De Beijumer
Woensdag 23 februari 2022, J06N09

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

Natuurbegraafplaats boven Beijum?
door Johan Fehrmann
‘Natuurmonumenten heeft
tussen Beijum en Zuidwolde
een stuk grond gekocht van 38
hectare. Onze bedoeling is om
direct ten noorden van Beijum
een ruim opgezet en toegankelijk boslandschap aan te
leggen, met veel open plekken,
struilken, bomen en wandelof fietspaden, in samenwerking met Natuurbegraven
Nederland. Beide organisaties
willen graag de natuur behouden en uitbreiden, en mensen
zo veel mogelijk laten genieten van de natuur. De aanleg
van een natuurbegraafplaats
boven Beijum is geen doel op
zich, maar een middel om
daar duurzame natuur aan te
leggen.’
Was getekend, Bart Zwiers,
boswachter bij Natuurmonumenten.

Boswachter Bart in het gebied

Ten zuiden en ten oosten wordt
Beijum al omsloten door Kardinge, en sinds kort geldt dit

Het nieuwe terrein ten noorden van de wijk is rood gemarkeerd

ook voor een groot terrein ten
noorden van de wijk, direct
over de sloot langs de wijkgrens
boven de Rensuma-, de Scheltema-, de Wilkema- en een deel
van de Jensemaheerd. Ook dit
gebied, dat nu nog uit weiland
bestaat, hoort bij Kardinge.
Hier heeft Natuurmonumenten
38 hectare gekocht, onder het
motto: Kardinge groeit.
Deze verslaggever reed ruim
een week geleden met boswachter Bart mee naar het
nieuwe stukje Kardinge. Op
het noordoostelijke punt van
de wijk staat een boerderij;
vandaar twee sloten naar het
noorden en verder naar links,
richting Beijumerweg, ligt het
nieuwe gebied.
Bart: ‘We willen alles openhartig en transparant doen. We
willen graag draagvlak voor
onze plannen (van Natuurmonumenten en Natuurbegraven
Nederland, JF). We werken zo
breed mogelijk samen, met de
gemeente, met de bewoners
van Beijum en Zuidwolde...

Iedereen mag meepraten en
meebeslissen.’
Hoe denkt Beijum eigenlijk
over de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, vlak boven hun
wijk? Schrijver dezes hoorde
enthousiasme en weerstand.
Aan de ene kant: ‘Dat lijkt me
niks, ga je met je kinderen de
hond uitlaten terwijl je weet
dat je tussen dode en begraven mensen loopt.’ Een voorstandster: ‘Mijn man is enkele
jaren geleden overleden en
ligt op een plek begraven waar
ik niet iedere dag naartoe kan
gaan. Als hij in het gebied zou
zijn begraven waar de natuurbegraafplaats komt, had ik er
elke dag even heen kunnen
lopen.’
Bart benadrukt nog eens: ‘De
indeling van het gebied staat
nog niet vast. Mensen, denk en
beslis mee!’ Op 1 en 2 februari
waren er voorlichtingsavonden
over het plan, via zoom. Uit
een verslag van beide bijeen-

komsten: ‘Naast waardering
voor het initiatief, uitten omwonenden ook zorgen. Die
hadden vooral betrekking op
verandering van het uitzicht
vanuit de woningen en op het
mogelijke zicht op uitvaarten.
De openheid van het huidige
gebied wordt enorm gewaardeerd. Dit is een belangrijke
ontwerpopgave bij het verder
uitwerken van een inrichtingsplan. Aan de andere kant is er
zorg over inkijk in de woningen
vanaf de natuurbegraafplaats.
Ook maken veel omwonenden
zich zorgen over toename van
het verkeer; dit is ook voor ons
een groot aandachtspunt. Via
de chat kwamen veel vragen
binnen. De vragen gingen over
de beoogde natuur, de impact
voor de omwonenden, de
inrichting van de natuurbegraafplaats, ontsluiting van het
gebied en verkeersbewegingen,
effect van natuurbegraven op
de bodem en de planvorming
en mogelijkheden om mee te
denken. Op de vragen over
de inrichting en ontsluiting
van het gebied is nog geen
antwoord te geven, omdat de
plannen (na positief besluit op
het principeverzoek) in overleg
met de omgeving uitgewerkt
gaan worden.’
Via een nieuwsbrief houdt
Natuurmonumenten de lezer
graag op de hoogte. En boswachters Bart Zwiers en Reiner
Hartog zullen in april excursies
in Kardinge organiseren, waarbij de plannen verder kunnen
worden toegelicht.
kardingegroeit.nl/natuurbegraven/
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Maandag t/m zaterdag
geopend vanaf 8.00 uur

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

Zondag vanaf 12 uur geopend

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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Bewonersorganisatie Beijum
De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar
Beijum’. De door de gemeente erkende bewonersorganisatie probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren
bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten worden
en het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk andere
betrokkenen.
De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de
Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform,
zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse
Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewonersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh.
Lid worden van de BOB? Meedoen met de werkgroep
Groen, Grijs en Verkeer? Binnen de BOB een nieuwe werkgroep oprichten? Meld je aan bij bob@beijum.org.

DE NIEUWE
WIJKRINGBORDEN
ZIJN BESTELD!
Het heeft even geduurd maar
nu gaat het op korte termijn
gebeuren: de rode wijkringborden worden vervangen.
Evenals in andere wijken
worden ze blauw. Er worden
in totaal 30 nieuwe borden
geplaatst.

De werkgroep Groen, grijs en
verkeer (GGV) van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
heeft lang geijverd voor die vervanging en is net als de Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum
tevreden over de uitkomst
en de inzet van de gemeente
daarbij.

Foto’s © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.
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Politiek Café afgeblazen, maar toch activiteit
rond de gemeenteraadsverkiezingen
Het aangekondigde BOB-politieke café ter gelegenheid van
de komende gemeenteraadsverkiezingen is afgeblazen.
Vooral de coronaperikelen
leveren toch teveel problemen op.

Maar er gaat wel wat gebeuren:
Er zijn een aantal vragen aan
de politieke partijen binnengekomen naar aanleiding van de
oproep in de vorige editie van
de Beijumer. Vragen over de op
komst zijnde nieuwe omgevingswet, over de gebiedsvisie
Kardinge, over de vervanging
van de Gerrit Krolbrug en
over de voortgangsrapportage
van B&W over democratische
vernieuwing. De BOB gaat

de politieke partijen vragen
schriftelijk op die vragen te
reageren, verder kort en bondig
aan te geven waarom zij vinden
dat stadjers juist op hen moeten
stemmen en tenslotte eventuele
aandachtspunten te noemen
die wat hen betreft speciaal Beijum aangaan. De BOB gaat die
reacties van de partijen bundelen in een brochure die voor
de verkiezingen huis-aan-huis
verspreid wordt in de wijk.

Nieuwe toekomstvisie van de gemeente
voor het Kardingegebied
Zoals bekend is Sportcentrum
Kardinge aan vernieuwing toe.
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 het opstellen
van een ‘bidboek’: een opsomming van allerlei doelstellingen
,wensen en ideeën. Kort om
de bocht: van rodelbaan tot
woningbouw in het gebied, het
passeert allemaal (weer) de revue. De gemeente belooft ook
omwonenden te betrekken in
de verdere ontwikkeling van de
gebiedsvisie. Voor de duidelijkheid: tot nu toe is dat op geen
enkele manier gebeurd, ook
niet wat de erkende bewonersorganisaties betreft. Grote onderwijsinstellingen, bedrijven
en alle mogelijke gemeentelijke
diensten waren en zijn intussen
al lang partij aan de gemeentelijke ontwikkeltafel.
Maar het lijkt er nu op dat de
gemeente binnenkort ook de

bewoners en de bewonersorganisaties uit gaat nodigen om
mee te praten over de plannen.
Medio maart zal er vanuit de
gemeente een bewoners avond
georganiseerd worden.
Het lijkt er dus op de gemeente
nu ook de bewoners bij de
plannenmakerij gaat betrekken. En nu maar hopen dat er
werkelijk ingesproken kan worden en er echt geluisterd wordt
naar wat door de bewoners en
bewonersorganisaties wordt ingebracht. Wat dat betreft ligt de
gang van zaken rond de nieuwe
Gerrit Krolbrug veel Beijumers
nog rauw op de maag.
Ook wat betreft een rodelbaan
lieten flink wat bewoners uit
Beijum-zuid de gemeente al
eerder weten daar bezwaren
tegen te hebben. Onder andere
vanwege het risico op geluidsoverlast en aantasting van het
huidige karakter en gebruik van
de heuvel.
Een ander punt waar niet alle
Beijumers blij mee zullen zijn
is het idee om woningbouw
te realiseren in het Kardinge-

Foto’s © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

Kardinge: ideaal gebied voor natuur, sport en recreatie (Foto: Gemeenteraad Groningen).

gebied. In het ‘Bidboek” komt
daarbij ook weer het oude plan
op tafel om woningen toe te
voegen langs de zuidrand van

Beijum.
Het bidboek en de brief van
B&W aan de gemeenteraad zijn

te vinden op de site van de
gemeente Groningen.
Zoek op gebiedsvisie
Kardinge.
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Wethouder Diks zet graﬃti op Plein Oost

Start openluchtfototentoonstelling en versiering betonblokken door kinderen

Wethouder Isabelle Diks
heeft vrijdag 4 februari een
graffiti aangebracht op een
van de betonblokken op
Plein Oost in Beijum. Het
was de openingshandeling
tijdens een kleine feestelijke
bijeenkomst, om de versiering van de betonblokken
door kinderen en de start van
de openluchtfototentoonstelling op de hekken van het
voormalig Innersdijk-terrein
te vieren.
De grijze betonblokken op
het plein zijn door kinderen
uit de wijk met graffiti versierd. Hierbij kregen ze hulp
van cultuurcoach Kitty Boon
en graffitikunstenaar Elroy
Gramsbergen, die onlangs tot

Filmleraar van het jaar 2021 is
uitgeroepen.
De foto’s voor de tentoonstelling zijn gemaakt door bewoners voor de fotowedstrijd
‘Natuurlijk in Beijum’. Ze
zijn aangevuld met werk van
fotograaf David Vroom, uit het
project ‘Ik blijf hier – verhalen
uit een veranderende wijk’.

Kinderen bespuiten betonblok. Midden: grafﬁtidocent Elroy Gramsbergen. Rechts onder paraplu:
wijkwethouder Isabelle Diks en cultuurcoach
Kitty Boon. (Foto: Willy Koolstra.)

De betonblokken zijn prachtig
kleurig versierd. (Foto: Kitty Boon)

Aanpak Plein Oost
Het versieren van de betonblokken en de fototentoonstelling horen bij een serie tijdelijke aanpassingen om Plein Oost
op de korte termijn een fijnere, betere plek te maken. Eerder is hiervoor al het tijdelijke tussenpad aangelegd. Deze
maand nog komt er een nieuw speeltoestel op de speelplek
te staan: een prachtig speelschip dat samen met bewoners
is uitgekozen. Later volgt nog de aanleg van een voetgangerszone voor het Heerdenhoes. De mogelijkheden van een
doorsteek op het plein voor fietsers en scooters worden nog
onderzocht.
De fototentoonstelling versiert de hekken van het voormalige Innersdijk-terrein (Foto: Henk Tammens.)

Lach je tanden bloot op zaterdag 19 maart
Gratis theatermiddag voor ouders, verzorgers en kinderen

Kom jij ook op zaterdag
19 maart? Dan is er in de
Sporthal aan de Amkemaheerd een gezellig middag
voor jong én oud. Met onder
andere een superleuke
theatervoorstelling, een
kleurplaatwedstijd voor
de kids en een spannende
loting voor de ouders. Kom
langs met jouw ouders/
verzorgers én ingekleurde
kleurplaat en wie weet win
jij wel een elektrische tandenborstel!
Tijdens de middag kun je
gratis kijken naar ‘Holle
Bolle Kies’. Een grappige,
muzikale en speelse theatervoorstelling voor ouders

en kinderen. Hierin maak je
kennis met Holle Bolle Kies. Zij
zou zich zo graag iets minder
rot willen voelen. Zou dat gaan
lukken in dit sprookje?

tintje voor kinderen vanaf twee
jaar. De voorstellingen worden
met verschillende kunstenaars
gemaakt, zowel in opdracht als
op eigen initiatief.

De voorstelling wordt afgesloten met voorstelling wordt met
een leuke quiz onder begeleiding van animatie-duo Daan en
Juf Roos.

Wanneer: Zaterdag 19 maart
Tijd: inloop vanaf 15.45 uur
Plaats: Sporthal,
Amkemaheerd 293
Meer informatie: 050 5497131/
wijbeijum@wij.groningen.nl

Theater Pannekoek
‘Holle Bolle Kies’ wordt gemaakt door VRIJDAG in de
buurt, WIJ Beijum en Theater
Pannekoek. Onder de naam
‘Theater Pannekoek’ maken
Natalie van Eerden en Inge
Bakker eigenzinnig, interactief theater met een educatief

Zo maak je tandenpoetsen leuk
Tandenpoetsen saai en vervelend? Niet met ‘Trammelant
in Tandenland’. Dit is een app die kinderen van 2 t/m 6 jaar
en hun ouders helpen bij het tandenpoetsen. De app bevat
een leuke timer met een tandenpoetslied voor tijdens het
tandenpoetsen én vier filmpjes. In die filmpjes wordt uitgelegd hoe je gaatjes kunt voorkomen, hoe je je tanden moet
poetsen en wat de tandarts doet bij een controlebezoek.
Daarnaast bevat de app tien handige tips voor ouders om
het kindergebit gezond en vrij van gaatjes te houden.
Wil jij deze leuke app gratis
downloaden? Scan dan de
qr-code op deze pagina. Of
ga naar: https://bit.ly/tandenland

Doe mee met de kleurwedstrijd en win!
Pak je kleurpotloden erbij, want
we organiseren op deze dag
ook een kleurwedstrijd voor
jong en oud! Wil jij meedoen?
Haal dan een kleurplaat op bij
je school, kinderopvang of het
Heerdenhoes. Of ga naar de
Facebook-pagina van WIJ-Beijum en print de kleurplaat uit.
Meedoen gaat als volgt. Leef
je uit en kleur de kleurplaat op
zijn allermooist in.
Vermeld op de achterkant je
voornaam, achternaam, leeftijd
en telefoonnummer of e-mailadres. Lever de kleurplaat op
de dag van de theatervoorstelling bij de organisatie in.
Na aﬂoop van de voorstelling
maken we de winnaar van de
kleurplatenwedstrijd bekend.

Kinderen en de tandarts
Bijna niemand gaat met plezier naar de
tandarts. Van gezonde tanden en kiezen
hebben kinderen hun hele leven plezier.
Maar je moet er wel wat voor doen. Dit
geldt al voor kinderen vanaf het moment
dat de eerste tandjes doorbreken! Door
kinderen al vroeg mee te nemen naar de
tandarts, kunnen problemen met het gebit
worden voorkomen. En raken kinderen
vertrouwd met het tandartsbezoek!
Gratis
Goed om te weten is dat de basisverzekering tandheelkundige
controles en zorg tot je 18e vergoedt (met uitzondering van onder andere orthodontie). Kinderen tot 18 jaar kunnen dus gratis
naar de tandarts! Zo staat niets in de weg om een gezonde basis te leggen voor het melkgebit én het blijvende gebit.
Voor volwassenen met een laag inkomen zijn er diverse mogelijkheden om een dure tandartsrekening toch vergoed te
krijgen. Rondlopen met een slecht gebit hoeft dus niet! Wil je
hier meer over weten? Kom dan naar het WIJ-team voor meer
informatie.
Heb je vragen over de tandarts of twijfel je ergens over dan kun je
kunt altijd contact opnemen met het WIJ-team via: 050 5497131/
wijbeijum@wij.groningen.nl. Of kom een keer langs bij WIJ in het
Heerdenhoes.

Heb jij gewonnen? Dan krijg
je een prachtige elektrische
tandenborstel cadeau!

P.s. Vergeet niet je ouders mee te
nemen naar deze middag. Ook
zij maken kans om een elektrische tandenborstel te winnen!
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Sterk Netwerk Beijum: Samen met de wijk
Sterk Netwerk Beijum
Samen met bewoners bundelen professionals en organisaties in de wijk hun krachten. Dat
doen ze in een netwerk waarin ze samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. Door
samen te komen in grote netwerkbijeenkomsten en door één op één ‘koffiedates’, om kennis
te maken en (vak)kennis uit te wisselen.
De Sociale Agenda 2020-2021 bestaat uit vier thema’s: Iedereen doet mee, Toekomst met
perspectief, Gezonde en Kansrijke Generatie en Ouder worden in Beijum.

8 oktober 2019: Startbijeenkomst Sterk Netwerk.

8 oktober 2019 In gesprek met elkaar.

Tijdens de eerste bijeenkomst
van het Sterk Netwerk Beijum
in oktober 2019 kwamen meer
dan zestig mensen van diverse
beroepsgroepen en bewonersorganisaties bij elkaar om
kennis te maken met elkaar en
elkaars werk.
24 september 2020: Trommelsessie, klap op de Sociale Agenda.

22 april 2021: Wandelsessie ‘Leer je wijk kennen’.

7 oktober 2021: Thema Armoede.

Inmiddels zijn we al bijna
tweeëneenhalf jaar, zeven
bijeenkomsten en heel veel koffiedates verder. Tijd om de balans op te maken, om terug te
kijken, maar zeker ook vooruit.
Want welke thema’s moeten
de komende twee jaar aan bod
komen? De Sociale Agenda van
het Sterk Netwerk moet daarop
aangepast worden.
Tot nu toe
Terwijl de deelnemers digitaal
binnendruppelden in de onlinebijeenkomst op 3 februari,
konden ze een fotorapportage
zien van alle vorige keren dat
het Sterk Netwerk bij elkaar
kwam. Vanwege corona was dat
soms een buitensessie of een
wandelsessie.
De thema’s van de bijeenkomsten varieerden, waarbij de
eerste paar vooral gingen over
het opstellen van een Sociale Agenda voor 2020-2021.
Daarna ging het over eenzaamheid, over vrijwillige inzet en
over armoede. In oktober vorig
jaar konden we gelukkig weer
samenkomen in het Trefpunt
om over dit laatste, belangrijke
thema te spreken.

Thema’s
Eigenlijk bleek dat alle thema’s
die in 2020 waren vastgesteld
nog altijd actueel zijn. We willen er dus mee doorgaan. Niet
zonder een paar aanvullingen.
Ouder worden in Beijum is
een thema dat steeds meer
aandacht verdient. En verder:
veiligheid voor alle bewoners,

“Praat niet over de
wijk, maar met de
wijk”
iedereen doet mee, contact
tussen jong en oud en duurzaamheid, met name voor
mensen met een krappe beurs
(energiearmoede). Armoede
is en blijft een thema dat ook
samenhangt met eenzaamheid,
met (digitale) laaggeletterdheid
en de mogelijkheid van kinderen om op te groeien in een
veilige, gezonde omgeving, met
volop kansen voor de toekomst.
Opgroeien in armoede “vormt
je voor de rest van je leven.”
Elkaar opzoeken
Vanwege corona is het onderlinge contact anders en minder
geworden. Daarom is elkaar
opzoeken juist extra belangrijk
geworden: we moeten “opnieuw gaan bouwen”. En zo
ontstaat er “een verbond van
professionele en vrijwilligersorganisaties die elkaar vasthouden.” De koffiedates houden
we er dus in! Maar ook elkaar
beter op de hoogte houden van

waar we mee bezig zijn, een
contactlijst delen en vooral
elkaar ontmoeten. En aangezien er heel veel gebeurt in
Beijum aan bewonersinitiatieven, moet er niet gepraat
worden over de wijk, maar
met de wijk. Dat kan door
klein te beginnen, bijvoorbeeld in een heerd of cluster
van heerden. “Geen zware
thema’s maar eerst elkaar
leren kennen als bewoners
en professionals; vertrouwen
opbouwen en dan de diepte
in.”
En dat was misschien direct
wel het belangrijkste leerpunt van de middag: niet
praten, maar doen. Samen
werken om armoede bespreekbaar te maken en te
verlichten, samen werken
om eenzaamheid tegen te

“Stoppen met
veel praten,
vooral doen”
gaan. Want samen bereiken
we meer en zo wordt het
Sterk Netwerk steeds sterker.
De gebruikte citaten zijn van
deelnemers aan de onlinebijeenkomst.
De foto-rapportage is te zien
op https://www.beijum.nl/
beijum-bruist/sterk-netwerk/

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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presenteert

Koffie en een
goed gesprek

Fotografie: Marije Kuiper

in Beijum

De groepsgesprekken worden georganisseerd door Humanitas Groningen en
een aantal samenwerkende partijen in de wijken.
De gesprekken zijn een initiatief van UP! — Een nieuwe kijk op ouder worden
www.upinnederland.nl

met dank aan

Koffie en een
goed gesprek

U kunt in Beijum aanschuiven bij de
volgende gesprekken:

Leeftijdsgenoten ontmoeten in Beijum

“Over sommige dingen praat je niet zo snel.
Vandaag heb ik gezien hoe fijn het kan zijn om dat wél
te doen. Het is ook bijzonder om de verhalen
van anderen te horen.”
– Frans (70)
Soms loop je in je eentje na te denken
over van alles en nog wat. Dan kan het
fijn zijn om eens met leeftijdsgenoten
van gedachten te wisselen. Dat kan bij
de UP! themagesprekken in Beijum.
In een ontspannen gesprek hebben we
het over belangrijke onderwerpen die
ertoe doen als je ouder wordt. Centraal
staan thema’s die normaal gesproken
niet zo vaak aan de orde komen, zoals
spijt, afscheid of familie.
Het zijn geen ‘zware’ gesprekken,
we hebben het er gewoon eens over.
Een luisterend oor aan tafel biedt
herkenning, inspiratie en steun, zo
merken wij.
Dus kom gerust eens langs. Er is koffie
en iets lekkers. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Donderdag 10 maart
15.00 - 16.30 uur
Thema Vrijheid

Donderdag 7 april
15.00 - 16.30 uur
Thema Hoop en troost

Donderdag 12 mei
15.00 - 16.30 uur
Thema Ouder worden

Donderdag 2 juni
15.00 - 16.30 uur
Thema Herdenken

Iedereen kan meedoen aan de groepgesprekken.
Deelname is gratis, maar geef u wel even op.
U kunt zelf kiezen of u meedoet aan één gesprek
of de hele serie volgt.

Informatie en aanmelden
Jan Knot (gespreksleider)
06 – 36 58 57 76
janberendknot@ziggo.nl

Locatie
Het Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
Beijum

Vragen? Bel UP! via 06 – 17 17 62 82
www.upinnederland.nl
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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. Hoe kun je het
over zingeving hebben als je
niet eerst dat ene hete hangijzer uit het vuur durft te halen?
Het feit dat we dood gaan.
door Trijntje de Haan
Memento
Begraven in de natuur
Onze wijk krijgt mogelijk een
natuurbegraafplaats. Kardinge
wil uitbreiden en een van de
ideeën is om tegen de noordrand van Beijum een natuurgebied aan te leggen en dat
een functie mee te geven als
begraafplaats. Een strook land
tussen Beijum en Zuidwolde
is al aangekocht door Natuurmonumenten. Het moet een
gebied worden met afwisselend
bomen en open veld, dat aansluit op het Kardingebos. Lees
vooral de link onderaan om het
fijne ervan te weten.
Een plek om onze doden te bewaren in het Kardingegebied;
dat is genoeg aanleiding om
het requiem van Mozart op te
zetten en dit onderwerp recht
in de ogen te kijken. Mijn eerste
reactie toen ik dit hoorde? Een
begraafplaats. Voor Beijum. Alsof we niet al genoeg triestigheid
te verwerken hebben hier. We
zijn al het deel van de stad dat

als kansarm en
als getto wordt
aangeduid. Om nu
ook letterlijk het afvoerputje van de stad
hier aan te leggen, juist in
het gebied waar we nog vrij
uitzicht hebben en de openheid
van het weiland ons onze blik
nog enigszins doet verruimen.
Nee, dames en heren beleidsmakers, dat trekken we niet.
Dat deze noordkant van de wijk
straks zwaar gaat worden als
blauwe klei, de grond gewijd
aan doden, dat kon weleens
een hobbel te veel zijn.
Toch verrast me deze eerste
gedachte. Allereerst wordt
het bos nu al gebruikt als
begraafplaats. Ik zie ze heus
wel, die mensen die stil in de
vroege ochtend of tegen het
schemeren het bos ingaan
met een schep en een dichte
schoenendoos. Dat is vast niet
om hun afgedragen sneakers
naar hun laatste rustplaats te
begeleiden. En dat is oké – een
dier teruggeven aan de aarde,
natuurlijker wordt het niet.
Voor mijn eigen begrafenis
wens ik ook deze eenvoud, met
een doek omwikkeld, koud in
de grond, terug naar de aarde
op een plek in de natuur. Maar
– en hier spreekt mijn Groningse minderwaardigheid – dat zal
wel niet voor mij weggelegd
zijn, want dat kan hier vast
niet. Dat was mijn overtuiging.
En nu komt er mogelijk een
begraafplaats naast mijn deur,

Gedenkaltaartje langs Oosterseweg

het komt
gewoon
naar ons
toe! En
wat is mijn
eerste reactie?
Ja, mooi, zo’n
hip idee, maar
not in my backyard.
Vrij letterlijk, want het gebied is
het eerste wat ik zie vanuit mijn
achtertuin.
Langs de weg?
Ik maak een wandeling om te
zien over welk gebied het eigenlijk gaat. Het is eigenlijk het
rondje Zuidwolde, Spakenpad
langs het weiland, Beijumerweg
naar Zuidwolde, in het dorp
rechtsaf langs de Oosterseweg
en dan het fietspad terug naar
huis. Of andersom natuurlijk. Dit
keer loop ik iets verder de Oosterseweg langs omdat ik iets zie
blinken op een boom langs de
weg. Als ik dichterbij kom, schrik
ik: het is zo’n gedenkaltaartje dat
je wel vaker ziet langs de weg.
Hier is dus iemand doodgegaan,
is dat de boodschap? Ik snap
het verdrietige van een ongeluk, zeker. Maar juist daarom is
het afleidend om het langs de
weg te zien. Op de weg is maar
één ding belangrijk, en dat is
ongedeerd van A naar B gaan.
Om tijdens het rijden te zien dat
op een specifieke plek iemand
tegen een boom het leven heeft
gelaten, dat leidt af. En afleiding
is nu juist wat je wilt vermijden
als je aan het rijden bent.
Of is het om te pas en te onpas
herinnerd te worden aan het
noodlot, het verlies van een
leven? Ik voel mee, maar dat is
nou juist het punt: ik ben daar
te gevoelig voor. In alle eeuwen
zijn op heel veel plekken mensen noodlottig om het leven
gekomen. Hoe zou de wereld
eruit zien als we dit al eeuwen
hadden gedaan? We zouden
struikelen over de gedenktekens
op onze gang naar huis, winkel
of werk. Dat trek ik dus niet. Ik
trek me die dingen te veel aan. Ik
stel me voor: hoe is dat gebeurd,
hoe oud was die persoon, het
zal je kind maar zijn, en als ik
dan thuiskom van de reis, merk
ik aan mijn ogen dat ik heb gehuild.

#HereToo
Zelf vallen me onderweg heel
andere dingen op, die evengoed
gedenkwaardig zijn omdat ze
even triest zijn: een kledingstuk
in de bosjes, een condoom,
ondergoed. Vaak denk ik: wat
is daar gebeurd? Was het met
wederzijds goedvinden? Zijn het
plekken waar mensen zijn gemolesteerd? Het is toch raar dat er
alleen ondergoed ligt. Zou het
wat zijn om op al deze plekken
waar iemand is lastiggevallen,
een lantaarntje te hangen met de
tekst #HereToo? Hoe zou dat zijn?

Het weiland langs de noordkant van Beijum

Gedenken
Gedenken heeft zijn eigen waarde in het leven. Waar gaat het
hier feitelijk om? Een begraafplaats is geen plek om van dode
lichamen af te komen – als het
daarom ging, hadden we heel
andere oplossingen kunnen bedenken. Het opschrift boven de
poort van oude kerkhoven maakt
ons in twee woorden duidelijk
waarom het gaat: Memento mori,
denk eraan dat je gaat sterven.
En wie kan ons daar beter aan
herinneren dan degenen die ons
voorgingen? Hoe moet je deze
woorden opvatten: als een aanmoediging om alvast met één
been in het graf te gaan staan?
Of als waarschuwing: het leven is
kort, straks lig jij ook hier, gedenk
dat je nu nog leeft? Hoe dan ook,
we krijgen een plek langs de rand
van Beijum om ons eraan te herinneren dat we doodgaan. Klinkt
nog steeds vrij somber.
Herinneren
Maar dan denk ik aan de mensen
die ik hier heb gekend en die
niet meer in mijn leven zijn. We
verliezen de ander aan het leven

De Zonnebloem zoekt vrijwilligers
De Zonnebloem zet zich in
voor mensen met een lichamelijke beperking. Door een
ziekte of handicap, of door
hun gevorderde leeftijd, zijn
voor onze deelnemers persoonlijk contact en deelname
aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend.
door Joep Brinkman
De afdeling Beijum – met ongeveer 35 deelnemers en 15 vrijwilligers – bestrijkt een groot
deel van het noordoostelijke
stadsgebied. Behalve Beijum
vallen De Hoogte, De Hunze,
Van Starkenborgh, de Korrewegbuurt, de Indische buurt en
de Oosterparkwijk eronder.

Bezoekwerk
Als vrijwilliger kun je bezoekwerk doen en help je mee bij
activiteiten. Bij de huisbezoeken gaat het om gezelschap,
gezelligheid en een gesprek.
Maar er komen soms ook andere initiatieven uit voort: wandelen, museumbezoek, scrabbelen, winkelen, naar voetbal
op tv kijken… De wensen van
de deelnemer staan centraal.
Maar het gaat bijvoorbeeld
nooit om verzorging, administratie, boodschappen doen of
schoonmaak- en reparatiewerk.
Activiteiten
We organiseren uiteenlopende
activiteiten. Voorbeelden van
gezamenlijke activiteiten zijn

een paaslunch, een spelmiddag, bowlen, een bezoek aan
Tuinland in de kersttijd, concertbezoek of een dagbustocht.
Bij kleinschalige activiteiten
gaat één deelnemer met één
vrijwilliger op stap: zo kan een
deelnemer ondanks een beperking bijvoorbeeld naar een
wedstrijd van FC Groningen,
het bronnenbad in Nieuweschans of een Thais restaurant.
Met maatwerk blijkt vaak meer

of aan de dood, uiteindelijk gaat
iedereen. Waar zou ik hen dan
nog kunnen ontmoeten? Ik stel
me voor dat ik een wandeling
maak op de nieuw aan te leggen
begraafplaats. Daar zie ik anderen, misschien herken ik mensen,
misschien maak ik een praatje.
En ik hoor die ander een naam
noemen die me vaag bekend
voorkomt. ‘Bedoel je die moeder
van die kinderen die toen op de
Dom Helder zaten?’ vraag ik, en
we komen in gesprek. We halen
herinneringen op en weten weer
precies hoe ze was. De ander

mogelijk dan je denkt! Zo
mogelijk organiseren we een
vakantieweek met enkele deelnemers en vrijwilligers.
Als vrijwilliger hoef je nooit
iets te betalen. De deelnemer
betaalt alleen de kosten voor
zichzelf.
Lijkt het u wat om vrijwilliger
te worden?
Een Zonnebloemvrijwilliger
hoeft geen speciale kwaliteiten

noemt iets dat ik niet wist, en ik
glimlach: net wat voor haar. Ze
komt tot leven in het gesprek dat
we hebben. Waar wonen de kinderen nu? De ander noemt een
heerd in Beijum en daarmee zijn
we weer bij deze tijd.
Zo kan het gaan. En zo zál het
gaan met een begraafplaats zo
dicht bij een woonwijk. Het is
een plaats voor de levenden, een
plaats om herinneringen levend
te houden. Ik kijk nog eens over
het weiland, de bekende groene
vlakte met in de verte twee witte
vlekken die me zeggen dat de
zwanen daar rondscharrelen.
Voor mijn geestesoog zie ik al
een paadje verschijnen, en hier
en daar een rozenstruik. En die
ene zin schiet me te binnen: zoals
de rivier en de zee, zo zijn leven
en dood één. En het is goed.
Dus kunnen we een deal maken?
Een natuurbegraafplaats langs
Beijum, oké, en dan de gedenkaltaartjes vanaf nu niet meer langs
de weg, maar ook daarheen. Dan
kan ik er wel mee leven.
kardingegroeit.nl/natuurbegraven

of vaardigheden te hebben. We
hebben twintigers en mensen
van in de zeventig; de een is
verpleegkundige, de ander
werkt in de ICT. Er zijn vrijwilligers die alleen ’s avonds tijd
kunnen vrijmaken, anderen
doen liever iets overdag. We
houden rekening met ieders
mogelijkheden en wensen.
Nieuwe vrijwilligers zijn zeer
welkom.
Stuur voor contact met onze
afdeling een e-mail naar:
zonnebloem-beijum@outlook.com.
Algemene informatie over het
werk van De Zonnebloem vindt
u op:
zonnebloem.nl.
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K R U ID E N O N K R U ID IN S TA D E N O M M E L A N D
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Aarde, klei
De aarde waarop wij leven,
die ons draagt en voedt... Zonder haar waren we nergens.
Dat is zelfs tot onze regering
doorgedrongen in de vorm
van het kunstwerk ‘Aarde’ van
Jos de Putter in de plenaire
zaal van de Tweede Kamer. U
heeft het vast wel eens gezien
op televisie. Hopelijk heeft die
aarde invloed op alle beslissingen die genomen worden,
ons leven hangt er vanaf.
Ter ere van moeder Aarde deze
miniserie, te beginnen met klei,
waarop de meesten van ons
hier in het noorden leven. Klei
bestaat (volgens Wikipedia) uit
lutum, minuscule plaatjes van
silicium- en aluminiumzouten
met een positieve en een negatieve kant, waardoor water
en mineralen beter worden
vastgehouden. Samen met het
humusgehalte bepaalt dat voor
een groot deel de vruchtbaarheid van de grond.
Wij ervaren klei vooral als massief ‒ denk aan de prachtige
kleischollen die je op akkers
ziet. Klei is sterk en betrouwbaar, en houdt goed water en
voeding vast, maar is weinig
beweeglijk.

winter weigert klei, plakkerig
en weerbarstig, iedere behandeling; hij wil gewoon rust.
Hé, lijkt dat niet verdacht veel
op de Groningers zelf? Ik zeg
verder niks hoor, want al woon
ik al 33 jaar in stad, ik blijf natuurlijk import… Maar leuke
moppen heb je er wel over, over
die zwijgzame Groningers.
Toen ik voor het eerst een
volkstuintje kreeg op de Dordrechtse klei, wist ik niet wat
ik ermee aan moest. Met de
schep kwam ik er niet in, de
grond was keihard! Mijn tuinburen lachten me vierkant
uit! ‘Je moet weten hoe je met
klei moet omgaan. Eerst water
sproeien in de avond, dan een
nachtje in laten trekken en
’s ochtends kun je aan de slag.’
En zo was het.
Geduld en goed opletten.
Want klei kan onhandelbaar
zijn, kletsnat of veel te droog,
maar ook kruimig en voed-

zaam. Groentes van de klei
herken je aan hun rijke smaak
en robuuste voorkomen. Dat
het goed boeren was en is
voor de Groningers zie je aan
de enorme boerderijen her en
der.
Terra incognita
Klei is ook een beetje geheimzinnig, je weet niet wat hij in
de diepte nog allemaal verborgen houdt. In de zomer, als
het hele land geel ziet door de
droogte, blijft het bij ons mooi
groen, dankzij die ondoordringbare bovenlaag. En in de

Pottenbakken
Door de structuur van de plaatjes plakt klei goed en kun je er
allerhande voorwerpen van
maken, die door bakken houdbaar worden. Keramiek is van
alle tijden; onze voorouders
maakten al prachtige objecten
van klei. Ik ken mensen die werken met vette Groningse klei – je
moet wel precies weten waar die
te vinden is, maar het kan.
Helende aarde
En dan heeft klei nog een heel
andere kant. Klei is namelijk
zeer geneeskrachtig. Dat wisten
mensen vroeger al, getuige het

ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (50)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde bedrijven, et cetera. Met
z’n allen vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het
voetlicht gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar.
In deze aflevering vertelt Bert
Hoekstra over zijn zaak Shoetime.
door Johan Fehrmann
Bert vertel, hoe lang beheer je
Shoetime al?
Ik ben al sinds 1989 aan het werk
in mijn zaak. Dagelijks rijd ik met
veel plezier vanuit mijn woonplaats in Oost-Groningen naar
Beijum.

Waarvoor kunnen klanten
zoal bij jou terecht?
Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit allroundreparaties, iets
waaraan ik veel plezier beleef.
Schoenen en tassen kunnen bij
mij worden gerepareerd en ik
word ook wel gekscherend de
ritsenfluisteraar genoemd: ik zet
namelijk ook nieuwe ritsen. Verder kunnen mensen laarzen bij
me laten repareren, er kunnen
(auto) sleutels worden bijgemaakt en klanten kunnen bij mij
kleren laten stomen. In de winkel zijn garen en kralen te koop,
kluwens wol, schoenfournituren
en kleine lederwaren. Ook graveer ik naamborden, pennen,
aanstekers en dergelijke. Het

José Boksebeld

Je komt al ruim dertig jaar
voor je werk naar Beijum, wat
is je indruk van de wijk?
Beijum bruist, het is een beetje
een dorp op zich geworden
waarop de Beijumers, en ik ook,
trots mogen zijn. De wijk is multicultureel, met veel verbindingen die door de jaren heen zijn
ontstaan en gegroeid. Dat zijn
prachtige ontwikkelingen.

Bert Hoekstra in zijn element

omwenden.nl

|

Foto © Johan Fehrmann

complete aanbod kun je vinden
op shoetime.nl.
Wat geeft je voldoening?
Het contact met mijn klanten
ervaar ik als prettig, dit is een
stimulans om nog lang door
te gaan. Er is ook een minibieb
aanwezig in de zaak. Mijn werk
is tegelijkertijd mijn hobby. De
winkel ziet er de laatste tijd

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

Met de kracht van kruiden,
uitwendig,
je zelfhelend vermogen
aanspreken.

Om een vuile wond te behandelen mengt u een eetlepel klei
met wat water. Smeer het papje
op een stukje stof en leg het
met de kleikant op de wond.
Afdekken met een los verbandje. De klei bepaalt zelf wanneer
hij loslaat. Is de wond schoon,
dan hoeft er geen klei meer op.
Ook heel geschikt voor acné en
andere ontstoken plekjes.
En de cliffhanger: volgende
keer ga ik verder met ZAND!

zijn om (de omgeving van) het
winkelcentrum te verfraaien.

Biografiegesprek

Uitwendige therapie

verhaal van een Groningse boerin die ik ooit op les had. Als zij
als kind een wondje of snee aan
een vinger had, kreeg ze bij gebrek aan pleisters steevast van
haar moeder te horen: ‘Steek de
poten maar in de klai.’
Helende aarde is bekend bij
culturen over de hele wereld.
Het gaat dan over aarde die uit
diepere lagen wordt gewonnen,
gedroogd in zon en wind, en
gemalen. Klei kan heel goed
afval opnemen, daarom gebruiken we klei voor kompressen
op vuile wonden, en ook om in
te nemen bij wijze van reiniging. Mocht u het eens willen
proberen, ga dan uit van één
theelepel per dag, opgelost in
een glas lauw water. Af en toe
een slokje nemen en niet langer
dan twee tot drie weken. Drink
er goed bij, want klei werkt licht
stoppend.

Isebrandtsheerd 104

heel opgeruimd en netjes uit,
met dank aan mijn steun en
toeverlaat Iris, mevrouw Helderder.
Je zit aan de rand van Winkelcentrum Beijum, zijn er nog
ontwikkelingen?
Vanuit overleg met een werkgroepje van de gemeente Groningen weet ik dat er plannen

Wat zijn je openingstijden?
Ik ben geopend op dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot
17.00 uur. Als het heel druk is,
ben ik er soms ook op zaterdag
en maandag, maar dat is niet
standaard.
Contactgegevens:
Shoetime
Stoepemaheerd 1
Tel. 050-5415590
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debijumer.nl
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Activiteiten

Van de gemeente

in de wijk

Tijdelijk bushalte
Emingaheerd
Het Julianaplein wordt verbouwd. Dit betekent ernstige
verkeershinder in de stad. In dat
kader is aan de Emingaheerd
een tijdelijke uitstaphalte geplaatst. Ten tijde van grote vertragingen mogen lijn 3 en 4 in
Beijum een deel van de lijnroute
afsnijden om zo op tijd aan de
terugrit te kunnen beginnen.

Ouderencafé
Het ouderencafé is weer gestart!
Wekelijks op maandagmiddag
van 16.00 tot 17.30 uur in het
Heerdenhoes (Melsemaheerd 2).
Met om de week een lezing of
een andere bijzondere activiteit:
•

•
•

7 maart
Grip & Glans. Mattie Oostra
van de gemeente vertelt
over deze cursussen, speciaal voor ouderen, om meer
grip (eigen regie) en glans
(welbevinden) te ervaren.
21 maart
Lezing over het ‘Levenstestament’
4 april
Muziek (Leo Moeller en Jan
Messchen)

Meer info?
Theo Smit, t.z.smit@home.nl of
06-13821772

Ouderencafé in het Heerdenhoes

Lezing in De Wiershoeck
Is er een samenhang tussen het
Waterschap en de klimaatcrisis?
Op woensdag 9 maart komt
Bert Middel, dijkgraaf van het
Waterschap Noorderzijlvest,
hierover vertellen in De Wiershoeck, Beijumerweg 20.
Inloop en koffie vanaf 10.00 uur;
aanvang 10.30 uur, vrij toegang.

Creatieve werkplaats
Deze maand zijn de inloopateliers in De Wiershoeck van
start gegaan. Er worden verschillende workshops gegeven:
•

•
•

Dinsdag geeft Catharina
Nieuwenhout een workshop aquarel en verftechniek.
Woensdag geeft Marloes
Overweg een workshop
tekenen en boetseren.
Donderdag geeft Tabitha
Brouwer een workshop collage en portrettekenen.

Verlengde schooldag van
start in Beijum en Lewenborg
In januari zijn in Beijum en
Lewenborg elf scholen gestart
met het project Verlengde
schooldag. ‘Elk kind verdient
het om het beste uit zichzelf te
halen’, zegt wethouder Carine
Bloemhoff. ‘Daarom investeert
de gemeente, samen met het
onderwijs, de komende jaren in
de Verlengde schooldag.’

Het streven is om kansenongelijkheid te bestrijden met een
goed naschools aanbod. ‘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.
Dit draagt bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de
jeugd.’
Het gaat om een meerjarig project waarmee de gemeente in
ieder geval de komende acht
jaar aan de slag gaat. ‘Samen
met scholen, maatschappelijke
en culturele partners, ouders
en natuurlijk de kinderen in de
wijk’, besluit Bloemhoff.

Door het grote aantal aanmeldingen zijn de workshops al vol,
maar je kunt je aanmelden voor
de reservelijst. Zodra er meer
versoepelingen zijn rondom het
coronabeleid, kunnen er meer
mensen meedoen.

Creatieve middag bij De Wiershoeck

Voor opgave of meer informatie,
mail naar Marjan de Boer:
algemeen@wiershoeck.nl.

Framaheerd

|
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KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Stoepemaheerd 10 | 9737 TK Groningen | beijum@cycleshop.nl | T. 050 542 12 42
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Smeltkroes Beijum
‘Ik dacht: ik ga nooit de
taal leren spreken’

In Sierra Leone is ze nooit meer
terug geweest, omdat ze er niemand meer kent. Na het overlijden van haar vader hertrouwde
haar moeder met een man uit
buurland Guinee-Conakry en is
daarnaartoe gegaan. Zelf woonde Mariam er ook een kleine drie
jaar. Sindsdien is ze er nog twee
keer terug geweest. ‘Volgende
maand ga ik weer’, lacht ze.

door Willy Koolstra
Op haar zestiende kwam Mariam
Jalloh in haar eentje als oorlogsvluchteling vanuit Sierra Leone
naar Nederland. In Sierra Leone
woedde tussen 1991 en 2002 een
burgeroorlog. Mariam reisde met
een reguliere boot, met hulp vanuit Europa. ‘Ik kreeg snel asiel en
ben heel vriendelijk ontvangen’,
zegt ze. Ze woont inmiddels 21
jaar in Nederland, waarvan 16
jaar in Beijum. ‘Het is een rustige
en leuke wijk waar de meeste
mensen aardig zijn tegen elkaar.’

Mariam was de oudste in het
gezin waar ze opgroeide. Ze
heeft nog een halfzus en een
halbroer uit het tweede huwelijk van haar moeder, die allebei
in Frankrijk wonen en in GuineeConakry geboren zijn. Zijzelf
kwam in Nederland terecht.
‘Nadat ik hier aankwam, heb ik
een heel rondje door het land
gemaakt. Eerst Ter Apel, daarna Ermelo en Zevenaar. Ik was
bijna 18 toen ik een eigen plek
kreeg. Ik huurde een kamer bij
een gezin dat mij als hun eigen
kind beschouwde’, vertelt ze. ‘Ik
dacht: oh jee, waar ben ik beland, de taal! Het lijkt wel vogeltjestaal. Nederlanders praten zo
snel, en met veel keelklanken.
Het eerste woord dat ik leerde,
was ja, daarna kom binnen en
goedemorgen en goedemiddag. Ik dacht: oh my God, ik ga
nooit de taal leren spreken. Nu
is het een stuk beter.’ Mariam

We spreken elkaar in de hal van
het Trefpunt en de herinneringen komen boven. Lachend wijst
ze naar een zaal achter haar.
’Daar gingen wij trouwen en
mijn kinderen gingen hier naar
de kinderopvang. Haar dochters
zijn inmiddels 16 en 13 jaar.
Vogeltjestaal
‘Toen ik een jaar of tien was, had
ik nooit gedacht dat het leven zo
zou kunnen veranderen. Ik maakte anderhalf jaar oorlog mee.
Soms was het rustig en dan dacht
je: voor vandaag is het klaar. Tegen de nacht hoorde je dan weer
de knallen’, herinnert Mariam zich.

zelf spreekt Creools, de voertaal
van Sierra Leone. Daarnaast
Frans, de taal die ze in Guinee
spreken.
Een eigen zaak
Om het Nederlands goed onder
de knie te krijgen bezocht ze
de ISK (Internationale Schakelklassen) Hardenbergschool,
een school voor voortgezet onderwijs, speciaal bestemd voor
nieuwkomers die het Nederlands
nog niet beheersen. Na deze
tweejarige opleiding studeerde
ze voor de detailhandel en liep
ze stage in verschillende winkels.
‘Daarna kon ik moeilijk werk vinden – leeftijd, kleur…’
Gedurende drie jaar runde ze
een eigen zaak in cosmetica, gecombineerd met een kapsalon,
waar ze het haar van Nederlandse vrouwen vlocht volgens Afrikaanse traditie. Ze stopte ermee
toen ze twee jonge dochters had.
Een van hen kon slecht tegen de
geuren in de winkel omdat ze
astma had. Tegenwoordig werkt
Mariam bij Douwe Egberts. Ze
bezoekt bedrijven in Groningen
en omgeving die koffiemachines
van deze onderneming huren en
onderhoudt de machines.
Toekomstplannen
Om contact te houden met mensen van het Afrikaanse continent
is Mariam lid van een vereniging
voor mensen uit deze landen.
‘We eten elke maand bij iemand
anders en praten over de ver-

Mariam Jalloh kwam op haar zestiende naar Nederland

leden tijd en de toekomst. Ook
tijdens de ramadan eten we samen.’ In de toekomst zou Mariam
graag willen reizen en mensen
helpen. Het liefst zou ze tijdelijk
teruggaan naar Guinee om men-

sen te helpen met het verkrijgen
van schoon water. ‘Daarvoor heb
ik veel geld nodig, contacten,
en zoek ik veel informatie. Ik ga
sparen, maar ook veel mensen
vragen bij te dragen.’

Diploma’s Wijkgilde 3.0 uitgereikt
Je familie versteld laten staan
Succesvolle formule
Het idee voor het Wijkgilde is
ontstaan bij WerkPro en werd
ontwikkeld in 2018 met meerdere wijkpartijen, de gemeente
Groningen en het Noorderpoort
College. In februari 2021 zijn uit
de wijken Beijum en Lewenborg
achttien wijkbewoners gestart
met de opleiding. Zij volgden
een schooljaar lang één dag
per week scholing van Noorderpoort, in het Trefpunt in Beijum.
Daarnaast liepen ze stage in die
wijken, bij organisaties als het
Heerdenhoes, het Trefpunt en
WerkPro.

Dinsdag 8 februari werden zestien diploma’s uitgereikt aan
de cursisten van het Wijkgilde
Beijum/Lewenborg. Voor het
derde jaar kregen deelnemers
de kans om hun allereerste
diploma te halen. ‘Ze hebben
het met elkaar gered’, want het
is best moeilijk in deze coronatijden.
Wijkwethouder Isabelle Diks
nam de schatkist vol met diploma’s in ontvangst, waarna
iedere cursist met een persoonlijk woord het diploma kreeg
uitgereikt.

De trotse gediplomeerden en de wethouder

|
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Het geheim van het succes van
het Wijkgilde ligt in de wijkgerichte aanpak: de school komt
als het ware naar de mensen toe,
en dat maakt de entree een stuk
laagdrempeliger. De cursisten
behaalden in het verleden nooit
eerder een diploma, ieder met
een eigen reden. Als Wijkgildestudenten steunden zij elkaar
bij problemen en huiswerk,
sleurden ze elkaar erdoor als het
nodig was. Als ze niet naar de les
kwamen, werden ze gebeld.
Anders dan anders
Door corona is het jaar anders
gelopen dan normaal, maar
desondanks hebben de meeste

De handtekening wordt gezet

|
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cursisten doorgezet en hebben
de docenten wekelijks les gegeven. Nu ontvingen vijftien vrouwen en één man hun diploma.
Al tijdens de opleiding hebben
alle cursisten vervolgstappen
gezet. De tweede stage hebben
ze veelal buiten de wijk gedaan,
of ze hebben stappen gezet

naar een volgende werkgever.
Nu zijn ze klaar voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining
of een vervolgopleiding, of om
nog meer werkervaring op te
doen als vrijwilliger.
Maar dan wel met een diploma
op zak!
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Doe mee met LenteKriebels!
LenteKriebels is de jaarlijkse,
grote en succesvolle voorjaarsschoonmaakactie in Groningen,
dit jaar van 4 tot en met 30 april.

De aanmeldtermijn eindigt
6 maart 2022.
Dus geef jullie allemaal snel op
en doe mee!

Alle basisscholen, buiten- en
naschoolse opvang, bsv’s en
SKSG kunnen op schooldagen
aan LenteKriebels deelnemen.
Maar ook buurtteams, straatteams, speeltuinverenigingen,
studenten, sporters, familie,
vrienden en collega’s kunnen
zich aanmelden en meedoen.
En dat zijn er al heel wat in
Beijum.
Het aanmeld- en subsidieformulier van LenteKriebels staat op
de website van de gemeente:
https://gemeente.groningen.nl/
groningen-schoon-dankzij-mij

Poesbusbaan

|
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Wijk-energiecoach gezocht
Vrijwilligersfunctie of participatiebaan
Vind jij duurzaamheid interessant, werk je graag met mensen
en woon je in (de omgeving
van) Beijum en Lewenborg? Wij
zijn op zoek naar versterking
van het team!

LenteKriebels 2021

|
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Als wijk-energiecoach bezoek
je huishoudens in de wijken
Beijum en Lewenborg om hun
energieverbruik onder de loep
te nemen. Je geeft onafhankelijk advies en stelt een pakketje
samen met producten die de
bewoners kunnen helpen om
hun huis te verduurzamen. De
energiecoach plant de bezoe-

ken in met de huishoudens
en houdt de voortgang bij. De
wijk-energiecoaches vormen
een team; er wordt gewerkt in
duo’s.
Je krijgt een korte opleiding tot
energiecoach bij Hoom, waarna
je een aantal keren met een
ervaren coach op pad gaat. Wij
bieden een stadsbreed netwerk
aan contacten en de ruimte om
je te ontwikkelen. Deze functie
is in te vullen als vrijwilligersfunctie of als participatiebaan.
Het aantal uren is minimaal
vier.

Voor vragen kun je contact opnemen met Paula Mosterman,
tel. 06-252 836 36,
of mailen naar:
p.mosterman@werkpro.nl

STEENBERGEN
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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.
De eerste foto werd ingezonden. ‘Na 38 jaar zijn we voor
het eerst weer te voet terug
geweest in Beijum. We hebben
daar als student van 1980 tot
1984 gewoond, eerst een klein
jaartje afzonderlijk op Bottemaheerd en Grevingaheerd, en
daarna samen op de Mudaheerd

in het SSH-appartement. Al die
jaren heeft de bijgevoegde foto
wel ergens gehangen, Beijum
zijn we nooit echt vergeten. De
foto uit (voorjaar?) 1982 is genomen vanuit het keukenraam
aan de Mudaheerd, en toont
in aanbouw de achterkant van
Hiddemaheerd 32-37. Op de
Mudaheerd stond alleen nog
het SSH-complex, de rest moest
nog gebouwd worden.’
Over de tweede foto: we wonen
in een mooie, groene, leefbare
wijk. Maar ja... ook hier gebeurt
weleens iets. Ergens halverwege
de jaren negentig van de vorige

eeuw werd aan de Froukemaheerd een hennepplantage ontdekt. Er kwam groot materieel
aan te pas om de hennep af te
voeren.
Ook de derde fraaie foto werd
ingezonden, en wel door Anita
Mertens. Hierop is het begin te
zien van de bouw van haar huis
aan de Boelemaheerd, in 1981.
Dank aan de inzenders!
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

Jeugd pimpt blokken op Plein Oost
Het is rustig op Plein Oost. Winkelend publiek is er nauwelijks,
maar tegenover restaurant
Hong Kong Garden is een
groepje jongens druk in de weer
met spuitbussen. Een deel van
de anders zo onopvallende witte betonnen zitblokken steekt
met allerlei voorstellingen uit
strips, games of eigen fantasie
kleurig af tegen de grijze hemel.
De Beijumer jeugd draagt op
eigen wijze een steentje bij aan
de wijkvernieuwing.
door Willy Koolstra
Binnen, in het Heerdenhoes,
pauzeren de vrienden Jan Wouter en Justin (beiden in groep
7 van De Beijumkorf, locatie
De Honingraat) achter een
kartonnen beker chocolademelk. Ze zijn tevreden over hun
prestaties. Justin: ‘Ik vind die
van mijzelf heel goed gelukt, en
die van Jan Wouter ook, en van
iedereen.’ Hij deed al eens eerder mee aan een workshop bij
het Heerdenhoes, waar hij zijn
creatie op een groot stuk karton
mocht spuiten.
Voor Jan Wouter is het de eerste keer: ‘Wel leuk om te doen,
beetje wennen eerst met de
spuitbus.’ Zijn oorspronkelijke
plan was om een tank te maken.
‘In groep 4 had iemand iets met
oorlog en oorlogsspelletjes.
Tweede Wereldoorlog. Ik vond
het toen ook interessant. Ik ben
van de wapens en de tanks’, zegt

Van links naar rechts: Justin, Lars, Milan en Jan Wouter

|
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hij. Het werd uiteindelijk een VW
kever in een donkerblauwe sterrennacht. ‘Justin zei misschien
een kever, dat is ook een heel
oud voertuig.’
Justin heeft een andere belangstelling. Vol trots vertelt hij
dat hij dit keer een aap heeft
gemaakt, uit een spel dat hij op
zijn smartphone speelt: Birthplace. ‘Als je dat downloadt,
worden in de echte wereld ook
bomen geplant.’ Zijn aap is helemaal klaar.
Na de pauze zijn de zijkanten
van zijn blok aan de beurt.
‘Hybrid animals ga ik zo nog
maken’. Op zijn telefoon showt
hij zo’n dier, een okerkleurig
hondje met een nogal vierkant
hoofd. ‘Alleen de kop komt op
de steen. Ga ik zo schattig mogelijk maken’, grinnikt hij.

De Wiershoeck 40 jaar in bloei

Grote Groene Zomermarkt – wie doet er mee?
Het duurt nog even, maar op
zaterdag 25 juni 2022 van 10
tot 16 uur is in de tuinen van
De Wiershoeck een aantrekkelijke, vrolijke zomermarkt. Met
zo’n dertig marktkramen, met
lezingen en workshops, muziek en kindertheater, en heel
veel aandacht voor de natuur
en duurzaamheid zal het met
recht de Grote Groene Zomermarkt heten. Het programma
volgt later.
Heb jij belangstelling om mee
te doen (als Beijumer of als
groep)?
Meld je dan aan via
algemeen@wiershoeck.nl,

of kom even langs bij de Stadsboerderij, Beijumerweg 20.
www.wiershoeck.nl
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Column buurtconciërges
Deze keer begin ik met een
stukje van de noordelijke
kweker van botanische rariteiten en tuinpublicist Brian
Kabbes. ‘Nu we behalve door
jachtluipaarden en leeuwen
ook nog eens beloerd worden
door Omikron, zit een safari
door Afrika er momenteel
niet in. Geen nood, we trekken gewoon een warme jas
aan en organiseren een safari
in de buurt.
Op mijn dagelijkse safari zie ik
telkens nieuwe details. Om me
niet te storen aan het zwerfafval, vooral heel veel lege blikjes
energydrink, heb ik altijd een
zakje bij me om de vondsten in
te verzamelen. Mijn conclusie
daarbij is dat energiedrank zijn
reputatie niet waarmaakt. Blijkbaar geeft het de drinker onvoldoende kracht de lege blik-

jes mee naar huis te nemen,
en dat terwijl ze vederlicht
zijn. Sinds Corona vind ik ook
steeds vaker in de steek gelaten mondkapjes. Kom ik tijdens
mijn safari toch nog oog in oog
te staan met Omikron.’
In het begin van de coronatijd
werd ons door deskundigen
verteld dat mondkapjes niet
zouden helpen om besmetting te voorkomen. Al vrij snel
daarna werd aan deze stelling
getwijfeld en korte tijd later
werd het dragen ervan op veel
plaatsen verplicht. Sommigen
zullen dit als zwalkend beleid
betitelen, maar je kunt dit ook
positief zien als voortschrijdend inzicht.
Wij hebben de ontwikkeling
rondom de mondkapjes op
straat heel goed kunnen volgen. In de beginperiode troffen

we ze op onze eigen safari sporadisch aan, maar al snel nam
de hoeveelheid mondkapjes
die we tegenkwamen dramatische vormen aan. Elke week
honderden, in vele soorten en
maten. En dit terwijl er wereldwijd een schreeuwend tekort
aan mondkapjes was.
Begin vorig jaar hebben we
daarom het plan opgevat om
– in de geest van en in samenwerking met onze nationale

Waar zijn per slot van rekening
wasmachines voor? Het drogen
en weer in de goede vorm terugkrijgen hadden we nog niet
precies uitgedacht, maar komt
tijd, komt raad. Per slot van rekening zaten er veel mondkapjes bij van dragers die ze eerst
afdeden voordat ze moesten
niezen of hoesten. Die hadden
we zo schoon.

mondkapjesgoeroe Sywert van
Lienden – hierbij de helpende
hand uit te steken. De vrijwillige donaties van al die mondkapjes op straat gingen we
echt in een ander perspectief
zien. Ze waren meer dan welkom in een wereld waar er zo’n
groot tekort aan was!
We hebben bedacht om Sywert
tweedehands mondkapjes te
gaan leveren. Het schoonmaken en ontdoen van alle virussen leek ons goed te doen.

ZAALVOETBAL
BEIJUM 12+
SPORTHAL BEIJUM
AMKEMAHEERD 293

ELKE VRIJDAG 15:00 TOT 16:00

INFO
AANMELDEN@BEIJUMBEWEEGT.NL 0619993872 MATTHIJS BUURTSPORTCOACH

Toen kwam opeens het nieuws
dat Sywert en zijn twee kompanen op kosten van u en mij
vele miljoenen mondkapjes uit
China hadden laten komen. De
kapjes waren echter niet van
de juiste kwaliteit en aan de
straatstenen niet te slijten. Er
liggen nu hele pakhuizen mee
vol. En Sywert bleek ook nog
eens de kluit belazerd te hebben. Hij had aan zijn CDAmaatjes verteld dat hij alles
zonder winstoogmerk zou opzetten, maar uiteindelijk werd
duidelijk dat zij met elkaar

ruim 27 miljoen euro in eigen
zak hebben gestoken.
Door deze hele zaak zaten we
toch wel even in zak en as,
want waar moesten wij nu met
onze grote voorraad naartoe?
Onze goeroe was door het ijs
gezakt en wij zouden onze
voorraad niet meer aan hem
kunnen slijten. Gelukkig hadden we die vele duizenden
mondkapjes nog niet gereinigd, maar Sywert had onze
tere zieltjes wel ernstig beschadigd.
Daarom doen we een beroep
op onze medebewoners om
hun mondkapjes weer gewoon bij hun eigen huisvuil te
doen en ze niet meer aan ons
te doneren door ze overal op
straat te gooien. Wij kunnen ze
jammer genoeg niet meer aan
Sywert leveren, dus...
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers
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Expositie Marijke Langius Yogales in het Heerdenhoes
Sinds twee weken is in Lewenborg een expositie te zien
van de Beijumse kunstenaar
Marijke Langius. Deze tentoonstelling van maar liefst
31 schilderwerken is nog tot
9 mei te bewonderen. Alle
reden dus om een kijkje te
nemen in het Gezondheidscentrum van onze zusterwijk.

plan, meer een keuze voor een
bepaalde sfeer en kleurencombinatie. Dat geeft de vrijheid
om expressie te geven aan de
stemming van de dag – altijd
een spannend proces, dat uitnodigt om te experimenteren. Bijvoorbeeld door nat vloeipapier
ook eens op te brengen op een
aquarel, waardoor de onderliggende aquarelverf weer
spontaan kan oplossen.
Benieuwd geworden? Kom dan
naar het Gezondheidscentrum
Lewenborg, Kajuit 438. De openingstijden van de expositie zijn
gelijk aan die van het
Gezondheidscentrum.
Zelf ook de fijne kneepjes van
het schilderen leren? Marijke
geeft wekelijks schilderlessen in
het Heerdenhoes.

Marijke Langius, afgestudeerd
aan academie Minerva te Groningen, exposeert met kleurrijke
schilderijen in aquareltechniek
en met acrylschilderijen. Vaak
verwerkt ze zijde-vloeipapier op
haar schilderwerken. Dat leidt
tot verschillende kleurlagen en
structuren, en geeft het werk
een interessante diepte. De rafelranden van het vloeipapier en
het gebruik van nieuwe vlakken
zorgen telkens voor een verrassende compositie.
Dat materiaalgebruik weerspiegelt de intuïtieve werkwijze
van Marijke: geen vastomlijnd

marijke.langius@gmail.com
www.marijkelangius.nl
Instagram marijke.langius
Facebook Marijke Langius
collage-artwork

Sinds 1 november geeft Marianne de Jong yogatrainingen
in het Heerdenhoes. De lestijd
is elke donderdagochtend van
9.30 tot 10.45 uur. De oefeningen worden duidelijk uitgelegd en voorgedaan. Er gaat
extra aandacht naar mensen
die weinig ervaring met yoga
hebben. Na de les is er gelegenheid om vragen te stellen.

Je betaalt vóór de les met een
tikkie of contant. Als je een keer
verhinderd bent, kun je op een
andere dag de les inhalen. Losse yogalessen kosten 10 euro.
Stuur een sms of een app aan
Marianne om te reserveren:

06-250 95 195, of mail naar
yogaschiermonnikoog@gmail.
com. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveren vooraf is
een voorwaarde.
Namaste, welkom in de les!
Zie ook @Instagram Yogaschiermonnikoog

Neem zelf mee:
• je eigen yogamat of een grote handdoek
• gemakkelijk zittende, losse
kleding
• flesje water
• een trui voor de eindontspanning, en sokken.
Voor een abonnement van tien
yogalessen betaal je 80 euro.

Foto © Ronald Gramberg

We helpen je graag!
Onze

Woonkamer

aan

het

Damsterplein

1

is

weer open. Ook zonder afspraak ben je welkom
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bij ons! Je kunt ons 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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Wijkvernieuwing en verlengde schooldag
ingezonden bericht
Beijum zal de komende jaren van
de gemeente Groningen volop
aandacht krijgen. Als het aan de
Groningse PvdA ligt, wordt er
flink geïnvesteerd in goed wonen en groen onderhoud. Ook
armoede en kansenongelijkheid
moeten worden aangepakt, met
onder meer de invoering van de
verlengde schooldag.
PvdA-fractievoorzitter Julian
Bushoff groeide op in Beijum en
werd op 21-jarige leeftijd fractievoorzitter van de PvdA. ‘Beijum is
een prachtige mooie groene wijk,
met betrokken bewoners’, vindt
Julian. ‘Tegelijkertijd zien we ook
dat er nog veel verbeterd kan
worden.’‘Daarom zijn we volop
bezig met wijkvernieuwing’, vult
PvdA-wethouder Wonen Roeland
van der Schaaf aan. Zo ziet de
wethouder bijvoorbeeld genoeg
ruimte om wijken nog verder op
te knappen en te vergroenen.
‘Ook een grote uitdaging in
Beijum is de bestrijding van armoede. Er zijn best veel mensen
die moeite hebben om rond

Column

Leuk parkeren…
door Jaap van Leeuwen
In het kader van het project
Wijkvernieuwing ‘Beijum
Bruist!’ plaatste de gemeente
in de vorige Beijumer twee
pagina’s over parkeren. Twee
volle pagina’s, dat wekt verwachtingen, net als de titel
van het stuk: Beter en leuk
parkeren. Leuk parkeren, dat
willen we toch allemaal?
Een parkeerplek vinden, is soms
inderdaad even zoeken. Geen
parkeerplek in je eigen buurt,
alles vol? De foto’s bij het artikel
suggereren dat je ook terecht
kan bij het Gezondheidscentrum en het Heerdenhoes. (Of
die daarop zitten te wachten…)
De derde foto laat P+R-terrein
Kardinge zien. Ook een serieuze
tip, echt waar. Verder worden we
getrakteerd op een vaag plattegrondje uit de jaren tachtig waar
je verder niks aan hebt.
We kennen allemaal de volle
parkeerplaatsen als er een verjaardagsfeestje in de buurt is.
‘Alles is vol, zeker een feestje.’
De gemeente wil dat jouw bezoekers in zo’n geval hun auto
parkeren op P+R-terreinen, zoals
P+R-Kardinge, P+R Hoogkerk en
P+R Peize (dit verzinnen we niet).
Vandaaruit kunnen vrienden,
kennissen, vader, moeder en
de kids lekker met bus 4 doorreizen naar Beijum. Een beetje
extra reistijd in zo’n rijdende
corona-hotspot mag toch geen
probleem zijn. Vrij vertaald: wij
zijn de gemeente Groningen,
wij hebben ook geen idee, los
het zelf maar op, toedeledoki.
Ook over foutparkeren worden
lezenswaardige dingen gezegd:

COLOFON

te komen, zeker nu voor veel
mensen de energierekening
omhooggaat’, aldus Bushoff. ‘Dat
willen we aanpakken door mensen te compenseren en huizen
te verduurzamen, zodat mensen
meer geld overhouden in de
portemonnee.’
Om naast armoede ook kansenongelijkheid aan te pakken
start PvdA-wethouder Onderwijs
Carine Bloemhoff met de verlengde schooldag. Het programma met naschoolse activiteiten
is al van start gegaan op elf scholen in Lewenborg en Beijum. ‘Dat
hoop ik te kunnen voortzetten’,
zegt Bloemhoff.

De Beijumer
p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl
De Beijumer is een initiatief van
Stichting Het Trefpunt en wordt
geschreven en opgemaakt door
vrijwilligers.
Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100
Volgende nummer:

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan hoopt
Bushoff opnieuw het vertrouwen
te krijgen om samen met zijn
twee wethouders ook de komende jaren de handen uit de mouwen te steken voor zijn mooie
wijk Beijum.

Kopijsluiting
11 maart
Verspreiding
23 maart
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

foutparkeren gebeurt wanneer
mensen snel iets willen laden of
lossen. Ja duh (google daar eens
op). Wat is er mis met laden, lossen en snel weer weg, zoals we in
Beijum gewend zijn te doen?
‘Een parkeerplaats binnen 250
meter van je huis vinden we
acceptabel.’ Nou nee, wij hebben
er niet voor gestudeerd, maar
het lijkt niet aannemelijk dat 250
meter lopen het idee is achter
het hebben van een eigen auto.
‘Sommige bewoners hebben
meerdere auto’s, die niet allemaal worden gebruikt.’ Kennelijk
woont de schrijver in zo’n buurt.
Vinkje! Want de auteur komt uit
een buurt waar ze dat kunnen
betalen. In Beijum kom je dit wat
minder tegen. De schrijver heeft
kennelijk gestudeerd en laat
dat merken ook: ‘Uit parkeeronderzoek van de gemeente blijkt
dat in Beijum de parkeerdruk ’s
nachts ongeveer 70% is.’ Heel
fijn, en goed om te weten. ‘Er zijn
straten waar dit veel lager is, en
ook waar het hoger is.’ Ja, dank
je de koekoek. Vinkje! Want de
auteur heeft een hogere opleiding. We zijn benieuwd naar de
andere vinkjes.
Waar gaat het artikel ‘Beter en
leuk parkeren’ eigenlijk over?
‘Waar het druk is, komen er geen
parkeerplaatsen meer bij.’ Dus
waar het niet druk is… Voor de
logica van een en ander verwijzen
we naar de hogere opleiding
daarover. Samengevat: wij kunnen het als gemeente voor jullie
Beijumers bij nader inzien toch
niet beter en leuker maken. Wij
zijn de gemeente Groningen. Wij
hebben geen idee wat we voor
jullie kunnen betekenen. En Lang
Leve de Wijkvernieuwing ‘Beijum
Bruist!’ natuurlijk, want dat is de
pot met geld waaruit we deze
boodschap betalen. Toedeledoki.
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Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
6 maart
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
13 maart
10.00 uur
nog niet bekend
20 maart
10.00 uur
in de Nieuwe Kerk
27 maart
10.00 uur
nog niet bekend
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.
27 februari
2 maart
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

11:15 uur
19:00 uur
11:15 uur
11:15 uur
11:15 uur
11:15 uur

Emmaüskerk; pastoor A. Jellema
Emmaüskerk; Aswoensdag; o.l.v. parochianen
Emmaüskerk; pastor M. Oosting
Emmaüskerk; pastoor A. Jellema
Emmaüskerk; o.l.v. parochianen
Emmaüskerk; pastor M. Oosting

DTP
Rode Egel Producties
Rinus Woesthuis
Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en
ingezonden stukken die
betrekking hebben op de wijk
Beijum en/of zijn inwoners.
Kopij is van harte welkom.
Rechten
Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
menen zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen
met de redactie.
Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum
Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer
doen hun best om de krant
correct te bezorgen. Klachten
over de bezorging kunt u bij ons
melden via tel.nr.: 050-5422807

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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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
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