hoge brug wordt er alleen
maar schandaliger op.
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Politiek Eetcafé gemeenteraadsverkiezingen:
dien je vragen in voor de politieke partijen
Op 16 Maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De
Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) organiseert net als vier
jaar geleden in verband met
die gemeenteraadsverkiezingen een politiek eetcafé. Alle
politieke partijen die aan die
verkiezingen meedoen hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.
Beijumers kunnen tot uiterlijk 4 februari hun vragen
en gesprekpunten voor de
kandidaat-raadsleden indienen
bij de BOB. Het BOB-bestuur
stuurt die vragen door naar
de politieke partijen zodat
hun kandidaten zich er op
voor kunnen bereiden. Tijdens het politiek eetcafé kan
dan onder het genot van een
goede catering aan de tafels
gediscussieerd worden met

het politiek eetcafé? Stuur dan
een mail met je naam en adres
en aantal personen naar info@
beijum.org. Je ontvangt dan
een bevestiging van deelname
en in welke locatie in Beijum
je verwacht wordt: Let wel: de
beschikbare ruimte is beperkt.

de gemeenteraadskandidaten.
Aansluitend hieraan wordt
verslag uitgebracht van wat
besproken is aan de gesprekstafels. Omstreeks 19.30 uur zal er
afgesloten worden.
Het is de bedoeling dat van
deze avond een samenvatting
gemaakt en gepubliceerd wordt.

Dien uiterlijk 4 februari je
vragen en discusiepunten in
voor de gemeenteraadskandidaten. Dat kan via:
info@beijum.
Het politiek café is gepland op
24 februari, van 17.30 uur tot ca.
19.30 uur. Wil je deelnemen aan

N.B.
Voor het geval het politiek café
vanwege de dan geldende coronamaatregelen niet door kan
gaan, wordt de politieke partijen
verzocht ook een schriftelijke
reactie in te sturen op de ingediende vragen en discussiepunten . Die reacties worden dan
gebundeld in een Nieuwsbrief
Gemeenteraadsverkiezingen
Groningen die voorafgaand aan
de verkiezingen huis aan huis in
Beijum verspreid wordt.

Nieuwe toekomstvisie van de gemeente voor het Kardingegebied
Sportcentrum Kardinge is aan
vernieuwing toe; daarvoor is
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
brief van B&W aan de gemeenteraad, en een bidbook
Vitaliteitscampus Kardinge:
een opsomming van allerlei
doelstellingen, wensen en
ideeën. Kort samengevat: van
rodelbaan tot woningbouw en
vernieuwing in het gebied, het
passeert allemaal (weer) de
revue. De gemeente belooft ook

omwonenden te betrekken in
de verdere ontwikkeling van de
gebiedsvisie. Maar tot nu toe is
dat op geen enkele manier gebeurd, ook niet wat de erkende
bewonersorganisaties betreft.
Grote onderwijsinstellingen,
bedrijven en alle mogelijke gemeentelijke diensten waren wél
al lang, of zijn intussen, partij
aan de gemeentelijke ontwikkeltafel.
Flink wat bewoners uit Beijumzuid hebben de gemeente al
eerder laten weten bezwaar te
hebben tegen een rodelbaan
op de Kardingerbult. Onder
andere vanwege het risico op
geluidsoverlast en aantasting
van het huidige karakter en
gebruik van de heuvel.

Beste wijkbewoners,
Allereerst natuurlijk de beste
wensen voor 2022. Wij hopen
op een gezond en vooral veilig
jaar.
Als we terugkijken naar de
afgelopen jaarwisseling kunnen
we redelijk tevreden zijn. In
de wijk Beijum was het relatief
rustig. Natuurlijk waren er wat
brandjes her en der in de wijk,
maar over het algemeen gaf dat
geen problemen.
Kijkend naar de gehele provincie zijn er een aantal aanhoudingen verricht. Er hebben
zich wat vervelende incidenten
voorgedaan, zoals vechtpartijen, vernielingen en overlast
van zwaar vuurwerk. In den
lande zijn er meerdere situaties
geweest waarbij agressie en
geweld tegen politieambtenaren heeft plaatsgevonden. De
politie vindt dit onacceptabel.
Hulpverleners (politie, handhaving, brandweer en ambulance) moeten ongehinderd

hun werk kunnen doen. Met
wederzijds respect.
Ook in Beijum zijn er wat kleine
incidenten geweest, maar over
het geheel genomen kunnen
we u als wijkbewoners een
compliment geven.
Het vuurwerkverbod was ook
dit jaar weer aan de orde. Voor
de één een zegen, maar voor
de ander een grote teleurstel-

ling. Dat er een vuurwerkverbod was, was niet te merken.
Er werd heel wat vuurwerk de
lucht in geschoten op oudejaarsavond. En dan hebben we
het niet over het zogenaamde
categorie I vuurwerk, zoals
sterretjes, tolletjes en ander

Een ander punt waar niet
alle Beijumers blij mee
zullen zijn is het idee om
woningbouw te realiseren
in het Kardingegebied. In
het bidbook komt daarbij
weer het oude plan op tafel
om woningen toe te voegen langs de zuidrand van
Beijum.

Bloemenpracht in het Kardingegebied langs de zuidrand van Beijum.

We zijn benieuwd wanneer
de gemeente de bewoners bij
de plannenmakerij gaat betrekken en hoe de procedure
er verder uit komt te zien.
Meer informatie? Het bidbook en de brief van B&W
aan de gemeenteraad zijn
te vinden op de site van de
gemeente: www.gemeente.
groningen.nl/gebiedsvisiekardinge

Column Wijkagenten
fop- en schertsvuurwerk. Dit
categorie I vuurwerk mag het
hele jaar door gebruikt worden.
Wat betreft het carbid-schieten
was er tot vlak voor de jaarwisseling wat onduidelijkheid.
Dit mocht echter alleen buiten
de bebouwde kom gedaan
worden. Binnen de bebouwde
kom, gewoon in woonwijken
dus, was dit absoluut verboden.
Wat veel wijkbewoners, en ook
de politie, een doorn in het
oog is, is het in omloop zijnde
illegale vuurwerk. Dit vuurwerk
veroorzaakt niet alleen veel
overlast, maar zorgt ook voor
schade, zoals bijvoorbeeld aan
prullenbakken, brievenbussen, verkeersborden en portieken. Daarnaast is het ook nog
eens levensgevaarlijk. Terecht
dat veel mensen hier erg van
schrikken en er bang voor zijn.
De harde knallen (het lijken
wel bommen) kun je ook nu,
half januari, nog steeds ho-

ren in en rondom Beijum. De
politie krijgt hier ook nog veel
overlastmeldingen over. De
politie wil graag optreden en
overtreders aanpakken en illegaal vuurwerk in beslag nemen.
Maar daar hebben we uw hulp
bij nodig. Eerlijkheidshalve
moeten we zeggen dat het erg
moeilijk is om op te treden
tegen de overlast. Immers, als
het vuurwerk ontploft is, zijn
de veroorzakers al lang verdwenen als de politie ter plaatse
komt. Daarom vragen wij u
vooral door te geven wie de
overtreders zijn of vanuit welke
woning het vuurwerk afkomstig is. Als u informatie heeft
en dit niet bij de politie durft
te melden, mag u dit doen via
Meld Misdaad Anoniem (08007000). Uw gegevens worden
niet genoteerd.
Alleen samen kunnen we de
misdaad bestrijden. Alvast
bedankt voor uw hulp.

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

Tot ziens in de wijk,
Wijkagenten
Menno Wieringa en
Jannie Wouda
Elke dinsdagmorgen hebben
wij van 10.00 uur tot 12.00
uur spreekuur in ’t Heerdenhoes aan de Melsemaheerd 2.
We zijn ook telefonisch te
bereiken via 0900-8844.
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Lichtpuntjes maken in de dag
Hartverwarmende inzet voor noodopvang asielzoekers
Sinds november zijn er noodopvangvoorzieningen voor
vluchtelingen in de voormalig
XL-testlocatie aan de Driebondsweg en een slaapboot
in het Oude Winschoterdiep.
Ruim driehonderd mensen uit
onder andere Syrië, Afghanistan en Jemen worden hier
tijdelijk opgevangen.

motiveren om te bewegen en
hen sociaal te activeren. Door
onze activiteiten staan we in
nauw contact met de gemeente.
Die vroeg ons of we iets voor
de noodopvang konden doen.
Daar hadden wij gelijk oren
naar.’
Jaren niet gesport
‘Omdat de kinderen al naar
school gingen, besloten wij om
iets voor volwassenen op te
zetten. Vanaf november hebben
we wekelijks voetbaltrainingen
bij Coendersborg georganiseerd. Maar liefst 75 bewoners
meldden zich hiervoor aan.
Sommigen vertelden ons dat
ze al twee, drie jaar niet gesport
hadden, omdat ze al die tijd op
de vlucht waren geweest. Voor
alle deelnemers hebben we
voetbalkleding geregeld. Daar
waren ze heel blij mee. Sommigen zelfs zo erg, dat we hoorden
dat ze er dag en nacht in lopen.’

Bewoners, verenigingen en
bedrijven uit de omliggende
dorpen en wijken hebben hen
met een warm hart ontvangen.
Op allerhande manieren zetten
zij zich in om voor de asielzoekers lichtpuntjes in hun dag te
organiseren.
Wietske van der Til, locatiemanager COA:
‘Als locatiemanager bij het
COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers, red.) ben ik verantwoordelijk voor de noodopvanglocaties in Groningen.
Door krapte in de bestaande
opvang kreeg de gemeente
Groningen vorig jaar vanuit het
Rijk de vraag of ze extra vluchtelingen op konden vangen. De
gemeente wilde hier graag over
meedenken. De XL-testlocatie
bij de Driebondsweg en de
slaapboot waren beschikbaar.
Normaal gesproken ben je
ongeveer vijf tot zes maanden
bezig met het inrichten van een
nieuwe locatie. Nu hadden we
hier slechts een paar weken
voor. Dat was een heel hectische periode.’
Warm ontvangst
‘Van het begin af aan zijn we op
deze plek warm ontvangen. Bewoners kwamen direct kleding
en speelgoed brengen en hun
hulp aanbieden. Omwonenden
zien de noodopvang als een
buurtlocatie en de vluchtelingen als buren, die ze welkom
willen heten en voor wie ze iets
willen doen. Met een heel open
blik kijken ze wat ze binnen
een minimale setting kunnen
organiseren. Die compassie en
toewijding, dat vind ik mooi om
te zien.’

Marina Weel, Voorzitter belangenvereniging Meerdorpen:
‘Vorig jaar hebben we als
belangenvereniging opnieuw
naar onze Dorpsvisie gekeken.
Noaberschap (zorgen voor je
buren) is een gewoonte die
sinds mensenheugenis geldt in
de dorpen Middelbert en Engelbert. Vandaar dat we dit ook
in de visie hebben opgenomen.
Toen bij de Driebondsweg de
noodopvang kwam, wilden we
iets voor hen doen. Ook dat
zijn immers buren. Daarom
heb ik contact opgenomen
met het COA. Die waren op dat
moment druk bezig met het
regelen van scholen voor de
kinderen. Na een paar weken
belden ze terug. Sinterklaas
stond voor de deur: konden we
die niet langs laten komen? Wij

Kerstpakketten voor mannen van de Belangenvereniging Meerdorpen.

waren meteen enthousiast over
dit idee.’
Vierhonderd pakketjes
‘Omdat Sinterklaas nooit helemaal gratis komt, hebben we de
penningmeester van de belangenvereniging om een bijdrage
gevraagd. Daarvan hebben we
een Sint gehuurd en snoepgoed
gekocht. De kinderen zaten ondertussen al op school en waren
razend enthousiast dat de Sint
nu ook in de tent langskwam.
Ook de ouders waren zichtbaar
ontroerd.’
‘Hierna zijn we verder gaan
denken. Na Sint komt Kerst. Het
leek ons mooi dat er voor de
tent een kerstboom zou komen
te staan. Ook wilden we kerstpakketjes uitdelen. Daarom
hebben we samen met Peter
Veenstra, lid van het hulpverleningscomité van de Gereformeerde Kerk, een inzamelingsactie gehouden waarmee we
meer dan negenduizend euro
hebben opgehaald. Daarvan
hebben we bijna vierhonderd
pakketjes gemaakt. De woensdag voor Kerst hebben we
dit uitgereikt aan het COA en
Stichting Inlia, die de bed-badbrood-opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad
organiseert.’
Lichtpuntjes
‘Omdat er geld over was, hebben we met Oud & Nieuw nog
een oliebollenactie georganiseerd. Hiervoor hebben we
driehonderd krenten- en oliebollen besteld bij wat volgens
kenners de beste kraam is: die
bij het UMCG. En ik kan zeggen,
die bollen zijn ook erg lekker.

Dat vonden de mensen van de
noodopvang ook. Het was wederom een prachtige dag.’
‘We zijn erg blij dat we de bewoners op deze manier kunnen
helpen. Het zijn kleine gebaren,
waarmee we toch voor een
lichtpuntje zorgen. Dat merken
we ook aan de reacties. Het geld
dat we met de inzamelingsactie
hebben opgehaald is nog steeds
niet op. We kijken of we nog iets
kunnen organiseren. Mocht dat
niet mogelijk zijn, dan doneren
we het geld aan een goed doel
voor vluchtelingen.’
Simon Cageling, Manager FC
Groningen in de Maatschappij:
‘Als voetbalclub willen we graag
een bijdrage leveren aan de
maatschappij, door mensen te

Cultuur kennen door sport
‘Tot eind december hebben we
de trainingen gegeven. Door
de lockdown ligt alles nu stil.
Ontzettend jammer. Als FC Groningen hadden we deze groep
niet eerder in het vizier; we zijn
blij dat we hier nu kennis mee
hebben gemaakt. Want wat is
er nu mooier dan mensen via
sport kennis te laten maken met
ons land en onze cultuur? We
hopen dan ook dat we snel weer
los kunnen gaan.’
Ook helpen?
Wietske van der Til: ‘Vanwege
de lockdown liggen alle activiteiten nu stil. Onder bewoners
van de noodopvang is vooral behoefte om de taal te leren. Zodra
het weer kan, willen we dat als
eerste organiseren. Ondertussen
hebben we een hele kaartenbak
met namen van Groningers
die zich hebben aangemeld als
vrijwilligers. Groningers die ook
willen helpen, kunnen zich het
beste via de vrijwilligersorganisaties in de stad aanmelden.
Daar weten ze precies wat er
kan en wat nodig is.’

Kerstpakketten voor vrouwen van de Belangenvereniging Meerdorpen.
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Ontwikkelen tot gewoon een mooi mens
Verlengde Schooldag van start in Beijum en Lewenborg
Lezen, schrijven, rekenen…
Voor een kind valt er zoveel
te leren. Op school, maar ook
daarbuiten. Bijvoorbeeld over
hoe je muziek maakt, wat een
schilderij is en welke bomen
en planten er allemaal groeien
in de natuur. Daarom zijn in
Beijum en Lewenborg begin
januari elf scholen met het
project Verlengde Schooldag
gestart. Doel hiervan is het
ontwikkelen van een gezamenlijk programma dat alle basisschoolkinderen kansen biedt
om zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én om
plezier te hebben.

Kor Posthumus

Niet voor ieder kind is het gebruikelijk om op een sportclub te zitten, muziekles te volgen of om op
onderzoek uit te gaan in de natuur. Omdat hun ouders daar niet
bekend mee zijn, daar de middelen niet voor hebben of omdat ze
simpelweg niet af weten van het
bestaan. En dat is jammer. Want
juist de eerste jaren van je leven
zijn bij uitstek de tijd om te leren,
te spelen en om te ontdekken.
Krachten versterken
Zowel in Beijum als Lewenborg zijn er al organisaties die
zich op dit gebied voor kinderen
inzetten. Zoals de gemeente, WIJ,
Bslim en VRIJDAG. De Verlengde
Schooldag is dan ook niet bedoeld om bestaande initiatieven te
vervangen, maar juist om deze te
versterken.

Projectleider van de Verlengde
Schooldag in deze wijken is Kor
Posthumus. Hij is ruim elf jaar directeur geweest van basisschool
de Swoaistee in Lewenbrog en
kartrekker van Lewenborg XL.
‘Met de Verlengde Schooldag willen we inzetten op de krachten in
de wijk. Niet door opnieuw te beginnen, maar door al bestaande
activiteiten en netwerken met
elkaar te verbinden en daarnaast
te kijken waar nog meer behoefte
aan is.’
Naschools programma
Alle organisaties op het gebied
van jeugd en bewoners zijn of worden bij de Verlengde Schooldag
betrokken. Denk daarbij aan scholen, de kinderopvang, maatschappelijke en culturele organisaties.
Gezamenlijk gaan zij de komende
jaren werken aan een naschools
programma met activiteiten op het
gebied van sport, kunst, cultuur,
natuur en techniek.
De ambities liggen hoog. Posthumus: ‘Ons streven is dat er rond
de voorjaarsvakantie op iedere
basisschool in Beijum en Lewenborg een schoolcoördinator is die
zich in kan zetten voor de Verlengde Schooldag, daar lawaai
voor maakt en bij wie je als ouder/
verzorger terecht kunt voor meer
informatie en met vragen.’
Kennis en ervaring
De eerste stap is het ontwikkelen van een programma voor
de bovenbouw. Van daaruit wordt
verder gewerkt aan activiteiten
voor de midden- en onderbouw.
Zeker voor die laatste groep is
ook de samenwerking met de
kinderopvang van groot belang.
‘Daar is vaak al een activiteitenprogramma voor kinderen’, aldus
Posthumus. ‘Binnen de Verlengde
Schooldag willen we graag gebruik maken van die kennis en
ervaring en kijken welke samenwerkingen er mogelijk zijn. Over
een jaar willen we voor ieder kind
een aanbod van minimaal 1,5 uur
per week hebben. Dit breiden we
steeds verder uit, tot we uiteindelijk ruim zes uur aan activiteiten
kunnen bieden.’

Ontdekkingstocht
Hoe dat programma er precies
uit gaat zien? Posthumus: ‘Ook
voor ons wordt het een ontdekkingstocht. We denken nu nog heel
erg traditioneel, vanuit een vast
programma van activiteiten waar-

mee we bekend zijn. Maar we zijn
ervan overtuigd dat er heel veel
onvermoede talenten in de wijken
zijn waar we gaandeweg mee zullen kennis maken en die we in het
programma kunnen integreren.

De Verlengde Schooldag biedt
dus fantastische kansen, voor
zowel kinderen, bewoners, betrokken organisaties als ondernemers in de wijk.’

Carine Bloemhoff (Wethouder Onderwijs):

Ciska van Aken,

‘Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Daarom investeert de gemeente, samen met het
onderwijs, de komende jaren in de Verlengde Schooldag. Want met een goed naschools aanbod gaan we
kansenongelijkheid nog beter tegen. In Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Oosterparkwijk en de Korrewegwijk
hebben we hier al goede ervaringen mee. Nu gaan we
ook in Beijum en Lewenborg aan de slag.’
‘Met de Verlengde Schooldag krijgen alle kinderen in het basisonderwijs, ongeacht hun afkomst of achtergrond, meer tijd naast taal en rekenen voor bijvoorbeeld bewegen, cultuur en techniek. Daarmee draagt het bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de jeugd. Het is dan ook niet iets wat we als gemeente
‘even’ gaan doen, maar een meerjarig verhaal waar we in ieder geval de komende
acht jaar mee aan de slag gaan. Samen met scholen, maatschappelijke en culturele partners, ouders en natuurlijk de kinderen in de wijk.’

directeur IKC Dom Helder Camara:
‘Op school steken we veel tijd in rekenen, taal en
schrijven. Belangrijke vaardigheden, waarmee we
kinderen een goede basis geven voor hun toekomst. Maar de lat ligt hoger dan dat. Het is niet
meer zoals vroeger, dat je een kind opleidt tot
bakker of groenteman. We weten nog niet wat de
beroepen van de toekomst zijn. Voor een toekomstbestendige ontwikkeling is het daarom van belang dat kinderen de kans
krijgen zich maximaal te ontplooien, met brede talenten en vaardigheden. Om
zo te leren wie ze zijn, wat ze willen en om een eigen stem te hebben en te
houden.
Kortom: om kinderen te ontwikkelen tot gewoon een mooi mens. Niet alleen
tijdens schooltijd, maar ook daarbuiten.’
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Beter en leuk parkeren
Uitleg over het parkeerbeleid van de gemeente Groningen
Parkeren: net als elders in
de stad is dit ook in Beijum
een levendig onderwerp.
Regelmatig krijgen we hier
vragen over. Daarom leggen we in dit artikel uit wat
het parkeerbeleid van de
gemeente Groningen is en
hoe we er met elkaar voor
zorgen dat parkeren in de
wijk soepel gaat.
Parkeerbeleid Gemeente
Groningen
De ideeën die de gemeente
over parkeren heeft, staan
uitgewerkt in de Parkeervisie
van de gemeente Groningen: ‘Ruimte voor de straat
2018 – 2025’. Over het aantal
parkeerplaatsen in de stad
staat in dit document het
volgende:
“We vinden dat de stad Groningen op straat, in garages
en op parkeerterreinen in
totaliteit voldoende parkeercapaciteit heeft. We gaan
daarom in de bestaande stad
geen extra parkeercapaciteit
creëren. De bestaande capaciteit biedt voldoende ruimte
om – met effectiever gebruik
ervan – andere functies van
de straat meer ruimte te
geven.
Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar. Echter niet
altijd precies op de plek waar
de automobilist het liefst z’n
auto zou willen parkeren.
Dat parkeren ‘voor de deur’
niet altijd kan accepteren we.
Een parkeerplaats op 250
meter van de woning – en in
de binnenstad 500 meter –
beschouwen wij als acceptabel alternatief (uiteraard met
uitzondering van parkeerplaatsen voor invaliden).
Voor elektrische auto’s (en
hun laadfaciliteiten) houden
we vast aan de geldende 150
meter. Voor bezoekers zijn
er reeds goede alternatieven
op de P+R-terreinen en in de
P-garages.”
Deze parkeervisie vormt de
basis voor het gemeentelijk
beleid:
• Er is voldoende ruimte in
de stad, maar niet altijd
voor de deur. Er worden
daarom geen extra parkeerplekken aangelegd.
• De openbare ruimte is
openbaar. Die ruimte is
van iedereen. We vinden
het daarom niet vanzelfsprekend dat de openbare
ruimte wordt gebruikt als
privé-parkeerplaats. Ontwikkelaars bij nieuwbouw
moeten om die reden
zoveel mogelijk op eigen
terrein parkeerplaatsen
aanleggen. Zo zorgen we
ervoor dat er geen geparkeerde auto’s aan de
openbare ruimte worden

toegevoegd. De parkeerdruk neemt dus niet toe.
• In veel woonwijken is de
auto nu dominant in het
straatbeeld. Om dit te veranderen, zet de gemeente
in op ruimte voor ‘de straat’.
Dat betekent dat we bij
de (her)inrichting van de
ruimte niet altijd inzetten
op de auto, maar vooral op
verblijven, spelen, ontmoeten, groen en fietsparkeren.
• Bij parkeerproblematiek
wordt altijd eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar
de achtergrond van het
probleem. Op basis hiervan
zoeken we gericht naar
oplossingen die passen
binnen het gemeentelijk
beleid. Dergelijk maatwerk hanteren we ook bij
(nieuw)bouwprojecten.
• In 2035 wil de gemeente
Groningen een energieneutrale stad zijn. Dat
vraagt om duurzame keuzes op alle beleidsterreinen. Dus ook bij parkeren.
Daarom faciliteren we in
het parkeerbeleid elektrische auto’s en deelauto’s.
We streven naar de meest
duurzame keuzes bij het
uitvoeren van ons parkeerbeleid.
Voldoende capaciteit
Uit onderzoek is gebleken dat
de stad Groningen op straat, in
garages en op parkeerterreinen
in totaliteit voldoende parkeercapaciteit heeft. Er is voldoende
ruimte beschikbaar, alleen niet
altijd precies ‘voor de deur’. Dat
dat niet altijd zo is, accepteren
we als gemeente. Een parkeerplaats binnen 250 meter van je
huis vinden we acceptabel. Dit
is voor de binnenstad zelfs 500
meter. Voor bezoekers zijn er
alternatieven beschikbaar op
de P+R-terreinen.

Parkeerplaats Gezondheidscentrum Beijum.

Parkeren bij het Heerdenhoes.

Betaald parkeren
In grote delen van de stad
wordt het betaald parkeren
uitgebreid. In de wijken Beijum
en Lewenborg blijft parkeren
vooralsnog gratis.
In wijken waar betaald parkeren geldt, heeft de gemeente
meer manieren om te sturen
op parkeergedrag. In wijken
waar parkeren gratis is, heeft de
gemeente die minder. Daarom
geven we in dit artikel een
aantal suggesties waarmee
bewoners zelf ook het parkeren
kunnen verbeteren voor de
wijk.
Parkeren in Beijum
Uit parkeeronderzoek van de
gemeente blijkt dat in Beijum
de parkeerdruk ’s nachts ongeveer 70% is. Er zijn straten waar
dit veel lager is, en ook waar
het hoger is. Dit heeft te maken
met de groei van het autobezit
en autogebruik in de afgelopen
decennia. Sommige bewoners

P&R Kardinge: op een enkele uitzondering na altijd voldoende parkeerplekken.
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hebben meerdere auto’s, die
niet allemaal worden gebruikt.
Toch worden deze vaak dicht
bij huis geparkeerd. Buurten
met huizen zonder oprit of waar
maar één auto op eigen terrein
geparkeerd kan worden, zijn
meestal niet ingericht op het
gebruik van twee, drie of meer
auto’s per huishouden. Daarom
kan het zijn dat het niet altijd
mogelijk is om de eigen auto
voor het huis te parkeren.
Geen uitzondering
Niet in alle heerden is de parkeerdruk even hoog. Waar het
wel druk is, komen er volgens
het beleid van de gemeente
Groningen geen extra parkeerplaatsen meer bij. Als gemeente maken we hierop geen
uitzonderingen en behandelen
we alle wijken op dezelfde
manier.
Foutparkeren
Binnen een woonerf mag je alleen parkeren in parkeervakken
met een P-tegel of P-bord. Op
alle andere plekken op de weg
is het verboden om een voertuig
te parkeren. Dit verbod op parkeren geldt ook voor motorfietsen. Niet alle bewoners houden
zich hieraan. We krijgen dan
ook regelmatig klachten over
foutparkeren. Vaak gebeurt dit
wanneer bewoners hun auto
niet vlak voor hun huis kunnen zetten. Of wanneer ze snel
iets willen laden of lossen. Met
elkaar maken we de wijk. Weet
dat als je dit doet, een ander
daar waarschijnlijk last van
heeft. Omdat hij niet meer goed
kan lopen over de stoep, omdat
het de doorgang van andere
deelnemers aan het verkeer verhindert of gewoon omdat het er
niet mooi uitziet. De openbare

Uit de ‘Kwieke Kwakker’ (een voorganger van De Beijumer) midden jaren tachtig:
stratenplan met parkeerplaatsen ingetekend.

ruimte is van iedereen. Anderen
willen die ruimte ook gebruiken.
Voorkomen
Wat de reden van het foutparkeren ook is: met elkaar kunnen
we ervoor zorgen dat het niet
meer gebeurt. Door elkaar daarop aan te spreken, en door zelf
het goede voorbeeld te geven.
Zo breng je anderen immers
ook niet op ideeën. Voor bezoek
is vaak voldoende ruimte. Is het
niet in de straat, dan wel iets
verderop. De meeste delen van
de stad zijn bovendien goed
bereikbaar per fiets en bus. Dat
geldt ook voor Beijum. Bezoek
kan daarom ook gebruik maken
van de verschillende P&Rterreinen.

Parkeren voor het huis
Bewoners willen graag minstens één auto voor hun huis
kunnen parkeren. Er zijn een
aantal manieren waarop de
parkeerdruk kan afnemen,
zodat de kans dat iemand in
de buurt van zijn woning kan
parkeren toeneemt:
• Worden alle auto’s wel gebruikt? Als er bijvoorbeeld
een auto een deel van de
week stilstaat, dan kan
deze prima ergens anders
geparkeerd worden. P+Rterreinen zijn gratis, goed
bereikbaar en er is ruimte
genoeg.
• Bedrijfsbusjes worden
meestal in het weekend
niet gebruikt. Deze zouden

in het weekend goed ergens anders (bijvoorbeeld
op een P+R-terrein of bij
het bedrijf ) kunnen staan.
Op deze manier wordt het
aantal aanwezige voertuigen in de heerden beperkt
en is er meer kans op het
parkeren dicht bij huis met
in ieder geval één auto.
• Spreek met alle bewoners
in de heerd een week af in
het jaar waarin iedereen
de auto tijdelijk parkeert
op een plek verderop in de
wijk of (liever nog) op een
P+R-terrein. Ervaar hoe
het is om meer ruimte in
de straat te hebben. Wie
weet motiveert dit nog
meer bewoners om daarna
structureel een of meer-

dere auto’s op dat parkeerterrein te parkeren.
Organiseer in diezelfde
week bijvoorbeeld een
buurtbarbecue op straat.
Dan kun je als buurt
meteen met elkaar over
de ervaringen praten en
(andere) mogelijkheden
doornemen. Combineer
het nuttige met het aangename.
• Reis je elke dag over de
snelweg met de auto?
Wellicht kun je een
klein deel van de reis
van en naar jouw huis
vervangen door de fiets
of bus. Buslijn 4 (de
lichtblauwe lijn) rijdt
vanuit Beijum langs P+R
Kardinge, P+R Hoogkerk
en P+R Peize. Op deze
P+R-locaties vind je een
gratis parkeerterrein
voor jouw auto. Vanaf
hier kun je met de bus
naar huis toe. Er zijn ook
mogelijkheden voor het
stallen van jouw eigen
fiets in een fietskluis.
Op die manier leg je de
grootste afstand af met
de auto en combineer je
het laatste stukje lopen
op weg naar huis met
lopen, de bus of fietsen.
Zo wordt jouw reis ook
nog iets gezonder en
duurzamer.
• Vraag bezoekers om
met de bus te komen via
het P+R-terrein waar ze
gratis de auto kunnen
parkeren. Dit zorgt ervoor dat er niet meteen
een parkeerprobleem of
parkeeroverlast ontstaat
bij een verjaardag.

Motor, camper, aanhangwagen of caravan parkeren
Wil je jouw motor, camper, aanhangwagen of caravan parkeren op straat? Voor een motor, aanhangwagen of caravan heb je geen parkeervergunning nodig, voor een camper mogelijk wel.

Motor

Je kunt jouw motor op de stoep parkeren. Dat mag zonder parkeervergunning en je hoeft daarvoor ook
niet naar een parkeerautomaat. Wel geldt dat jouw geparkeerde motor anderen niet mag hinderen. Je
kunt je motor ook parkeren in sommige buurtstallingen in de stad Groningen. Kijk op de website van de
gemeente voor meer informatie.

Camper

Is jouw camper langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter? Dan mag je jouw camper maximaal
drie dagen (3 x 24 uur) op straat parkeren in de omgeving van je huis. Voor campers die korter zijn dan
6 meter en/of lager dan 2,40 meter en eigenlijk gebruikt worden als een personenauto, gelden dezelfde
regels als voor personenauto’s.

Aanhangwagen

Je mag jouw aanhangwagen maximaal 3 dagen (3 x 24 uur) op straat parkeren in de omgeving van je
huis. Je kunt je auto met aanhangwagen parkeren (gebruikmakend van twee parkeervakken) zonder
extra parkeervergunning voor de aanhangwagen.

Caravan

Je mag jouw caravan maximaal 3 dagen (3 x 24 uur) op straat parkeren in de omgeving van uw huis. Je
kunt jouw auto met caravan parkeren (gebruikmakend van twee parkeervakken) zonder extra parkeervergunning voor de caravan.

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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veel op rucola. Geen wonder,
want ze zijn familie en bevatten
allebei veel vitamine C en mosterdolieglycoside. Dat laatste
woord mag u snel weer vergeten, hoor, maar de combinatie
van deze inhoudsstoffen maakt
het tot een prima aanvulling op
uw winterdieet.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Herderstasje
(Capsella bursa pastoris)
De ene mens houdt van spoorzoeken, de andere gaan vogels
spotten, en kruidenliefhebbers
gaan in deze tijd op zoek naar
jonge kruidenplantjes. Zeker
als de winter zo mild is en het
land nog behoorlijk groen,
kun je verwachten dat er ook
eetbare kruiden te vinden zijn.
Vaak zijn dat leden van de
koolfamilie, waarover ik al
vaker schreef.
Deze keer wilde ik het herderstasje onder uw aandacht
brengen. U kent het vast wel:
de kleine witte bloempjes vallen niet erg op, maar de zaaddoosjes des te meer. Die zijn
bijna driehoekig en zitten aan
weerszijden van een relatief
lang, kaal stengeltje. Volgens de
overlevering hadden herders
vroeger een driehoekige tas bij
zich. Onder in het brede stuk
zat dan de wol en naar boven
was de tas mooi nauw, zodat de
breipennen er niet uit konden
vallen. Romantisch toch?
Hartvormig
Veel mensen zien in de zaad-

Bloeiend herderstasje met de opvallende tasvormige zaaddozen

doosjes hartjes, en die hartjes
staan ook nog eens om en om
op de stengel, als noten in een
muziekschrift of als slagen van
een kloppend hart. Een plantje
met veel ritme dus.
Herderstasje is een echte pionier die over de hele wereld
voorkomt, behalve in woestijnen. Het houdt van elke grond,

als die maar niet te droog is
‒ liefst braakliggend of met wat
actie, zoals parkeerplaatsen en
speelpleinen. Daardoor is het
plantje voor ons vaak moeilijk
te plukken, want schone plekken vindt herderstasje te saai.
In de winter vind je van het
plantje alleen het bladrozet.
Die blaadjes lijken opvallend

Scheurbuik
Voorlopig kunnen we alleen
dromen van de zomer, maar
eet u dan ook eens de zaadjes:
ze zijn klein, maar smakelijk.
Onze voorouders wisten dat
ook al, want in de maag van
de Tollundman, een Deens
veenlijk uit het begin van onze
jaartelling, werden resten van
de zaden gevonden.
Deze zaadjes gingen mee op
zeereizen en werden onderweg
gezaaid om met hun broodnodige groen vitaminetekorten
te voorkomen, en daarmee de
gevreesde ziekte scheurbuik,
die op langdurige scheepsreizen dreigde. Miljoenen zeelui
zijn aan scheurbuik overleden
voordat men ontdekte dat vitamine C de redding was.
Geneeskracht
Wat je niet zou verwachten
van zo’n klein en onaanzienlijk plantje, is de enorme ge-

neeskracht. Niet alleen vult
herderstasje tekorten aan, als
thee of als salade gegeten, het
brengt ook evenwicht. Dat kan
heel prettig zijn, bijvoorbeeld
bij circulatiestoornissen en
zowel bij te hoge als bij te lage
bloeddruk. Verder wordt het
preventief gebruikt ter voorkoming van aderverkalking.
Vroeger werd het plantje ook
veel gebruikt tegen inwendige
bloedingen en open tuberculose, klachten waarbij we nu
ogenblikkelijk de hulp van een
arts inroepen.
Dat dit plantje op allerlei onrustige plekken kan groeien, vind je
terug in de kalmerende werking
op het zenuwstelsel. Dankzij
inhoudsstoffen zoals thyramine
en acetylcholine helpt het om
tot rust te komen en beter te
slapen. En tot slot is het ritme
waarover ik het al eerder had
een hulp bij menstruatiestoornissen, en vooral ook bij
de bevalling. Als de weeën niet
goed op gang komen, geven we
tinctuur van herderstasje; dat
werkt vaak verbluffend goed.
Grote kans dat u het herderstasje gewoon in uw tuin of in
de omgeving vindt, en anders
is er altijd nog de rucola uit een
zakje…

“Je bevindt je in de wachtrij”
We hadden ons goed voorbereid. De Huisscan gedaan bij
het Energieloket. Met buren
besproken wat de mogelijkheden waren. Van tevoren
een account aangemaakt bij
SNN (Samenwerkingsverband
Noord Nederland) met een
werkende DigiD. Een lijst gemaakt van de maatregelen die
we willen uitvoeren. En alle
documenten als pdf-bestand
opgeslagen.
door Marleen van Leeuwen
En zo zaten we klaar op maandagochtend 10 januari. Iets voor
negen uur, toegelaten tot het
‘voorportaal’. Om er prompt om
8.58 uur weer uitgegooid te worden (502 Bad Gateway – weet u
wat dat betekent? Ik niet...). Een
geluk bij een ongeluk, want toen
we om precies negen uur weer
inlogden, konden we direct door
naar de subsidiepagina/aanvragen. Even later kregen we plek
13.380 toegewezen. Nog geen
twintig minuten daarna stonden

we al op plek 10.720 met een
geschatte wachttijd van 86 minuten. Nog geen anderhalf uur!
Althans, dat dachten we. Twee
uur later stonden we weliswaar
op plek 8040, maar was de
wachttijd opgelopen tot 206
minutes (nee, geen spelfout van
mij). Dat is dus al drie-en-eenhalf uur. Inschatting: om drie
uur zouden we aan de beurt
zijn… Maar hé, we bevonden
ons inmiddels wel officieel in de
wachtrij.
Ja, wat doe je dan ondertussen… Om de beurt wacht houden, want de browser moest
wel open blijven. Een wandeling
maken na de lunch om er even
uit te zijn. Genieten van een kopje thee. Contact met de buurman
die hetzelfde meemaakt – alleen
stonden wij om kwart voor drie
inmiddels op plek 2040 en hij
nog op plek 14.441. En hij zat al
om acht uur achter de computer.
“Totale willekeur”, zo was zijn
conclusie.
Voor ons – en toch ook veel
buurtgenoten – was de uitkomst

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

prima. Om even voor vier uur
konden we onze aanvraag indienen (een fluitje van een cent!) en
om 15.58 uur ontvingen we de
bevestiging. Als onze aanvraag
wordt goedgekeurd, kunnen wij
vloerisolatie aanbrengen, van
het gas af in de keuken door
een inductiekookplaat te laten
installeren en de lichtinval van
ons huis verbeteren met een
lichtkoepel.
Een goed gevoel dus? Deels wel
natuurlijk. Maar ook de woede
was groot. Want te veel mensen
kwamen er die dag niet door of
stonden uren buiten in de kou.
Dat je een mooie subsidiebrief
ontvangt omdat je huis in het
aardbevingsgebied in Groningen
staat, maar niet was opgenomen
in het versterkingsprogramma

omwenden.nl

Isebrandtsheerd 104

van de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG), da’s wel fijn.
Maar dat de overheden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) er een tombola van hebben
gemaakt, is droevig.
Ze hebben ingezien dat dit onbehoorlijk was. Het kwam nog
boven op het nieuws dat er het
komende jaar nog meer gas uit
de grond wordt gehaald. Dus boden de verschillende gemeenten
in de provincie twee dagen later
al de mogelijkheid om bij het gemeenteloket in alle rust de subsidie alsnog aan te vragen. Twee
dagen later ging het loket weer
dicht toen het bericht kwam dat
het beschikbare budget werd
verhoogd: al die huishoudens
die buiten de boot vielen, kunnen nu ook die aanvraag doen.

En zo liepen bestuurders en veel
politici op zaterdag de vijftiende
in de fakkeloptocht mee.
Zelf hebben wij, net als veel andere Groningers, kaarsjes voor
het raam gezet. Want #respectvoorgroningen!
Hoe en waar je de subsidie kunt
aanvragen, was op maandag
17 januari nog niet duidelijk.
Kijk dus op de website van
snn.nl. Zij houden het laatste
nieuws bij.
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Energieteam De Werkbeij: wat brengt 2022?
Een energiek jaar, dat wensen we de Beijumers toe voor
2022. Natuurlijk in de zin
van een goeie gezondheid
en dat u gevrijwaard blijft
van Covid. Maar ook een jaar
waarin we u verleiden om uw
energieverbruik te verminderen. In uw eigen belang en
voor het klimaat.
door Idso Wiersma
We sloten het jaar af met een
webinar op 14 december.
Hieraan deden zo’n vijftig
mensen mee. Daarbij kwamen
de volgende onderwerpen
aan de orde:
• het ‘wijkenergieplan’ voor
Beijum
• de subsidie ‘Verbetering en
Verduurzaming’, en
• wat het Regionale Energieloket u kan bieden om uw
energieverbruik te verlagen.
Ook werd aangegeven hoe u
de subsidie van €10.000 die
u vanaf 10 januari kon aanvragen kunt benutten om uw
huis te verduurzamen, door
bijvoorbeeld uw dak, vloer of
spouwmuren te isoleren. De
genoemde subsidie is een toevallige omstandigheid die geldt
voor een deel van het aardbevingsgebied. Daarnaast blijft
de landelijke subsidieregeling
ISDE gelden.
De rode draad bij onze inzet
voor een duurzamer Beijum is
dat we zeker weten dat onze
huizen beter geïsoleerd moeten worden. Dat is nodig om te
zijner tijd te stoppen met gas,

maar ook nu heel actueel omdat de energieprijzen de pan
uit rijzen.
Energieplan voor Beijum
Tijdens het webinar kondigde
de gemeente aan dat er al in
2022 een energieplan voor
de wijk Beijum tot stand zal
komen. De reden is dat er een
onderzoek is uitgevoerd naar
het aanleggen van een pijp
waarmee heet water vanuit
de Eemshaven en Delfzijl naar
de stad kan worden gebracht.
Het gaat om restwarmte waarvan zeer grote hoeveelheden
beschikbaar zijn, die nu nog
voornamelijk verloren gaan. Als
zo’n pijp er komt, ligt het voor
de hand om te onderzoeken of
die warmte ook voor Beijum en
Lewenborg benut kan worden.
Daarom zal een aanvullend
onderzoek worden uitgevoerd
of dat inderdaad verstandig en
betaalbaar is.
De gemeente maakt dus een
energieplan voor onze wijk. Als
Energieteam De Werkbeij zullen wij daarbij nauw betrokken

zijn en we willen graag van de
Beijumers weten wat daar volgens u in moet komen te staan.
De gemeente voorspelt nu al
dat in dit plan nog niet de ‘systeemkeuze’ voor Beijum wordt
gemaakt. Hoe Beijum het zonder aardgas warm houdt, gaan
we wel onderzoeken, maar er
wordt nog niet over besloten.
De mening van de bewoners
telt! De gemeente vindt dat
ook en stelt daarom op prijs
dat we meedenken. Om zinvol
te kunnen meedenken is het
nodig dat we onze kennis over
energie vergroten. Daarom zijn
we blij met elk nieuw lid van
onze werkgroep.
Overige plannen voor 2022
We zullen in 2022 actief meedenken over het wijkenergieplan, maar willen ook aan de
slag met concrete maatregelen
die bij elke uitkomst van dit
plan nuttig zijn, de zogenoemde ‘no regret-maatregelen’.
Daar zijn we in 2021 al mee
begonnen. We hebben vijftien woningtypen in Beijum

onderzocht en weten globaal
wat je moet doen om het energieverbruik van deze huizen
aan te pakken. Samen met de
gemeente en het Energieloket
willen we nu tot ‘keuzelijsten’
komen voor woningeigenaren.
Daarmee kun je op een betrouwbare manier voorspellen
wat je het best kunt doen met
een investering van €2.000, €
5.000 of €10.000. Vervolgens
proberen we met het Energieloket de eigenaren te ondersteunen bij het uitvoeren van
die maatregelen.
Verder zijn we (alweer) met de
gemeente in gesprek over het
vinden van oplossingen voor
mensen die zo weinig financiële speelruimte hebben dat
zelfs een kleine investering niet
haalbaar is. Deze mensen hebben evenzeer te maken met de
sterk stijgende energiekosten.
Vanuit de wijkvernieuwing, met
geld uit het Nationaal Programma Groningen (aardbevingsregio) proberen we hiervoor
plannen te bedenken.

Kremersheerd
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Moeten we wel zo dicht op
de gemeente betrokken zijn?
Kunnen we daarnaast ook
gewoon ons eigen plan trekken? Ook over die vraag zijn
we in ons team in gesprek.
Daarom gaan we binnenkort
op bezoek bij onze ‘buren’, de
energiewerkgroepen in Zuidwolde, Noorddijk en Lewenborg. Hoe kun je als bewoners
organisatiekracht ontwikkelen
om ook los van de gemeente
dingen te bereiken? Wat te
denken van een collectieve
carport in een heerd met zonnepanelen op het dak? Ook
samenwerking met Grunneger
Power kan daarbij helpen, zodat we permanent in contact
staan met andere wijkenergiegroepen.
We zijn van plan u in de loop
van het jaar op de hoogte te
houden.
Wilt u meer weten, kijk
dan op beijum.nl/energieteam-de-werkbeij of stuur een
mail naar werkbeij@beijum.nl.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Huismussenalert in Beijum en Zuidwolde
Het is al weer circa tien jaar
geleden dat ik volgende oproep
in de toenmalige Beijumkrant
plaatste, als onderdeel van een
artikel over de huismus: ‘Mensen in Beijum, die mussen in de
tuin voeren, verzoeken we om
met de verrekijker af en toe na
te gaan of er ook gekleurringde
vogels tussen zitten.’ De reden
van de oproep was de start van
een kleurringonderzoek van de
huismus in Beijum.
door Rob Lindeboom
Artikel
Ter afronding van tien jaar
onderzoek is onlangs door de
beide ringers een artikel geschreven voor het blad van de
provinciale vogelvereniging
Avifauna Groningen: ‘Huismussen in Beijum (stad Groningen),
de resultaten van tien jaar onderzoek aan een gekleurringde
populatie’.
Uit dit onderzoek, maar ook uit
een stadsdekkende huismusinventarisatie van Visser in 2018,
blijkt dat de aanwezigheid van
voldoende Voedsel, Voortplanting en Veiligheid (de drie V’s)
maakt dat in Beijum nog een
groot aantal huismussen aanwezig is. De 3 V’s in Beijum:
• voedsel in de vorm van
insecten (in de jongenperiode) en zaden in de vorm
van voerplekken in tuinen,
onkruidrijke groenvoorzieningen en in de zomer
graanvelden ten noorden
van de wijk
• veiligheid in de vorm van
dichte struiken en heggen
in tuinen en groenvoorzieningen vlak bij nestplaatsen
en voederplekken om weg
te kunnen duiken voor de
sperwer. En grote dichte
groencomplexen zoals hulst,
bamboe of gevelbekleding
met klimop om ’s nachts in
te slapen
• voortplantingsmogelijkheden (nesten) onder de vele
pannendaken in de wijk, met
veelal nog ontbrekend vogelwerend schroot.

Huismusman (wit geel/groen metaal) - Rensumaheerd

Verspreiding
In bovengenoemde onderzoek
is verder gekeken naar de verspreiding van de gekleurringde
huismussen ten opzichte van de
ringplek aan de Rensumaheerd
(zie figuur rechtsonder).
Uit de figuur blijkt dat de meeste
volwassen vogels in de directe
omgeving van de ringplek aanwezig blijven (ook veel waarnemingen op de Wiershoeck!).
Vogels die nog geen jaar oud
zijn, verspreiden zich wat verder.
Slechts zelden wordt een gekleurringde huismus ten zuiden
van de Groene Long aangetroffen. De huismus mag met recht
een honkvaste vogel genoemd
worden.
Leeftijdsopbouw
Tevens is onderzoek gedaan naar
de leeftijd en leeftijdsopbouw
van de huismus. De oudste mus
in dit onderzoek heeft een leeftijd bereikt van minimaal 9 jaar.
Deze vogel werd op 13 november 2010 geringd als volgroeid
mannetje. In totaal zijn 345
waarnemingen verzameld van
deze vogel. Het merendeel van
de waarnemingen is gedaan op
of in de directe omgeving van de
ringplek, waar de vogel door de
jaren op verschillende locaties
een broedplek had. De vogel
maakte geregeld een uitstapje
naar de Wiershoeck en is eenmaal, direct na het broedseizoen,
op grotere afstand gezien aan

|

Foto © Harry Kuipers

de Jaltadaheerd (373 meter). De
laatste waarneming van deze
vogel is gedaan op 16 juni 2019
op de ringplek.
Huismussen met een dergelijke
hoge leeftijd zijn uitzonderingen. Het onderzoek laat zien
dat de helft van de volwassen
vogels in Beijum jonger dan
2 jaar oud is. Vogels met een
leeftijd van 5 jaar en ouder maken slechts 5 procent van de
populatie uit.
Bedreigingen huismussen in
Beijum
Beijum is nog steeds een oase
voor huismussen, maar er liggen
gevaren op de loer. Deze gevaren zijn niet zo zeer de natuurlijke gevaren als de sperwer, de
huiskatten en ziektes. Hoewel
het grote aantal huiskatten
zonder belletje geen natuurlijk
gevaar is. De bedreiging van
de huismus in Beijum zit hem
vooral in de verslechtering van
de drie V’s:
• vermindering van de veiligheid door verwijdering van
dicht groen in de buurt van
nestplaatsen en de verwijdering van slaapplaatsen in
de vorm van klimop tegen
muren en bomen en verwijdering van dichte bamboebossen
• vermindering van voedsel:
het is niet zo dat het voedselaanbod voor volwassen
vogels vermindert, met alle
voerplekken in de wijk, maar

Rookvrij spelen bij het Heerdenhoes
Kinderen horen in een veilige
en gezonde omgeving te spelen. Rookvrije speelplekken
horen daarbij. Bij het Heerdenhoes in Beijum staat een
prachtige speeltuin. Op dit
moment wordt in en rondom
deze speelplek, midden tussen de kinderen, veel gerookt.
Roken begint vaak op jonge
leeftijd. Twee derde van de
rokers is begonnen voor zijn
achttiende. Iedere week raken
honderden kinderen verslaafd
aan roken. Ieder kind is er één
te veel. Kinderen raken sneller
verslaafd dan volwassenen.
Hoe jonger iemand begint met
roken, des te moeilijker het op

latere leeftijd wordt om te stoppen met roken.
Help mee om de speelplek rookvrij te maken en te houden

Samen maken en houden we de
speelplek rookvrij. Daarom doen
wij een oproep aan de bewoners en de gebruikers van het
Heerdenhoes om op deze plek

dat geldt wel voor het voedsel voor jongen in de vorm
van insecten. De huidige verstening van tuinen en het gebruik van uitheemse planten
leiden tot een sterke afname
van het aantal insecten
• vermindering van voortplantingsmogelijkheden
door dak(goot)renovatie
en het aanbrengend van
vogelwerend schroot onder
de onderste pannenrij. Aangezien de nestelplaatsen
van huismussen jaarrond
beschermd zijn, omdat ze
jaarlijks veelal op dezelfde
plek nestelen en ’s winters
ook in het nest slapen, moet
bij restauratie of sloop van
daken met huismussen altijd
in de buurt gecompenseerd
worden, bijvoorbeeld in de
vorm van het aanbrengen
van nestkasten.
Doorstart onderzoek
De ringers gaan nog vijf jaar
door met het onderzoek, waarbij een van de vervolgvragen is:
zijn ook jonge mussen plaatstrouw, dus blijven ze in de
directe omgeving waar ze geboren zijn, of zijn er ook jonge
gekleurringde huismussen die
naar Zuidwolde of verder trekken. We gaan de oproep om
gekleurringde huismussen te
melden daarom ook verspreiden via de communicatiekanalen in Zuidwolde.

Oproep
Hierbij herhalen we het verzoek
van circa tien jaar geleden:
Mensen in Beijum en Zuidwolde die mussen in de tuin voeren, verzoeken we om met de
verrekijker af en toe na te gaan
of er ook gekleurringde vogels
tussen zitten.
Vooral in de tuinen ten noorden van de Groene Long en
rondom de Rensumaheerd is
de kans op een gekleurringde
vogel groot. Hoe verder de tuin
van de Rensumaheerd verwijderd is, des te kleiner de kans,
maar het is niet onmogelijk!
Bij het aflezen en melden is
belangrijk om aan te geven aan
welke poot (vanuit de mus gezien) de kleurencombinatie zit
en welke kleur boven en onder
zit. Een van de poten heeft een
kleurencombinatie van twee
kleuren, de andere heeft een
metalen ring én een kleurring.
In het weekend van 28-30 januari
is de Nationale Tuinvogeltelling
2022 van Vogelbescherming Nederland (vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling). Dit halfuurtje
tellen is ook ideaal om uit te kijken naar gekleurringde huismussen in Beijum en Zuidwolde.
Meldingen graag doorgeven
aan reneoosterhuis@ziggo.nl
en/of rlin@home.nl.
Meer weten? U kunt een pdf van
het in tweede alinea genoemde
artikel bij ons opvragen.

Verspreiding van de gekleurringde Huismussen; rood A is de ringplek, rood B is de Wiershoeck, groen zijn aflezingen van als volwassen geringde huismussen, geel zijn aflezingen
van als jong geringde huismussen

niet meer te roken. Want met
een rookvrije speelplek:
• geven we kinderen het goede voorbeeld
• maken we roken minder normaal en minder aantrekkelijk
voor kinderen
• wordt het schadelijke meeroken voorkomen
• hebben we minder last van
schade en afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het
terrein
• voorkomen we dat kinderen
sigaretten oppakken of in
hun mond stoppen
• voorkomen we het risico op
brandwonden door sigaretten
• zetten we de speelplek positief op de kaart
• dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie: een generatie kinderen

die volledig rookvrij kan
opgroeien.
Laten we hier samen ons best
voor doen.
Het liefst willen we natuurlijk
dat er helemaal niet wordt gerookt. Wil je toch roken? Doe dit
dan op een plek waar geen kinderen spelen en gooi je sigaret
in de vuilnisbak. Bedankt!
Marieke Wijninga, GGD Groningen
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Zin in bloemkool
Leven kan mooi, prachtig, licht
en liefdevol zijn, maar evengoed zwaar, donker, troosteloos. Wat geeft je leven zin? In
deze serie ga ik op zoek naar
zingeving in de bloemkoolwijk
die Beijum is.
door Trijntje de Haan
Verlangen
Toen tijd nog moest worden uitgevonden, was er een gewoonte
dat mensen hun zwaard in het
meer gooiden. Het metaal van
het zwaard was iets kostbaars.
Dit gebruik wordt toegedacht
aan de Kelten, voor wie dit ritueel een speciale betekenis had.
Het spreekt zoveel jaar later nog
steeds tot de verbeelding om
iets dat zo kostbaar is, zomaar
weg te doen. En voor wat? De
hoop op een betere toekomst?
Wat kunnen we lachen om die
prehistorische mens die zijn kostbaarste bezit in het water gooit
en zo iets hoopt te bereiken. Wat
een bijgeloof, wat een miskenning van hoe de wereld werkt.
Nee, dan wij, de moderne mens,
die de spaarpot leeggooit in de
diepe put die crypto heet – bitcoins kopen in de hoop op een
dag wakker te worden als miljonair. Het is het verlangen naar
een betere toekomst dat ons
hiertoe drijft, iets van alle tijden.
Sommigen gaan daarvoor heel
ver, soms letterlijk, zoals C. die
zijn schat heeft gevonden aan de

andere kant van de wereld.
Wat je van ver haalt, is altijd lekkerder. Zou dat ook gelden voor
de man of vrouw met wie je je
leven wilt delen? Als je dit aan C.
zou vragen, zou hij volmondig
‘ja’ zeggen. Ik zie hem elke week
bij een sportclubje in Beijum. Ik
ken hem nog niet zo lang, maar
naar zijn enthousiaste oogopslag
te meten lijkt hij me het type bij
wie ik wel een potje kan breken.
Na het sporten gaan we met ons
groepje nog een kop koffie drinken bij het Trefpunt. C. doet zijn
jas uit, trekt een stoel naar achteren en nog voor hij gaat zitten,
steekt hij van wal: ‘Het is ook
weer wat, ze doen er helemaal
niks aan.’ Het gaat vast over corona of ander gemeenschappelijk
ongemak.
‘Gaan we ach-en en wee-en?’
begroet ik hem.
Verschrikt kijkt hij op: ‘Hè, wat?’
‘Oké, laten we een kwartier achen en wee-en, dan hebben we
dat maar weer gehad. Dan kunnen we het daarna over andere
dingen hebben.’
Nu lacht hij, zijn gezicht schakelt
meteen over van klager naar de
gezellige goedaard die hij ook
in zich heeft. Zijn maat heeft
het ook gezien, gaat naast hem
zitten en vraagt aan C. hoe het is
met de plannen met zijn vriendin. C. steekt van wal over zijn
videogesprekken en de ideeën
waarover hij en zijn vriendin het

hebben om haar hier te
krijgen. Dat zou de
eerste keer zijn
dat ze elkaar
in levenden lijve
zullen
zien. Zijn
vriendin
woont ver
weg, Maleisië of
Indonesië. Zij heeft
daar haar familie en een
huis en haar inkomsten.
Die zou ze dan allemaal
opgeven.
Vol verwondering kijk ik hem
aan, maar mijn ogen worden pas
echt groot als hij zegt dat ze elkaars taal niet spreken. Ze praten
via het scherm en laten Google
Translate hun woorden vertalen,
op hetzelfde moment dat ze aan
het praten zijn. Dat gaat weleens
mis en dan verschijnt er iets heel
anders aan de andere kant van
de wereld. Ik kan alleen maar
denken: wat hebben ze hier veel
voor over, wat is hier de diepere
reden van?
‘Is er werkelijk tussen hier en dat
eiland aan de andere kant van
de wereld geen vrouw voor jou?’
C. glimlacht en zegt precies waar
het hem om gaat: ‘De cultuur. De
kleding, die mooie gewaden. Dat
eten, ik houd van hun eten. En
alles met elkaar, met de familie.
Zo’n bruiloft, allemaal komen ze
en ze nemen allemaal wat geld
mee om al dat eten te kunnen
betalen.’
Nog een keer kijkt hij me aan,

zijn
ogen
worden zacht, zijn hoofd een
beetje schuin, zijn stem gedragen: ‘Ik vind dat mooi.’
We zijn bij de kern, dichterbij zal
ik vandaag niet komen.
Wat is de reden waarom C. hier
zo voor gaat? Gaat het hier om
zingeving, is het daarom dat hij
dwars door het tijdsverschil van
een paar continenten heen twee
keer per dag die ene opzoekt,
obstakels wil overwinnen en
plannen maakt voor een toekomst samen?
Volgens sommigen gaat zingeving over ervaringen in je
vroegste jaren. Kort gezegd zou
je je als kleintje bij sommige
dingen prettig voelen en bij
andere zaken juist niet. Dat voel
je heel fysiek in je lichaam, omdat dingen die jou aantrekken
je warmte geven, veiligheid,
een plezierig gevoel. Dat zijn de

dingen die je herkent
als wat bijdraagt aan
je welbevinden.
Zulke dingen
geven je
het idee
van ‘goed
voor mij’,
namelijk
dat wat je
warmte, voeding,
comfort geeft. Je
voelt je daartoe aangetrokken. En ‘fout’ zijn
de dingen die je doen
terugdeinzen, waarvan je je
intuïtief wilt afkeren omdat ze
je niet voeden, geen comfort of
veiligheid bieden, zoals je in je
vroegste jeugd hebt ervaren.
Ik zie hoe C. zijn schat dichtbij
houdt. Ergens in zijn leven is een
verlangen in hem geplant, van
gezelligheid, heerlijke geuren,
mooie mensen, en nu zet hij
daar zijn zinnen op. Voor hem
geen koperen zwaard in het
meer, hij neemt liever zijn kansen waar ze liggen, daar aan de
andere kant van het scherm, aan
de andere kant van de wereld.
Wat ik maar wil zeggen: ga eens
voorbij het alledaagse praatje,
weiger zacht maar zeker om je
te laten verleiden tot geklaag en
zie waar je met elkaar uitkomt.
Dat kan zomaar een inkijkje
geven in het diepste verlangen
van je wijkgenoot. Gooi je kostbaarste goed in de diepte. Misschien zie je het nooit weer, heel
misschien geeft het jou je stille
wensen terug.
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Uit het verleden van Beijum
Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig
jaar. In al die jaren is er veel
gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij
woont een beetje kent, is vaak
meer betrokken bij de eigen
leefomgeving.

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

Mensen zijn soms blij met wat
je ze maar voorspiegelt, als je
er maar een ernstig gezicht
bij trekt. Ze geloven je, wat
voor onzin je ook uitkraamt.
Hoe weet u dat, meneer?
‘Twitter.’ Hoe komt u daarbij, mevrouw? ‘Facebook!’
Groningers kunnen daar
ondertussen aan toevoegen:
‘Overheid!’

De andere foto toont het
‘geraamte’ van de toentertijd
(wanneer?) te bouwen Hof van
Beijum, café, cafetaria en de latere fietsenzaak van Kooistra.

‘We stoppen met de gaswinning, vlaggen uit!’ Grapje, het
komt nu even niet goed uit.
Huiseigenaren in bepaalde postcodegebieden kunnen €10.000
aanvragen voor onderhoud,
verbeteringen en schadeherstel
aan hun woning! De postcodes
9736 en 9737 mogen ook meedoen. Er waren Beijumers die
’s nachts nog achter hun computer zaten en na zeventien uur
zonder resultaat uit de digitale
wachtrij werden geknikkerd.
‘Iedereen die in aanmerking
komt, maken we blij!’ Want wij
zijn de overheid. Ons kunt u
vertrouwen. We zeggen er natuurlijk niet bij dat we er wel op
rekenen dat de helft van de burgers die recht hebben op deze
subsidie die niet aanvraagt.
Maar die sukkels deden het
toch! Veel beloven, weinig geven,

Een christelijke dorpsschool in de stad
Ronald Staal nieuwe directeur basisschool De Heerdstee

door Willy Koolstra
‘Ouders die zich oriënteren op
een school voor hun kind, zeiden soms niet bij de Heerdstee
te gaan kijken’, herinnert Staal
zich uit gesprekken op zijn oude
school. Nu hij hier een poosje
aan het werk is, wil hij graag
wereldkundig maken wat voor
prachtige school De Heerdstee is.
‘De school is klein, overzichtelijk
en rustig. Daarom is er voldoende ruimte voor individuele aandacht. De leerkrachten kennen
veel kinderen uit andere klassen
dan hun eigen. We voelen ons

Twitter, Facebook,
Overheid
door Jaap van Leeuwen

De kinderen die we zien, zaten
ergens in de jaren tachtig op
peuterspeelzaal Kermit in de
Boerderij, de voorloper van het
Trefpunt. De Boerderij brandde
af in de nacht van 20 naar 21 mei
1992. Wie heeft meer informatie
over deze foto?

‘Hier gebeuren veel mooie dingen en er is een team dat met
hart en ziel aan het werk is voor
de kinderen’, zegt Ronald Staal
(49). Augustus vorig jaar trad
hij aan als nieuwe directeur van
basisschool De Heerdstee. Een
nieuwkomer in de wijk is de in
Aduard wonende bovenmeester
zeker niet. Eerder was hij 23 jaar
verbonden aan de Dom Helder
Camaraschool in onze wijk,
waarvan de laatste vier jaar
als teamleider. Daar kreeg hij
de vraag of hij directeur wilde
worden. De baan op zich wilde
hij wel, maar na lang nadenken
liever op een andere school. ‘Anders ga je toch bij het meubilair
horen.’ Hij ging op zoek en vond
een vacature bij De Heerdstee.

Column

Huismusman (wit geel/groen metaal) - Rensumaheerd

hier als de christelijke dorpsschool in de stad. Het schoolgebouw oogt aan de buitenkant
dan wel niet zo sprankelend,
maar binnen is het er warm en
gezellig, met kleurige kinderschilderingen op de muren en
verschillende hoekjes om te
zitten.’ Op dit moment heeft de
school 167 leerlingen. ‘We mogen nog wel wat groeien, maar
willen zeker de kleinschaligheid
behouden. Daarvoor mogen
de groepen zeker niet te groot
worden.’
School met schakelklas
Het schoolhoofd somt niet zonder trots nog meer voordelen
op van zijn nieuwe school. De
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Heerdstee herbergt een heel
gemêleerde groep kinderen, die
een goede afspiegeling vormt
van de wijk. De school is volop
in beweging en wil naar buiten
brengen waar ze goed in zijn.
Staal noemt de ruime aandacht
voor lezen, cultuur, een zelf ontwikkelde ICT-leerlijn, de Denk &
Doeklas en de Daltonelementen
die op school worden gehanteerd. ‘Naast krachtige en
betekenisvolle lessen van de
basisvakken geven we lessen in
samenhang die zo veel mogelijk
actuele maatschappelijke ontwikkelingen volgen, zodat leerlingen leren hierover een mening
te vormen. Door alle verschillende meningen en standpunten

worden de kinderen Wereld-wijs
in de veilige omgeving van de
Heerdstee.’
Ook heeft de school een kinderfysiotherapeut en een logopedist, die in de school aparte
ruimtes hebben. ‘Door externe
hulpverleners in het onderwijs
te integreren kan het kind op
school worden behandeld. Dat
spaart reistijd, en er is overleg
mogelijk tussen behandelaar en
leerkracht.’
De Heerdstee is een van de drie
Groninger scholen met een
schakelklas voor nieuwkomers
uit het buitenland. Hier staan
speciaal getrainde en opgeleide
leerkrachten voor de klas. ‘De
nadruk ligt op het leren van de
Nederlandse taal. Kinderen van
verschillende leeftijden zitten
gedurende een periode van
tien tot veertien maanden bij
elkaar in één groep. Gedurende het hele jaar stromen deze
leerlingen in en uit. Dat kunnen
kinderen zijn van expats, maar
ook vluchtelingenkinderen.
Omdat sommigen van hen trauma’s hebben opgelopen, is een
creatief therapeut verbonden
aan deze groep. Zij helpt de leerlingen met het verwerken van
hun ervaringen middels tekenen,
knutselen, boetseren, praten en
rollenspelen.’
Schoolontbijt en schoolfruit
In het kader van een Integraal
Kind Centrum (IKC) startte de
school in juni 2021 met peuter-

doet de gek in vreugde leven. Dat
was het idee.
Op wijkniveau belooft de overheid ons ook van alles: actuele
wijkringborden, aanpak van
het stuk Beijumerweg langs
De Wiershoeck, het zoveelste
toekomstplan voor het Heerdenplein (voorheen Plein Oost),
verbetering van de veiligheid
van wijkring en zebrapaden,
en een kunstwerk bij de entree
van de wijk (geen idee waarom
dat nodig is). O ja, topprioriteit
‘eenzaamheid’ nemen we ook
meteen mee; misschien was het
sluiten van al die buurthuizen in
plaats van het uitbreiden ervan
toch niet zo’n goed idee.
‘De bedoeling is dat aan het
einde van het jaar de meeste
punten ook echt zijn gerealiseerd.’
Dat ‘einde van het jaar’ was voor
sommige punten december 2020
en voor de rest december 2021.
Het is bijna februari 2022, maar
kennelijk gaat de overheid ervan
uit dat die gekke burgers geen
actuele herinnering meer hebben
aan wat hun eerder is beloofd.
‘Het uitgangspunt hierbij is een
gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving die ontmoeting en beweging stimuleert.’ Als
je dat leest, en dan het liefst nog
met de woorden ‘verbinding’ en
‘samen’ ertussen gefrommeld,
dan weet je hoe laat het is.
Beijumers, doe eens echt gek in
2022. Doe het zelf. Wijkverbetering als DIY-klus.

speelzaal De Vlieger. Deze bevindt zich in hetzelfde gebouw
en leidster Saskia is onderdeel
van het team. ‘Af en toe neemt zij
de peuters mee de kleuterklas in,
waardoor de latere overstap van
kinderopvang naar school niet
zo groot is. Veel kinderen stromen bij ons door naar groep 1,
maar ouders kunnen ook kiezen
voor een andere school.’
‘Ga op zoek naar de intrinsieke
motivatie, de sterke en zwakke
punten van het kind, en heb oog
voor de individuele behoeften’,
zegt de directeur. Ook de ouders
spelen een belangrijke rol. Hij
betreurt het dat in deze coronatijd de afstand tussen ouder
en school een stuk groter is dan
voorheen. Zij mogen alleen
nog bij hoge uitzondering naar
binnen. Ouders zijn belangrijk
bij allerlei activiteiten, zoals het
schoolontbijt, dat drie keer per
week wordt uitgedeeld, en het
klaarmaken van het schoolfruit.
Sommigen vertellen over hun
beroep of over hun eigen tijd
op de basisschool. ‘We moeten
nu meer ons best doen om hen
betrokken te houden.’
Gelukkig zijn daarvoor nog
voldoende mogelijkheden. De
school heeft een Ouderraad, een
Medezeggenschapsraad en een
Leerlingenraad. Er is een brugfunctionaris die contact heeft
met ouders en externe partijen.
Zij kan onder andere helpen met
Vervolg op pagina 13 
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Column buurtconciërges
We kunnen niet zonder water.
Het is zelfs van levensbelang.
Ons lichaam bestaat voor het
grootste gedeelte uit water.
Bij vrouwen is dat iets meer
dan 50 procent, bij mannen
is het ongeveer 65 procent
en bij baby’s zelfs 75 procent.
Mannen blijven fysiek dus
blijkbaar altijd meer kind dan
vrouwen. Maar dit herken je
ook wel als je kijkt naar het
verschil in gedrag.

het verzamelen van materiële
zaken, waarbij het verkrijgen
van goud en zilver ons zelfs totaal verblindt. Water moeten we
eigenlijk als kostbaarste grondstof leren zien en er zo ook mee
omgaan. Hoewel het besef van
het belang van water steeds
meer tot in onze bolle hersenen
doordringt, is dit nog niet overal
in voldoende mate gelukt.

maar zich op te delen in ontelbare hoeveelheden microplastic. En deze microplastics
worden opgenomen in onze
voedselketen.
Elk jaar verdwijnt volgens het
Wereld Natuur Fonds zo’n 11
miljoen ton aan plastic in zee.
Als we zo doorgaan, is dit rond
2040 ongeveer 29 miljoen ton

We hebben de neiging om
alles wat we niet meer nodig

In de natuur groeit niets als
er geen water beschikbaar
is. Te weinig water kan grote
voedseltekorten veroorzaken.
In grote delen van de wereld is
er door aanhoudende droogte
een groot tekort aan beschikbaar voedsel.
Te veel water in één keer is
echter ook niet alles. Dat heb-

In totaal nemen de oceanen
zo’n 25 procent van de uitgestoten broeikasgassen op. De
gevolgen van de plastic soep
kunnen op termijn dus gigantisch zijn.

ben we afgelopen jaar wel in
Limburg kunnen zien. Zoals bij
veel zaken is het ook bij water
belangrijk om alles in een goede
balans te houden of te krijgen.
We staren ons veelal blind op

hebben achter ons te laten
vallen. Kijk maar om je heen:
overal slingert zwerfvuil rond,
waarvan een groot deel plastic
is. Plastic heeft de jammerlijke
neiging om niet te verdwijnen,
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De Heerdstee is een christelijke
school, maar alle kinderen zijn
welkom. Ronald Staal: ‘We willen
de mooie dingen in elkaars visie
ontdekken en van elkaar leren.’
Over zichzelf vertelt de nieuwe directeur dat hij destijds
niet eens zo heel bewust voor
het onderwijs gekozen heeft,
maar er al snel achter kwam
dat het werken met kinderen,
hun iets leren en een band met
hen opbouwen hem goed afgingen. Hoewel er in zijn meer
dan 25- jarige loopbaan veel is
veranderd, gaat het in de basis
volgens hem nog altijd om een
zo goed mogelijke ontwikkeling
van kinderen, waar ze de rest
van hun leven profijt van hebben. ‘Welk beroep kan er nou
mooier zijn dan dat?’

financiële problemen en ouders
naar de juiste instantie doorverwijzen. Ook via de app ‘Klasbord’,
het driewekelijks Infoblad en een
ideeënbus staat de school blijvend met ouders in verbinding.
Geen mooier beroep
Een ‘voordeel’ van de coronatijd,
waarin de leerlingen hun school
een poos hebben moeten missen, is dat zij deze nog meer zijn
gaan waarderen. ’s Ochtends
staat het schoolhoofd bij de aparte kleuteringang of bij de hoofdingang om de kinderen en de
ouders te begroeten. Dan zeggen
ze hem weleens dat ze blij zijn
weer naar school te mogen na
een vakantie of lockdown.

Oerrr winter
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per jaar. Er zit ondertussen zo
veel plastic in de zeeën dat
we het al jaren hebben over
plastic soep. Deze soep van
microplastic wordt op zijn
beurt opgenomen door zoöplankton, waar de oceanen vol
mee zitten. Dat leidt ertoe dat
plankton minder snel groeit
en dat de uitwerpselen van
deze organismen minder snel
naar de oceaanbodem zakken.
En juist in deze uitwerpselen
wordt veel koolstof vastgelegd.

Dichter bij huis hebben we
onze eigen soep à la Beijum.
Kijk maar eens wat er in de
sloten van onze wijk zoal ronddrijft. Je kunt jammer genoeg
niet zien wat al naar de bodem
is gezakt, maar daar kun je
jouw eigen fantasie wel op
loslaten.
Met onze karretjes en grijpstokken komen we in alle
heerden van onze mooie wijk.

En als we langs zijn geweest,
ziet de boel er opeens totaal
anders uit dan daarvoor.
Onze grijpstokken fungeren
dus min of meer als toverstokjes. We wijzen ermee naar
zwerfvuil en even daarna is het
weg. Magisch...
Een paar keer per jaar proberen we ook de troep uit de
sloten te vissen. Daarvoor gebruiken we een heel lange stok
met een schepnet eraan. We
kunnen er echter niet zo goed
mee toveren als met de grijpstokken. Te veel blijft in het
water achter. Is er nog iemand
met een goed idee om dit probleem op te lossen?
Als je trouwens zelf ook wilt
leren toveren, de grijpstokken
zijn gratis verkrijgbaar bij het
buurtcentrum. Of, nog beter en
gezelliger, sluit je bij ons aan
als vrijwilliger! Voor jezelf heeft
dit ook grote voordelen – onder andere gratis sportschool,
maar dan heerlijk buiten, je
conditie verbeteren en samen
bezig zijn. En natuurlijk een
schonere natuur en leefomgeving.
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

Dank aan alle kopers van de Bronkalender en de Bronkaarten
Een nieuw jaar met de
Bronkalender 2022 en een
prachtige set bijbehorende
kaarten. Elke kalendermaand
wordt opgesierd door een
mooie foto en een gedicht.

die eveneens vrijwillig alle inzendingen anonimiseerde en
selecteerde in een kort tijdsbestek. Bovendien moesten de
bestelling en bezorging op tijd
geregeld worden. De evaluatie
in januari komt eraan.

Zowel de foto’s als de gedichten zijn ingezonden door enthousiaste fotografen, dichters
en poëzieliefhebbers, na een
oproep vanuit wijkgemeente
De Bron.
Wat een timing! Precies voor
Sinterklaas waren de meeste
fotokalenders met gedichten
en zelfs de bijbehorende kaarten zo goed als uitverkocht.
Bedankt, beste kopers!
Opbrengst
Samen brachten wij met u
als koper een bedrag bij elkaar van €735,50 bij elkaar
voor het hospice Gasthuis in
Groningen. Zij schrijven ons:
‘Wat een prachtige donatie!
We gaan het bedrag besteden
aan twee nieuwe tuintafels.
En als het weer het enigszins
toelaat, zitten onze gasten
graag in onze prachtige beschutte tuin.’

Wilt u nog een set van twaalf
kaarten kopen voor de prijs
van €18,50, dan kunt u deze
bestellen via: kalenderuitdebron@gmail.com.

Mooie reacties
‘Hé, de fotografe ken ik.’
‘Oh, die kan gedichten schrijven?’
‘Ah, hier kom ik ook graag,
prachtig gefotografeerd!’
Een medekoorzanger was blij
verrast met dit kleurrijke en poëtische product. Complimenten
aan de dichters en fotografen
van hun collega’s, familie of bekenden. Levering aan huis met
een glimlach. Voor het goede
doel geeft men graag iets extra.
Vrijwillige inzet
Niet te vergeten de werkgroep
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (49)

beroep zo mooi. Met dertien
medewerkers, stagiairs en onze
voorleesoma delen we lach en
traan op ons kindercentrum.
Zijn er nog verdere ontwikkelingen in deze coronatijden?
Ook Mallemolen heeft last van
de huidige ontwikkelingen in
de kinderopvang, zoals wachtlijsten, ziekteverzuim, werkdruk
en schaarste aan personeel. Wij
vinden dat er voor ieder kind
de mogelijkheid moet zijn van
kinderopvang. Op een opvang
ontwikkelen zich bijvoorbeeld
de spraak, de sociaal-emotionele
interactie en de creativiteit van
een kind.

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 vertellen Martin en Wies
over hun in de Boerderij gevestigde
Kindercentrum Mallemolen.
door Johan Fehrmann
Dame, heer, vertel, hoelang
bestaat Mallemolen al? En zijn
jullie al die tijd in de Boerderijum
gehuisvest geweest, of waren er
nog andere locaties?
Kindercentrum Mallemolen is
in september 2000 gestart aan
de Nijensteinheerd, maar we
groeiden algauw uit onze jas en
waren dus naarstig op zoek naar
een andere huisvesting.
In de nieuwjaarsnacht van 2003
zijn de schuren van het monumentale pand aan de Beijumerweg 19 in brand opgegaan.
Het Herbouwcomité Boerderij
Beijum berichtte destijds in de
wijkkrant over zijn plannen. Toen
hebben we contact opgenomen

met de initiators. Zij verwezen
ons door naar de Huismeesters.
Het herbouwplan had tijd nodig.
De Huismeesters bood ons als
tussenoplossing een woonhuis
aan, aan de Barmaheerd. Vanaf
mei 2006 tot voorjaar 2009 hebben we onze kinderopvang daar
vormgegeven. Daarna konden
we terecht in de Boerderijum.
Vanaf 2009 in de Boerderijum
dus. Hoe was en is dat? Hebben
jullie ook themadagen?
Het was voor ons een enorme
uitdaging om mede gestalte te
geven aan de realisering van
wat later de Boerderijum zou
worden. We waren trots om hier
te kunnen werken, en dat zijn we
nog steeds.
Hoogtepunten zijn het voorleesontbijt in januari, de Mallemolendag (als corona het toelaat)
de Modderdag in juni en de

Jullie wonen ook in Beijum, hoe
bevalt dat?
Heel goed. Mallemolen is centraal gevestigd in de Groene
Long. In de wijk waar wij ons
bijna 35 jaar geleden vestigden,
onze kinderen hebben grootgebracht en nu onze kleinkinderen
vol trots laten zien waar we wonen en werken.

afzwaaibarbecue van onze stagiairs voor de zomervakantie.

tenschoolse opvang, als daar
voldoende plek is.

Om welke leeftijdscategorie gaat
het bij Mallemolen?
We hebben twee groepen voor
de opvang van kinderen van
0 tot 4 jaar. Als het kind 4 jaar
wordt, kan het naar onze bui-

Wat geeft jullie voldoening?
De kinderen geven ons energie.
Willy en Willeke Alberti zongen
er al over: een glimlach van een
kind... De interactie met ouders,
personeel en stagiairs maakt ons

Contactgegevens:
Martin en Wies Zijlema
Kindercentrum Mallemolen
Beijumerweg 19b
9737AB Groningen
050-5494613
info@kindercentrummallemolen.nl
www.kindercentrummallemolen.nl

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

We helpen je graag!
Het nieuwe jaar is begonnen. Heb je een vraag aan
ons? Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken via
06 - 12 35 85 14. We beantwoorden berichten
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en
17.00 uur. Voor spoedreparaties zijn we 24 uur per dag
bereikbaar via (050) 853 35 33.

www.nijestee.nl/contact
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Nieuw: inloopatelier bij De Wiershoeck

verzorgen, zijn Catharina Nieuwenhout, Marloes Overweg en
Tabitha Brouwer. Zij geven ieder een van de middagen les.
Het enige wat jij mee hoeft te
brengen, is enthousiasme. Dus
kom op een proefles!
Heb je er plezier in, dan zijn de
kosten voor de overige negen
lessen 45 euro.
Een platte portemonnee?
Dan zorgt cultuurcoach Kitty
Boon van BijVrijdag voor een
aanvraag uit het Volwassenenfonds.

(van links naar rechts) Catharina Nieuwenhout, Marloes Overweg, Kitty Boon en Tabitha Brouwer

Vanaf 1 februari ben je iedere
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.30 uur welkom in het
inloopatelier bij Stadsboerderij De Wiershoeck.

door Marjan de Boer
Onder begeleiding van een ervaren kunstenaar kun je wekelijks
les krijgen in meerdere technieken. Die variëren van aquarel,
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tekenen, boetseren en collage tot
portrettekenen en verftechnieken. Zelfs zingen kan aangeboden worden. Dat belooft wat!
De drie kunstenaars die de lessen

Workshopreeks Make it Fashion - meld je aan!
Vanaf 5 februari geeft Beijumer
Ramiro Koeiman een workshopreeks ‘mode maken’.
In samenwerking met De
Kunstbende en Vrijdag in de
Buurt wordt dit georganiseerd
voor jongeren.
Deze workshopreeks is op zeven
zaterdagen vanaf 5 februari van
10:00 tot 16:00 uur. Locatie: Wijkcentrum Het Trefpunt, Beijumerweg 17.
Je kunt je opgeven via deze link:
https://www.kunstbende.nl/
events/workshopreeks-make-itfashion-deel-1
Meld je hier ook aan voor de andere workshops.
Zelf ontwerpen
Ben jij helemaal gek van Fashion
en wil jij leren hoe je je eigen
kledingstukken maakt? Kom dan
naar deze workshoppenreeks
van kledingontwerper Ramiro
Koeiman! Ramiro
leert jou hoe jij
kledingstukken kan
ontwerpen en zelf in
elkaar zetten.

Het thema is ‘maak je eigen
tracksuit en make it fashion!’ In
deze lessen leer je hoe jij je eigen
urban streetwear maakt. Aan het
einde van deze reeks heb je vijf
kledingstukken gemaakt!
Op je eigen manier
De stoffen, de naaimachines
en de expertise van Ramiro is
helemaal gratis! Ramiro past
zich aan op jouw niveau in deze
workshops, dus zijn
ze voor iedereen toegankelijk. Als je
bijvoorbeeld
een naaimachine hebt en
zelfstandig thuis
wilt werken,
kan dat ook!
Maar als
je liever in
groepsverband werkt,
mag dat

ook. Op de eerste workshopdag
bepaal je samen met Ramiro hoe
jouw lessen eruit gaan zien.
Over de docent
Ramiro Koeiman is sinds 1992

Belangstelling? Mail naar algemeen@wiershoeck.nl of kom
even bij ons langs op De Wiershoeck. Doen!
Het inloopatelier is voor de wijk
mogelijk geworden dankzij een
subsidie van AtHomeFirst en de
gemeente Groningen.

ontwerper van onder andere
dames- en herenkleding. Hij heeft
in 2007 meegedaan aan Project
Catwalk, de Nederlandse versie
van Project Runway. In Amerika
was Ramiro jarenlang senior designer voor het speelgoedmerk
Barbie van Mattel Toys.

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
6 februari
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
13 februari
10.00 uur
da. Alberte van Ess
20 februari
10.00 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk,
			
da. Ruth Peetoom
27 februari
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.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.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 bijwonen 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.
Voor de oecumenische PKN-diensten verwijzen wij u naar de maatregelen van Damsterboord.
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari

11.15 uur
10.00 uur
11.15 uur
11.15 uur

Emmaüskerk, pastor M. Oosting
Stefanuskerk, oecumenische dienst (PKN)
Emmaüskerk, pastor M. Oosting
Emmaüskerk, o.l.v. parochianen
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Kopij is van harte welkom.
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Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
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kunnen doen gelden, wordt
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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
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Contactgegevens

Bomen bij winkelcentrum

|

Foto © Marleen van Leeuwen

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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Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15
Info@dewiershoeck.nl

Openingstijden:
Ma t/m Wo

8:30-18:00

Do, Vr

8:30-19:00

Za

8:30-17:00

Boodschappen doen combineren
met een leuk uitje?
Kom naar de Wiershoeck!

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

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale
aanbieders

Foto © Ronald Gramberg

Amkemaheerd
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Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

