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door Johan Fehrmann

Corona lijkt ‒ hopelijk ‒ in een 
eindstadium te zijn beland. 
De invasie van de Russen 
(Poetin) in Oekraïne drukt 
inmiddels de maatschappelij-
ke stemming, maar als redac-
tie blijven we ervoor kiezen 
de weerbare wijk Beijum de 
boventoon te laten voeren in 
deze krant. Want er gebeuren 
mooie dingen. Zeer mooie 
dingen.
De buurtcentra in de wijk 
hebben weer mooie program-
ma’s uitstaan. De wijk tooit 
zich in voorjaarskleuren. 
Kortom, het is fijn wonen in 
de grootste wijk van Gronin-
gen. 

Steun voor Oekraïense vluch-
telingen
Terzijde, de steunbetuigingen 
voor het geteisterde Oekraïne 
zijn ook in en rond Beijum 
hartverwarmend. Op de eerste 
zondag van deze maand stond 
Beijumer ondernemer Martin 
Heller namens Loopgroep 
Groningen met een aanhanger 
in Kardinge. Er werd rijkelijk 
gedoneerd.
Martin: ‘Er zijn in hoofdzaak 
luiers, dekens, slaapzakken, 
blikvoedsel, paracetamol en 
verzorgingsproducten inge-
bracht. Deze zijn naar een 
hulppost in Polen gegaan.’
Tot zover het verschrikkelijke 
wereldnieuws. Terug naar 
Beijum. 

De Smeltkroes
Wat een prachtig initiatief! 
Veel Beijumers genieten al van 
(het aanbod in) de kringloop-

winkel aan de Claremaheerd. 
Mensen met een wat smallere 
beurs kunnen hier al jaren hun 
hart op. Het vertrek van het 
naai-atelier was in december 
een aderlating, maar er is iets 
prachtigs voor in de plaats ge-
komen, rechts achterin: 
de Smeltkroes.

Maggy Kruse, vertel!
De Smeltkroes is een mengel-
moes van verschillende men-
sen, allemaal met prachtige 
initiatieven om de wijk een 
hart onder de riem te steken. 
In een sociale wijk als Beijum 
schoten de weggeefkasten, 
minibiebs en dergelijke algauw 
uit de grond. Via die kastjes 
kennen de meeste initiatief-
nemers elkaar.
Vanuit alle enthousiasme, 
nieuwe initiatieven die een 
plek zochten en het idee om uit 
te breiden, kreeg WIJ de vraag 
of er een pand zou zijn voor al 
onze leuke ideeën. 
Na veel werk achter de scher-
men konden we ons project 
starten in het pand naast de 
kringloop, Claremaheerd 51-
53. De naam was er algauw: de 
Smeltkroes. Een ‘versmelting’ 
van veel verschillende mensen 
tot eenzelfde project waarin we 
dezelfde doelen nastreven.

Wat is er zoal te doen?
Wij hebben energiecoaches die 
jou kunnen helpen met bezui-
nigen op je energierekening, 
wat we nu hard nodig hebben! 
Zij komen bij je thuis, maar er 
zijn ook informatie-uren in het 
pand waar je zelf naartoe kunt 
komen. De energiecoaches 
zoeken overigens nog vrijwil-

ligers die het leuk vinden om 
gezellig de wijk door te gaan of 
informatie-uren te houden! 
Zo kunnen ze nog meer men-
sen helpen en hun initiatief 
uitbreiden.
Ook verzamelen we doppen 
voor KNGF Geleidehonden. 
Per kilo ontvangt KNGF 
Geleidehonden een vergoe-
ding. Daarnaast hebben wij 
nog drie andere verzamelpun-
ten, voor eierdozen (van tien 
eieren), klein oud ijzer (zoals 
blikjes, kabels, aluminium en 
koper) en bierdopjes. Heerlijk 
duurzaam, en het is uiteinde-
lijk een kleine moeite voor een 
groter doel.
Verder staan er een dier-
benodigdhedenkast, een 
boodschappenkast, een 
menstruatie-artikelenkast, een 
schoonmaakmiddelenkast en 
een baby- en kinderspullen-
kast. Je mag uit elke kast iets 
meenemen, mocht je dit nodig 
hebben. De kasten zijn er als 
strijd tegen stille armoede. Het 
is heel laagdrempelig: je hoeft 
jezelf niet te verantwoorden 
voor de producten die je mee-

neemt. Deze kasten houden 
wij draaiende met donaties van 
wijkbewoners die juist iets over 
hebben.
In het pand staat ook nog een 
mooie sociale buurtkoelkast, 
waar je gekookte maaltijden, 
gelabeld met data en ingredi-
enten, kunt doneren. Maar ook 
verse en diepvriesproducten 
zijn meer dan welkom. Deze 
producten zijn vrij op te halen 
voor wie het nodig heeft. En 
dan hebben we in ons mid-
den nog een geweldige dame, 
Esmirna, die traktaties maakt 
voor minimagezinnen. Zodat 
ook die kinderen een leuke 
schooltraktatie kunnen uitde-
len op hun verjaardag. 
Als laatste hebben wij een heel 
toffe plantenbieb. Het idee van 
een plantenbieb is dat je stek-
jes ruilt met de bieb. Maar we 
hebben ook potten, soms hele 
planten en zelfs plantenboeken 
te ruil. Vanuit de plantenbieb 
gaan wij leuke workshops en 
leerzame projecten opstarten.

Mooie dingen

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

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

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

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

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) 
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar 
Beijum’. De door de gemeente erkende bewonersorgani-
satie probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren 
bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten worden 
en het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk andere 
betrokkenen. 

De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de 
Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform, 
zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse 
Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewon-
ersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh.

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

De  blauwalgoverlast in de 
Kardingerplas is voor velen 
een grote ergernis. En dat 
geldt niet alleen voor de 
baad- en zwem liefhebbers 
maar evengoed voor vooral 
de direct betrokken ambte-
naren bij waterschap Noor-
derzijlvest en de gemeente. 

Iedereen heeft de afgelopen 
jaren onder andere op de 
BOB-pagina’s  in de Beiju-
mer de pogingen kunnen 
volgen om de blauwalg-
overlast te verminderen en 
zo mogelijk uit te bannen.  
Helaas was het tot nu toe 
elk zwemseizoen in meer of 
mindere mate weer mis. 

Waterschap en gemeente 
hopen nog dit jaar een 
nieuw wapen in de strijd 
te gooien.  Het waterschap 
is momenteel bezig met 
onderzoek naar grondwater 
dat vrijkomt bij bemalingen 
aan de ringweg. Dat water 
is behoorlijk ijzerrijk en zou 
gebruikt kunnen worden 
om fosfaat (een belangrijke 
voedselbron voor blauwalg)  
in de plas te binden . Onder-
zocht wordt onder andere 
ook  nog of  dat grondwater  
geen schadelijke stoffen 
bevat.  Als de uitkomsten van 
dat onderzoek positief zijn 
zal de gemeente een leiding 
aanleggen om dit grondwa-
ter in de juiste hoeveelheden 
in de plas te krijgen met 
instroom op de plek waar 
vorig jaar de pomp stond en 
nu ook met een uitstroom 

aan de noordkant bij de stuw 
waardoor een soort circulatie 
gerealiseerd wordt.
Mocht die grondwateroptie 

AGENDA

30 maart 2022
Algemene Ledenvergadering, 
Trefpunt, Beijumerweg 17,
aanvang 19.30 uur

Nieuw wapen in de strijd tegen blauwalg Kardingerplas?

toch niet haalbaar zijn dan 
wordt mogelijk het helofytenfil-
ter verbeterd met een ijzer-
zandfilter.  

Wat is blauwalg?

Blauwalg hoort van nature 
thuis in het oppervlakte-
water. Het zijn eigenlijk 
geen algen of wieren, maar 
bacteriën. Ze leven van 
licht, koolstofdioxide en 
voedingsstoffen in het 
water. Als veel voedingsstof-
fen in het water zitten, het 
aanhoudend warm is (20-
30°C) en water niet goed 
doorstroomt, kan dat een 
blauwalgbloei veroorzaken. 
Er vormen zich drijflagen, 
die zich makkelijk ophopen 
aan de oevers, op stranden 
of in jachthavens.
Zwemmers en watersport-
ers kunnen ziek worden als 
ze met blauwalg in aanrak-
ing komen. Ze krijgen last 
van irritaties aan de ogen of 
huid. Andere klachten zijn 
hoofdpijn, misselijkheid, 
maag- en darmklachten. In 
sommige gevallen kun-
nen zelfs grotere gezond-
heidsproblemen optreden. 
Meestal verminderen de 
klachten na een dag of vijf.

Verder is begonnen met het 
baggeren van slootjes in de wijk 
Zilvermeer waarvan het slib 
een negatieve invloed op het 

water in de plas kan hebben 
en wordt meer groen langs de 
plasoevers aangelegd waarmee 
in de plas aanwezige blauwalg-
voeding wordt vastgelegd. 
Blauwalgproblemen doen zich 
op heel veel locaties in buiten-
zwemwater voor.  Duidelijk is in 
elk geval dat per locatie maat-
werk nodig is waarbij ervarin-
gen van elders mee overwogen 
worden.

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.
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Beste wijkbewoners, Column Wijkagenten

Drugshandel/dealen
Als wij u vragen of u wel eens 
iets heeft gemerkt van drugs-
dealers in de wijk, dan denkt u 
vast aan jongens op scootertjes 
of bestuurders van auto’s die 
rondhangen op parkeerplaat-
sen. Het gebeurt in iedere wijk 
door heel Nederland, dus ook 
in Beijum. 

Wat zijn de gevaren van drugs-
handel en drugs dealen?
- Verslechtering van de leefom-
geving;
- Drugsafval op straat;
- Geweld, afpersing, liquidaties, 

inbraken;
- Het ronselen van kinderen en 
jongeren uit de buurt;
- Invloed en macht van drugs-
criminelen op lokale initiatie-
ven en sportclubs;
- maatschappelijke gevolgen 
van verslavingen voor de ver-
slaafden en hun omgeving.

Hoe herkent u drugshandel en 
drugs dealen?
Verschillende personen lopen 
af en aan bij een woning of bij 
iemand die in een geparkeerde 
auto zit. Het gaat om korte be-
zoekjes van steeds maar enkele 
minuten, waarna de persoon 
vertrekt met een tasje of zakje.

Drugsoverlast
Drugsgebruikers kunnen veel 
overlast veroorzaken. Zo is er in 
de buurt van coffeeshops meer 
criminaliteit, zoals handel in 
harddrugs en inbraken. Ook 
klagen omwonenden over dub-
bel geparkeerde auto’s, harde 
muziek en scheldpartijen op 
straat. Gemeenten en politie 

pakken samen drugsoverlast 
aan.

Wat doet de politie tegen 
drugsoverlast? 
Bestrijding van de lokale han-
del in harddrugs heeft de volle 
aandacht van de politie. De po-
litie pakt elke plaats aan waar 
wordt gedeald. Het gebruik van 
drugs leidt namelijk tot meer 

criminaliteit en heeft schade-
lijke effecten voor de volksge-
zondheid. Ook houdt de politie 
zich actief bezig met de bestrij-
ding van drugsoverlast en het 
toezicht op druggebruik. Zij 
doet er alles aan om de overlast 
die druggebruikers, dealers en 
drugsrunners veroorzaken te 
beperken. 

Hoe bestrijden gemeenten 
drugsoverlast? 
Gemeenten kunnen hiervoor 
specifieke bevoegdheden en 
strafbepalingen opnemen in de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV).
Veel gemeenten hebben een 
coffeeshopbeleid. Hierin kan 
de gemeente handel op straat 
verbieden. Sommige gemeen-
ten gaan verder en hebben in 
de APV ook samenscholings-
verboden en verblijfsontzeg-
gingen opgenomen. Dit is in 
Groningen ook het geval.
Kijk op de website van uw 
gemeente voor meer infor-
matie over het beleid van uw 
gemeente om drugsoverlast te 
bestrijden.

Melden drugsoverlast  
Bel met de politie (0900-8844) 
als u vermoedt dat er in uw 
buurt of wijk wordt gehandeld 
in drugs. Want de politie kan 
de drugsbestrijding niet alleen 
doen en heeft uw hulp nodig.

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 Heerden-
hoes aan de Melsemaheerd 2.

We zijn ook telefonisch te 
bereiken via 0900-8844.

Een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van B&W: 
de nieuwe hoge Gerrit Krolbrug nog geen gelopen race?
Bij de opmaak van deze editie 
van de Beijumer was de uitslag 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen nog niet bekend en de 
samenstelling van de nieuwe 
raad en het nieuwe college van 
B&W dus ook niet. Maar raad 
en college zullen zich ongetwij-
feld nog flink wat keren over 
de vervanging van de Gerrit 
Krolbrug buigen. Het lijkt nog 
maar de vraag of de keuze van 
‘de oude raad en het oude col-
lege van B&W’ voor een hoge 
nieuwe brug de voorkeur van 
de nieuwe raad en het nieuwe 
college blijft houden.
In de gemeenteraarsverkie-
zingskrant van de Bewoners-
organisatie Beijum gaan alle 
partijen in op de vraag of 
men bereid is de hoge vari-
ant opnieuw ter discussie te 
stellen onder het motto ‘Beter 
ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald’. Een groot aantal par-
tijen willen de keuze voor een 
hoge of lage nieuwe brug in elk 
geval weer aan de orde stellen, 
andere gaan nauwgezet volgen 
of wat beloofd wordt met de 
hoge brug ook wordt nageko-
men (minder brugopeningen, 
grotere nautische veiligheid, 
beperkte steile klimmen voor 
fietsers en voetgangers) 
‘Geen overbodig hoge brug’ 

stelden het Gerrit Krolbrug-
comité, de Fietsersbond, 
Toegankelijk Groningen, vele 
ondersteunende instellingen 
en organisaties en duizenden 
ondertekenaars van de petitie, 
elke extra hellinghoogte is on-
nodig en ongewenst.
Extra interessant is natuurlijk 
hoeGroenLinks, D’66, PvdA en 
ChristenUnie (de partijen die 
ín de oude raad zorgden voor 
een meerderheid voor de hoge 
nieuwe brug) reageerden. 
De ChristenUnie koos voor de 
hoge brug vanwege de beweer-
de 30% minder brugopeningen 
(terwijl het Gerrit Krolbrug-
comité aantoonde dat er niet 
of nauwelijks meer brugope-
ningen hoeven te zijn bij een 
lage brug) en een gunstige 
hellingshoek waardoor fietsers 
niet heel steil de hogere brug 
op hoeven te rijden;
D’66 koos ook voor de hogere 
brug “omdat het rijk geen lage-
re wilde en zo een nog hogere 
brug voorkomen werd’’ (Het 
Gerrit Krolbrugcomité: hoezo?: 
iedereen -ook het rijk- was het 
er over eens dat een nog hogere 
brug op deze plek gewoon 
onmogelijk was en het is maar 
de vraag of het rijk tegen de wil 
van een raadsmeerderheid in 
was gegaan ) en “omdat het te 

  Wijkagenten Menno en Jannie   
  in ’t Heerdenhoes.
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Beste Beijumer,

Op woensdag 16 maart vinden 
de Gemeenteraadsverkiezin-
gen plaats. Ook in Groningen, 
ook in Beijum. In vijf stem-
lokalen in  de wijk kunt u uw 
stem uitbrengen (zie achterzij-
de). Alleen in het Trefpunt kan 
dat ook al op 14 & 15 maart.

Beijum is een wijk met een 
jonge geschiedenis, een multi-
culturele wijk, prachtig gelegen 
en met veel groene ruimte om 
te ontspannen. Een wijk waar 
mensen samenleven, naar 
school gaan, opgroeien, werken 
en oud worden. Waar ze zich 
thuis willen voelen, veilig, ge-

zond en met plezier. Daar moet 
continu aan gewerkt worden. 
Niet alleen door bewoners, 
maar zeker ook door de ge-
meente. Díe heeft de middelen 
om – samen met de bewoners 
– te zorgen voor de randvoor-
waarden van een leefbare wijk. 
Met uw stem op 16 maart beslist 
u mee over de samenstelling 
van de gemeenteraad, beslist u 
mee over het beleid van de ge-
meente. 

Vanwege corona kon een poli-
tiek eetcafé in aanloop naar de 
komende gemeenteraadverkie-
zingen helaas geen doorgang 
vinden. In plaats daarvan leek 
het de Bewoners Organisatie 

Beijum (BOB) een goed idee 
om Beijumers op een andere 
manier te informeren over de 
visie van politieke partijen op 
vraagstukken die in Beijum spe-
len. De BOB heeft alle politieke 
partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen een vragenlijst toe-
gestuurd. Daarin is de partijen 
gevraagd uit te leggen waar zij 
voor staan, en in het bijzonder 
hoe zij de wijk Beijum leefbaar 
en aantrekkelijk willen houden.

In deze speciale editie vindt u 
de reacties op onze vragen. Wij 
hopen u hiermee in staat te stel-
len een weloverwogen keuze te 
maken bij de komende verkie-
zingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 

Presentatie Politieke Partijen
De vragen die de aan de politieke partijen zijn 
voorgelegd, hebben betrekking op: 

Omgevingswet
De omgevingswet, die op 1 juli dit jaar in werking 
treedt, beoogt een goede balans tussen het benutten 
en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet is 
vaag over inspraakmogelijkheden, zelfs over de rol van de 
gemeenteraad bij ruimtelijke plannen.

Gebiedsvisie Kardinge en het ‘bidbook Kardinge’
Met Natuurmonumenten heeft de gemeente een Gebiedsvisie 
Kardinge 2020-2038 opgesteld. En afgelopen jaar heeft de 
gemeente in het bidbook ‘Vitaliteitscampus Kardinge’ de 
nieuwe visie voor het natuur- sport- en recreatiegebied 
vastgesteld. Woningbouw aan de zuidrand van Beijum is een 
optie. En aan inspraak van bewoners lijkt het nog te schorten.

Zonnepanelen vs. bomen
Hoe kijkt men tegen het snoeien of kappen van bomen ten 
behoeve van de plaatsing zonnepanelen in het kader van de 
energietransitie?

Inflatie – energiekosten - armoedebestrijding
Hoe worden hogere kosten opgevangen voor de minder 
bedeelden in onze samenleving?

Nieuwe Gerrit Krolbrug
Zijn partijen wel of niet bereid een lagere brug alsnog 
bespreekbaar te maken?

Nieuwe bestuurscultuur – lees: democratische vernieuwing
Het betrekken van (bewoners)organisaties en inwoners bij 
democratische besluitvorming. 

Speciale editie 
gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de eerste week van maart is de speciale verkiezings-
krant, uitgegeven door de Bewonersorganisatie 
Beijum, bij ruim 5000 adressen bezorgd.
Een verkiezingskrant met vragen vanuit de wijk aan 
de politieke partijen over hoe zij hier in staan en wat 
Beijum mag verwachten.

Wij hopen dat deze krant er dit verkiezingsjaar aan 
heeft bijgedragen dat er weloverwogen en meer is 
gestemd dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 – toen was de opkomst in Beijum slechts 37%. 
Wij zijn benieuwd welk opkomstpercentage wij in de 
april editie kunnen vermelden.

overwinnen hoogteverschil wat 
de loopbrug betreft 1,5 minder 
is als de brug hoger is’ (Het 
Gerrit Krolbrugcomité: hoezo?, 
de loopbrughoogte moet je hoe 
dan ook nemen ook al klim je 
bij de hogere brug het eerste 
deel lopend of op de fiets op de 
vaste wal;). GroenLinks koos 
voor de hogere brug onder 
verwijzing naar een handvol 
voorwaarden en verklaart 
alsnog geen vergunning voor 
de uitvoering te zullen steunen 
als aan die voorwaarden niet 
voldaan wordt.
De PvdA ging er bij haar steun 
voor de hoge nieuwe brug van 
uit dat het kabinet een keuze 
van de gemeenteraad voor een 
lage brug naast zich neer zou 
leggen (het Gerrit Krolbrugco-
mité: terwijl iedereen de mond 
vol heeft over een nieuwe 
bestuurscultuur en het kabinet 
zich nu mede beriep op het 
meerderheidsstandpunt van 
de Groninger gemeenteraad?) 
en heeft zich hard gemaakt 
voor brughellingen die minder 
lang en steil zullen worden dan 
die over de ringweg. De PvdA 
gaat verder ook uit van minder 
brugopeningen bij de hoge 
variant. 
Wordt vervolgd in de nieuwe 
gemeenteraad.
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Aanpak Plein Oost en winkelcentrum West

Vanuit de wijkvernieu-
wing willen wij het gebied 
rondom het winkelcentrum 
verbeteren. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan meer groen, 
een goede bereikbaarheid, 
meer uitstraling en een 
(kind)vriendelijker plek. Dit 
doen we samen met bewo-
ners en ondernemers. 

De komende tijd halen we 
hiervoor op verschillende 
manieren input op. Ook jouw 
ideeën en suggesties horen 
we graag. Deze kun je op de 
volgende manieren met ons 
delen: 

- Tijdens de inloopbijeen-
komst op 14 april 
Op donderdag 14 april is er 
een inloopbijeenkomst in 
het overdekte deel van het 
winkelcentrum. Van 11.00 
tot 18.00 uur staan wij met 
een tafel voor het voorma-

lige Blokker-pand. Je kunt dan 
langskomen om je ideeën met 
ons te bespreken.

- Tijdens de rondgang in de wijk
Op maandag 18 april tussen 
09.00 en 12.00 uur gaan we 
langs alle straten die direct aan 
het winkelcentrum liggen. Die 
ochtend bellen we huis aan huis 
aan om bewoners te vragen 
welke tips en/of ideeën zij heb-
ben voor het winkelcentrum.

- Via e-mail
Ook via e-mail kun je ideeën 
en suggesties aan ons doorge-
ven. Stuur hiervoor een bericht 
naar: communicatiebeijum@
groningen.nl.

Vervolg
De ideeën en suggesties die 
we ophalen in de wijk gaan we 
onderzoeken. Daarbij kijken we 
onder andere naar wenselijk-
heid en haalbaarheid. We ver-
wachten aan het begin van de 
zomer hiervan de eerste resul-
taten te kunnen laten zien. Op 
basis van deze uitkomsten gaan 
we aan de slag met een plan van 
aanpak. Uiteraard houden we je 
ook hiervan op de hoogte. 

Hek rondom parkeerplaats 
Toppingaheerd
Wellicht heb je het al opge-
merkt. In het hekwerk rondom 
de parkeerplaats van het 
overdekte winkelcentrum zat 
tot voor kort een opening. Deze 

opening werd door voetgangers 
en fietsers gebruikt om over de 
parkeerplaats naar het winkel-
centrum te lopen.
Verschillende bewoners hebben 
aangegeven dit niet prettig te 
vinden. Ook de BOB heeft hier-

over contact opgenomen. Zij 
vonden dat het doorsteken van 
bewoners voor een onduidelij-
ke en gevaarlijke situatie zorgt, 
omdat voetgangers en fietsers 
hier geen voorrang hebben op 
auto’s. Wij gaan hierin mee. 

Daarom is onlangs dit gedeelte 
van het hekwerk dichtgemaakt 
om de verschillende verkeers-
stromen te scheiden en zo voor 
een verbeterde verkeerssituatie 
te zorgen. 

Op 15 februari is er een eerste bijeenkomst 
gehouden met bewoners over de aanpak 
van het winkelcentrum. Bewoner Nicole van 
Aanholt was hierbij aanwezig en schreef voor 
de Beijumer een verslag:

Als bewoner van de Atensheerd bezocht ik de 
de bewonersbijeenkomst over Winkelcentrum 
West. Bij binnenkomst stond de koffie en thee al 
klaar en kon ik plaatsnemen voor een presenta-
tie. De opkomst had best hoger gemogen, maar 
er waren genoeg aanwezigen om een goed 
beeld te krijgen van wat er allemaal speelt en 
wat de wensen zijn van de omwonenden van 
het winkelcentrum.

In het begin heerste er nog wat verwarring van 
bewoners van de Albrondaheerd die een oude 
presentatie hadden gevonden op het internet. 
In deze presentatie stonden ter illustratie een 
aantal afbeeldingen met mogelijke aanpas-
singen in de wijk. Op een daarvan leek het alsof 
er een nieuwe weg door de bewoners hun 
straat zou komen. Hier waren zij niet blij mee, 
waardoor de emoties opliepen. Na uitleg van 
de gemeente dat deze presentatie achterhaald 
was en de toezegging dat dit absoluut niet zou 
gebeuren kon de bijeenkomst beginnen. 

Er werd gestart met een presentatie over de 
resultaten van het verkeersonderzoek rond het 
winkelcentrum. Daaruit kwam naar voren dat 
een groot gedeelte van de bezoekers van het 
winkelcentrum van buiten Beijum komt. Ook 
kwam naar voren dat er voldoende parkeer-

plaatsen rondom het winkelcentrum zijn. Hier 
waren een aantal buurtbewoners het niet mee 
eens. Het komt regelmatig voor dat bewoners 
hun auto’s niet kunnen parkeren door winke-
lend publiek omdat zij op de parkeerplaatsen 
op de erven staan. Dit is vooral in het weekend 
en tijdens feestdagen het geval. 
Na de presentatie werd iedereen verdeeld 
over drie groepjes. Op de grond werd een 
plattegrond gelegd van de omgeving van het 
winkelcentrum. De bewoners konden samen 
met iemand van de gemeente hun wensen ken-
baar maken. Dit werd dan op de plattegrond 
genoteerd. Zo waren er ideeën om de leegstand 
tegen te gaan door wijkbewoners de kans te 
geven te ondernemen in de lege panden. Of 
meer afwisseling in het winkelaanbod, de vijver 
kleiner te maken en daar de parkeerplaatsen te 
plaatsen of om langs het water meer mogelijk-
heid te bieden voor recreatie. 

De gemeente was erg blij met al de input. Er zal 
daarna een bijeenkomst worden georganiseerd 
met de ondernemers van het winkelcentrum en 
daarna een bijeenkomst met zowel de om-
wonenden als de ondernemers. Deze kunnen 
dan samen in gesprek gaan om de ideeën te 
bespreken. 

Ik kijk er in ieder geval erg naar uit en vind het 
fijn dat ik als bewoner en omwonende van het 
winkelcentrum de kans krijg om mijn zegje te 
doen en dat er ook echt wat mee gedaan wordt.

Nicole van Aanholt

Op dit moment zijn we bezig met het verbeteren van Plein Oost en winkelcentrum West. Over beide 
projecten hebben we al eerder in deze krant geïnformeerd. Hoe staat het er op dit moment mee?

Herinrichting winkelcentrum West

Tijdelijke aanpassingen Plein Oost

Samen met bewoners, 
ondernemers en andere be-
trokkenen werken we aan 
een fijner Plein Oost. 
Het ontwikkelen van een 
langetermijnvisie voor het 
plein en het gebied daar-
omheen vraagt tijd. Onder 
meer omdat hier meerdere 
partijen bij betrokken zijn. 
Het terrein naast het Heer-
denhoes is bijvoorbeeld van 
Zorggroep Groningen. Dit 
gebied staat al jaren leeg. 
De bedoeling is dat hier op 
termijn een nieuw zorgcen-
trum komt te staan. Voor de 
herinrichting van het plein 
zijn we mede afhankelijk 
van deze bouwplannen.

We willen graag dat Plein 
Oost zo snel mogelijk een 
fijnere en betere plek is. 
Daarom hebben we samen 
met bewoners gekeken 
welke tijdelijke aanpassin-
gen er tot die tijd mogelijk 
zijn. Hier zijn een aantal 
ideeën uitgekomen om het 

plein voor de komende jaren te 
verfraaien en een prettiger plek 
te maken om te verblijven:  

- Fotodoeken hekwerk 
Begin september 2021 is er 
een tijdelijk wandelpad langs 
het Heerdenhoes aangelegd. 
Aanleiding hiervoor was de 
wens van bewoners om een 
doorsteek te maken langs het 
Heerdenhoes. Parallel aan het 
wandelpad loopt het hekwerk 
van het braakliggende terrein. 
Om dit gebied iets mooier te 
maken, is het idee ontstaan 
om het hekwerk tijdelijk te 
gebruiken als expositieruimte 
voor kunst uit de wijk. Begin 
februari zijn de eerste foto-
doeken geplaatst. Hierop zijn 
foto’s te zien die zijn gemaakt 
door bewoners. Deze foto’s zijn 
aangevuld met foto’s van David 
Vroom, uit het project ‘Ik blijf 
hier – verhalen uit een veran-
derende wijk’. Nu deze doeken 
zijn opgehangen, is er een 
gezellig wandelpad ontstaan 
langs een expositie van foto’s 

gemaakt door bewoners, met 
beelden uit de wijk.

- Betonblokken versieren door 
scholieren 
Op Plein Oost staan veertien 
vierkante betonblokken. Om 
het plein gezelliger te maken, 
is het idee ontstaan om deze 
betonblokken te versieren. 
De afgelopen weken hebben 

kinderen uit de wijk er daarom 
graffiti op aangebracht. Hierbij 
hebben ze hulp gekregen van 
cultuurcoach Kitty Boon, (VRIJ-
DAG in de buurt) en graffiti-
kunstenaar Elroy Gramsbergen, 
Beijumer en filmdocent. 

- Voetgangerszone 
Bewoners ervaren de verkeers-
situatie op het plein als niet 
prettig. Tijdens een bewo-
nersbijeenkomst en tijdens 
gesprekken met ondernemers 
hebben we samen naar een 
oplossing gezocht. Hierbij is het 
idee opgekomen om van het 
stuk plein voor de ingang van 
het Heerdenhoes een voetgan-
gerszone te maken. Zo ontstaat 
er een zone van de schom-
mel tot en met het tussenpad 
dat alleen voor voetgangers is 
bestemd. Tegelijkertijd zijn we 
aan het kijken of we een door-
steek in het verhoogde deel 
van het plein kunnen maken. 
Fietsers en scooters/bromfiet-
sen kunnen deze doorsteek 
gebruiken om van de ene naar 
de andere kant te komen. Ze 
hoeven dan niet meer om de 
verhoging heen te rijden. Op 

dit moment zijn we dit voor-
stel aan het onderzoeken op 
uitvoering en kosten.

Nieuw speeltoestel
Op het plein komt een nieuw 
speeltoestel te staan. Bewoners 
van het plein konden hiervoor 
kiezen uit verschillende varian-
ten. Zij hebben gekozen voor 
een speeltoestel in de vorm van 
een Noordzeeschip. Binnenkort 
wordt dit toestel geplaatst. 

Ideeën
Heb jij ideeën om Plein Oost 
voor de komende jaren te 
verbeteren? Dan horen wij dat 
graag. Via de e-mail kun je jouw 
ideeën en suggesties aan ons 
doorgeven. Stuur hiervoor een 
bericht naar: 
communicatiebeijum@
groningen.nl.

Parkeerplaats 
Toppingaheerd.

Een versierd betonblok met 
daarachter de trotse maker.

Het Noordzeeschip-speeltoestel.
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In Beijum wijzen wijkborden 
de weg naar plekken als WIJ 
Beijum, de Wegwijzer en het 
winkelcentrum. Tot voor kort 
stonden in de wijk rode bor-
den. De informatie hierop is 
door de jaren heen verouderd. 
Ook waren sommige borden 
beschadigd.

Tijdens bewonersbijeenkom-
sten in de wijk hebben we hier 
van bewoners klachten over 
gekregen. Ook de Bewoners-
organisatie Beijum (BOB) 
heeft er bij ons over aan de bel 
getrokken. 

Wij kunnen ons in deze re-
acties vinden en hebben de 
borden daarom aangepast. 

Samen met de BOB hebben we 
de oude borden in Beijum in 
kaart gebracht. Daarbij hebben 
we ook gekeken welke informa-
tie op een bord hoort te staan. 
De keuze is gemaakt om op 
borden alleen permanente, niet-
commerciële voorzieningen te 
vermelden. En spaarzaam met 
borden te zijn. 

De gemeente Groningen wil het 
aantal borden in de openbare 
ruimte namelijk verminderen. 
Want hoe meer borden, hoe 
meer informatie. Met als risico 
dat echt belangrijke borden over 
het hoofd worden gezien. Een 
oerwoud van borden ziet er bo-
vendien chaotisch en lelijk uit. 
De nieuwe borden hebben een 

moderner uiterlijk gekregen. 
In plaats van rood zijn ze nu 
blauw.

Commerciële partijen die ook 
graag een aankondigingsbord 
willen, kunnen een reclame aan 
een lichtmast huren. Op som-
mige plekken in de wijk gebeurt 
dit al, zoals voor supermarkten. 

De borden zijn half maart ge-
plaatst. We houden in de gaten 
hoe navigatie-apps zich ontwik-
kelen en of de borden ook in de 
toekomst een functie vervullen. 

Met het plaatsen van de borden 
hopen we dat de wijkvoorzie-
ningen de komende tijd goed en 
duidelijk vindbaar zijn.

In de Beijumer van oktober 
was al te lezen dat we dit jaar 
aan de slag gaan in de Gre-
vingaheerd. Deze heerd is een 
woonerf, met in het midden 
een speelplek. Dwars erdoor-
heen loopt een fietspad, de 
Beijumerweg. 
 
Samen met bewoners hebben 
we gekeken hoe we de heerd 
kunnen verbeteren. Aandachts-
punten waren de verkeerssitu-
atie rond het fietspad, het zicht 
op de tunnels, de overstekende 
kinderen bij de speelplek en 
de zichtlijnen in de heerd. Er 
was vanuit bewoners de wens 
voor een pluktuin. (Zie artikel 
hiernaast.]
 
Plannen maken
Vorig jaar stond in het teken 
van het maken van de plan-
nen. Daarvoor hebben we een 
vragenlijst gebruikt, die door 
veel omwonenden is ingevuld. 
Ook zijn er meerdere bewo-
nersbijeenkomsten geweest 
en hebben we persoonlijke 
gesprekken gevoerd in de wijk. 
De omwonenden hebben we 
per brief steeds op de hoogte 
gehouden. 

Plannen uitvoeren
Dit jaar worden de gemaakte 
plannen uitgevoerd. Ook dat 
doen we in nauw contact met 
de bewoners. Met de aan-
nemer wordt besproken hoe de 
planning er precies uit zal zien. 
Omdat ook het stukje fietspad 
wordt aangepakt, zal daar in 
een bepaalde periode geen 
gebruik van kunnen worden 
gemaakt. Wil je graag op de 
hoogte worden gehouden, 
wanneer dit is en welke alterna-
tieve routes er zijn? 
Stuur dan een mail naar 
communicatiebeijum@
groningen.nl. We informeren je 
hier dan over. Uiteraard worden 
de direct omwonenden ook 
geïnformeerd.
 
Planning
Vooralsnog verwachten we de 
planning te halen. Dat bete-
kent dat we binnenkort starten 
met de werkzaamheden. Het 
streven is om voor de zomer de 
werkzaamheden af te ronden. 
In het najaar volgt dan de be-
planting.

Nieuwe wijkborden in Beijum

Wijkvernieuwingsvlog Nicole en Pablo 
over Grevingaheerd

Eind vorig jaar is er ook een vlog over de Grevingaheerd ge-
maakt.  Hierin horen Nicole en haar hondje Pablo alles over de 
Heerdenaanpak in deze heerd van bewoner Daan Brouwer en 
projectleider Annet Witvoet. 
De vlog is te zien op: https://bit.ly/grevingaheerdvlog

De Heerdenaanpak in de Grevingaheerd

Een aantal bewoners heeft 
aangegeven dat ze in de Gre-
vingaheerd graag een pluk-
tuin willen. Een stukje tuin 
voor en door bewoners, dat 
door henzelf wordt onder-
houden en verzorgd. Op 10 
maart kwamen zij bij elkaar 
om met de gemeente over de 
mogelijkheden te praten.

Bij een pluktuin denk je 
aan een plek waar je iets 
kunt plukken. Bijvoorbeeld 
bloemen of fruit. Maar dat 
hoeft niet. Bewoners mogen 
zelf beslissen welke bloemen, 
planten en groen ze in de tuin 
willen. En hoe het ontwerp 
eruit gaat zien. Uiteraard wel 
binnen de grenzen van het 
realistische. En passend bij 
de hoeveelheid tijd die de 
bewoners er zelf in willen 
investeren.  

De gemeente kan helpen bij 
het nadenken over de plek. 
Ook levert ze de gewenste za-
den, planten en groen. In ruil 
daarvoor zorgen bewoners 
dat de pluktuin een fijne en 
mooie plek is. Een plek waar 
alle bewoners welkom zijn en 
iedereen kan meehelpen.

Om alvast een idee te krijgen 
van de mogelijkheden, was 
er voor de bespreking op 10 
maart een schets door de ge-
meente gemaakt. (Zie afbeel-
ding). De bewoners waren 
hier meteen enthousiast over. 

Enthousiaste bewoners bij eerste overleg Pluktuin Grevingaheerd

Door de kleurige bloemen die 
erop waren te zien, en door de 
grootte van de plek. ‘Wat fijn, 
dit biedt echt mogelijkheden!’ 
zei een van hen. 

Allerlei ideeën kwamen op 
tafel. Van stapstenen, kronkel-
paadjes en fruitbomen tot bloe-
men en planten die door de sei-
zoenen heen mooi bleven. Ook 
ontmoeten en sociaal contact 
speelde bij het uitwisselen van 
ideeën een grote rol. 

Het aanbreken van het nieuwe 
tuinseizoen noemde een 
bewoonster een mooie aanlei-
ding om te onderzoeken wat 
er allemaal mogelijk is voor de 
pluktuin. Ook de anderen leek 
dat een goed idee. 

Afgesproken werd dat de 

bewoners een app-groep 
met elkaar maken waarin ze 
ideeën kunnen delen. Bin-
nenkort plannen ze daar-
naast een volgend overleg, 
waarin ze aan de slag gaan 
met een eerste opzet. Van 
daaruit werken ze verder aan 
een plan, met hulp van de 
gemeente. Zodat ze in sep-
tember (wanneer de pluk-
tuin gezaaid kan worden) 
klaar zijn om hun ideeën in 
praktijk te brengen. 

Oproep
De bewoners vinden het 
leuk als er nog meer buren 
aansluiten. Woon jij in de 
Grevingaheerd? En wil je 
meedoen aan de pluktuin? 
Stuur dan een mail naar: 
communicatiebeijum@
groningen.nl

Winnaar Sterk Netwerk-lunch

Tijdens de laatste Sterk Netwerk-bijeen-
komst in februari werd een Pubquiz voor 
deelnemers gehouden, met vragen over 
de wijk. Winnaar van deze quiz was Fran-
sien Reisiger (Coach Werk & Participatie 
Team Oost, Gemeente Groningen). 

Als prijs kreeg zij een bon voor een heerlij-
ke netwerklunch bij het Trefpunt. Op deze 
foto zie je haar daarvan genieten, samen 
met collega Sippie Keekstra (Gebiedsver-
binder Oost, Gemeente Groningen).

Sterk Netwerk Beijum is een platform voor 
maatschappelijke organisaties en initiatie-
ven in Beijum. Bewoners, maatschappelijke 
organisaties, woningcorporaties en gemeen-
te bundelen hierin hun krachten.

Door zich op deze manier met elkaar te ver-
binden, elkaar beter te leren kennen en waar 
nodig te helpen, kunnen de leden bijdragen 
aan het bouwen van een veerkrachtige wijk.

schommel
op kunstgras

3

3
3

3

3
3

3
3

bss/kf

bss/kf

33

ba
sk

et

3

3

3

3

bepl

glijbaan

wipkip

smaller parkeervak?

ook aangepaste?
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Aster divaricatus Coreopsis verticillata Delphinium pacific Echinacea purpurea Gypsophila paniculata Lythrum salicaria Pennisetum alopecuroides Persicaria amplexicaulis Phlox paniculata Verbena bonariensis

Voorbeeld van de nieuwe wijkborden.

Schets voor de pluktuin.
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De twee trotse winnaars

Met de overhandiging van 
het boek ‘Geluk voor Kin-
deren’ heeft wijkwethouder 
Isabelle Diks woensdag 2 
maart de Huiskamer in het 
gebouw van WIJ Beijum 
geopend. Meer dan dertig 
bewoners waren bij dit fees-
telijk moment aanwezig. 
Daarmee was het doel van 
de Huiskamer – een gezel-
lige plek voor én door be-
woners – meteen al gehaald. 
 
De Huiskamer is een plek 
waar je ‘gewoon’ even een 
kopje koffie kunt komen 
drinken. Bijpraten met men-
sen die je al kent en nieuwe 

mensen ontmoeten. Of waar je 
mee kunt doen aan activiteiten 
of waar je zelf activiteiten kunt 
organiseren voor anderen. 
Eén van de activiteiten is het 
wekelijkse Ouder & Kind-café, 
waar jonge ouders en zwangere 
vrouwen terecht kunnen met 
vragen en voor informatie.

Deur altijd open
In het verleden is er ook al een 
Huiskamer in Beijum geweest. 
Door verhuizing van WIJ 
Beijum naar de Melsemaheerd 
en het afbreken van het oude 
wijkcentrum verdween deze 
plek. Het was een lang gekoes-
terde wens van bewoners om 

weer een Huiskamer in de wijk 
te krijgen. Deze wens is nu 
gerealiseerd. De deur van de 
Huiskamer staat altijd open, 
om aan te geven dat iedereen 
welkom is. 

Voor en door bewoners
Dat de Huiskamer een plek 
voor en door bewoners is, is 
ook te zien aan de inrichting. 
De ruimte is voor een deel 
ingericht met spullen die 
bewoners na een oproep op 
Facebook hebben geschonken. 
Zo is er een retro-muur met 
allemaal verschillende stukjes 
gedoneerd behang. En zijn de 
graffitiplaten in de speelhoek 
gemaakt door kinderen uit de 
buurt tijdens de graffiti-work-

shops op Plein Oost. Het speel-
goed zelf is geschonken door 
de wijkvernieuwing Beijum 
Bruist. Marieke Renken, op-
bouwmedewerker WIJ Beijum, 
heeft van al deze bijdragen een 
mooie inrichting gemaakt. Een 
kleurrijk geheel, even kleurrijk 
en divers als Beijum zelf. 

Kansrijke Start
De Huiskamer is een van de 
initiatieven vanuit Kansrijke 
Start Beijum en opgezet in 
nauwe samenwerking met WIJ 
Beijum. De eerste 1000 dagen 
van een kind (van preconcep-
tie tot twee jaar) zijn cruciaal 
voor zijn of haar ontwikkeling, 
gezondheid en welzijn gedu-
rende het leven. Door ouders 

zo vroeg mogelijk adviezen 
en ondersteuning te bieden, 
kunnen we voorkomen dat er 
later zwaardere zorg nodig is. 
In Beijum doen we dit met een 
wijkgerichte aanpak samen 
met bewoners, organisaties 
en gemeente. Hiermee willen 
wij kinderen de best mogelijke 
start geven, zodat zij zich opti-
maal kunnen ontwikkelen.  

Kom je ook langs in de Huis-
kamer? Je vindt deze plek in het 
gebouw van WIJ Beijum, 
Melsemaheerd 2. Wanneer je 
van de entree de hal in loopt, 
vind je de Huiskamer halver-
wege aan de rechterkant. 
Je bent van harte welkom!

Wethouder Carine Bloem-
hoff (Onderwijs) heeft 17 
februari het officiële start-
schot voor de Verlengde 
Schooldag in Beijum en 
Lewenborg gegeven. Tijdens 
de feestelijke bijeenkomst 
op het IKC Dom Helder 
Camara in Beijum overhan-
digde zij de nieuwe school-
coördinatoren een plant. 
Symbool voor het laten 
groeien en bloeien van de 
talenten van kinderen. 

Verlengde Schooldag
Doel van de Verlengde 
Schooldag is het ontwikkelen 
van een gezamenlijk pro-
gramma dat alle basisschool-
kinderen de kans geeft zich 
optimaal te ontwikkelen, met 
elkaar te spelen én om ple-
zier te hebben. Alle organisa-
ties op het gebied van jeugd 
en bewoners zijn of worden 
in Beijum en Lewenborg 
bij de Verlengde Schooldag 
betrokken. Denk daarbij aan 
scholen, de kinderopvang, 
maatschappelijke en cultu-
rele organisaties. In totaal 

Verlengde Schooldag laat kansen bloeien

doen elf basisscholen mee: vijf 
in Beijum en zes in Lewenborg. 

Schoolcoördinatoren
Als eerste stap zijn nu de 
schoolcoördinatoren aange-

steld. Zij staan voor de belang-
rijke taak een mooi dagpro-
gramma voor de Verlengde 
schooldag te maken. Denk 
daarbij aan activiteiten op het 
gebied van sport, cultuur en 

techniek. Daarnaast zorgen de 
coördinatoren er in hun rol als 
aanjagers voor dat de Verlengde 
Schooldag en haar programma 
breed onder de aandacht ko-
men te staan. 

Activiteiten
Het opzetten van activiteiten 
gebeurt in nauwe samenwer-
king met scholen, maatschap-
pelijke en culturele partners, 
ouders en natuurlijk de kin-
deren. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gekeken naar wat 
er al in de wijken is én waar 
de behoefte van de kinderen 
ligt. Het streven is dat voor de 
zomer de eerste activiteiten zijn 
uitgevoerd. 

Fantastische kansen 
Hoe het uiteindelijke program-
ma eruit gaat zien? Kor Post-
humus, projectleider van de 
Verlengde Schooldag in Beijum 
en Lewenborg: ‘Ook voor ons 
is dat de vraag. We zijn ervan 
overtuigd dat er heel veel on-
vermoede talenten in de wijken 
zijn waar we gaandeweg mee 
zullen kennis maken en die we 
in het programma kunnen inte-
greren. De Verlengde Schooldag 
biedt dus fantastische kansen, 
voor zowel kinderen, ouders, 
bewoners, betrokken organisa-
ties als ondernemers in de wijk.’

Feestelijke opening Huiskamer Beijum

Start met symbolische overhandiging plant door wethouder Bloemhoff

Ontwikkelen, spelen én plezier hebben

Wethouder Carine Bloemhoff overhandigde de coördinatoren een plant, symbool voor bloeien en groeien.

Wethouder Isabelle Diks overhandigt Linda Stinissen het boek ‘Geluk voor kinderen’. (Foto: © Willy Koolstra.)

De Huiskamer werd feestelijk geopend.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

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

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

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

‘Smeltkroes Beijum: voor de buurt door de buurt’
In de ruimte waar tot eind 
vorig jaar het naaiatelier zat, in 
de kringloopwinkel aan Plein 
Oost, is nu de Smeltkroes ge-
vestigd. Iedereen die wil, kan 
langskomen op deze nieuwe 
ontmoetingsplek in de wijk, 
vol weggeefkasten en gezellig-
heid.

Marieke Renken (Opbouw-
werker WIJ Beijum) en Mar-
cella Gortmaker (Zakelijk 
leider Werkpro Beijum) zijn 
de drijvende krachten achter 
de totstandkoming van de 
Smeltkroes: 
‘Het idee voor de Smeltkroes 
ontstond door alle weggeef-
kastjes in de wijk. Die zijn zo’n 
groot succes, dat bewoners 
ruimte zochten om de spullen 
daarvan op te slaan. Hun kasten 
en gangen stroomden namelijk 
over. Daarom klopten ze bij mij, 
Marieke, aan voor hulp. Dat 
was eind vorig jaar. In diezelfde 
periode hoorde ik dat de ruimte 
van het naaiatelier in januari 
leeg zou komen. Zo ontstond 
het idee om op die plek een 
“smeltkroes” te maken voor 
weggeefkastjes. Van het een 
kwam het ander. Al snel kregen 
we het plan om ook een tafel in 
de ruimte neer te zetten, om het 
tot een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek te maken.’

‘De Smeltkroes is zes dagen 
per week open, gelijk aan de 
openingstijden van de Kring-
loopwinkel. De bedoeling is 
dat er altijd een vrijwilliger 
aanwezig is voor vragen en 
informatie. Ook zit er altijd een 
energiecoach van Werkpro in 
de ruimte. De komende tijd 
gaan we in overleg met andere 
partijen in de wijk, onder an-
dere de gemeente, om verder te 
praten over de ontwikkeling en 
organisatie van de Smeltkroes.’

Teresia Helweg (beheerder 
voedselkast, sociale koelkast 
en initiatiefneemster)
‘Op Facebook stond vorig jaar 
een oproep van Kor en Hilda. 
Zij zochten een bewoner die 
hun voedselkastje aan de Frou-
kemaheerd wilde overnemen. 
Daar heb ik toen op gereageerd. 
Gebruikers van het kastje 
wisten al gauw de weg naar de 
nieuwe plek, bij mijn huis aan 
de Onnemaheerd, te vinden. 
Tijdens de Warmejassendag in 
november kwam ik in contact 
met Esther Smid. We vertelden 
elkaar over onze weggeefkast-
jes. Al pratend kwamen we op 
het idee van een vaste ruimte 
voor allerlei weggeefkastjes. 
Van het een kwam het ander.’

‘In de Smeltkroes staat be-
halve een voedselkast ook een 
“sociale koelkast” Hierin staan 

maaltijden die geschonken zijn 
door bewoners. Stel je hebt te 
veel gekookt, dan kun je dat 
daarin zetten.’

‘Ik ben zelf afgekeurd en weet 
hoe moeilijk het is om rond te 
komen. Je wilt ook niet altijd 
aanspraak maken op je kinde-
ren bij geldnood. Natuurlijk is 
er een voedselbank, maar dat 
is niet structureel. Dan kom je 
daar weg met twee pakjes vlees 
en heb je de rest van de vijf 
dagen niets. Hoe mooi is het 
dan dat je naar de Smeltkroes 
kan voor een zak aardappelen 
of pak pannenkoekenmeel, om 
het weekend door te komen? 
Natuurlijk ligt de drempel om 
naar de Smeltkroes te gaan 
hoger dan bij een weggeefkast. 
Ik doe er alles aan om te zorgen 
dat mensen toch komen.’

'Bijvoorbeeld door te zeggen 
dat ze zich nergens voor hoeven 
te schamen en dat niemand 
daarbinnen rare vragen stelt. En 
dat is ook zo. De Smeltkroes is 
een plek waar iedereen welkom 
is. Wie wat wil pakken uit de 
kasten, kan dat gewoon doen. 
Alles gebeurt op basis van ver-
trouwen.’

Esther Smid (beheerder 
menstruatieweggeefkastje en 
initiatiefneemster)
‘Tijdens de Warmejassendag 
raakte ik in gesprek met Teresia, 
die een voedselkastje heeft in 
de Onnemaheerd. We stonden 
die dag voor de Kringloopwin-
kel. Die ruimte zou leegkomen, 
hoorden we. Zo ontstond bij 
ons het plan om die ruimte als 
opslagruimte te gebruiken. Via 
via kwam ik bij Marieke Renken 
terecht. Marieke kende Es-
mirna. Zij heeft ons met elkaar 
in contact gebracht. Samen 
hebben we het plan voor de 

Smeltkroes bedacht. Marieke 
heeft gezorgd dat we de ruimte 
kregen.’

‘Ik ben nu bij verschillende ini-
tiatieven in de wijk betrokken. 
Ik hoop dat ik op een gegeven 
moment hiermee mijn eigen 
inkomen kan verdienen. 
Nu zit ik in de bijstand. Ik heb 
verder nog geen hoger doel 
voor ogen met de weggeefkas-
ten, of een concreet plan. Wat 
ik wel weet, is dat ik heel veel 
energie hiervan krijg. Dat ik 
anderen op deze manier kan 
helpen, daar doe ik het voor.’ 

Esmirna Dollifon (beheerder 
traktatiekast en initiatiefneem-
ster)
‘Vier jaar geleden ben ik vanuit 
St. Maarten in Beijum naar 
Nederland verhuisd. Sinds twee 
jaar woon ik in Beijum. Ik heb 
zelf een uitkering. Voor verjaar-
dagen en traktaties leg ik per jaar 
honderd euro apart, zodat er 
ruimte is om feest te vieren. Die 
momenten vind ik belangrijk. 
Toen mijn zoon negen jaar werd, 
maakt ik traktaties voor hem om 
op school uit te delen. Die waren 
uitbundig en het was veel, ik 
kom nu eenmaal uit het Cara-
ibisch gebied. De kinderen uit 
zijn klas waren razend enthou-
siast. Al snel kreeg ik de vraag of 
ik ook iets voor andere kinderen 
kon maken. Zo ontstond het 
idee van de traktatiekast.’

‘In de smeltkroes heb ik een 
kast waar allemaal voorbeelden 
van traktaties in staan. Voor 
elke leeftijd is er iets, er zijn 
verschillende thema’s en indien 
gewenst kunnen ze worden 
gepersonaliseerd. Voor de 
jongste kinderen is er bijvoor-
beeld knijpfruit: dat is een zakje 
met appelmoes en gepureerd 
fruit. Voor oudere kinderen zijn 
er onder andere cupcakes en 
popcorn.’

‘Ouders en kinderen kunnen 
kiezen wat ze willen. Daarbij 
kunnen ze zelf beslissen of ze 
alleen de spullen met uitleg 
krijgen, zodat ze de traktaties 
zelf kunnen maken, of dat we 
een afspraak maken om het 
samen te doen.’ 

‘Voor minimagezinnen zijn de 
traktaties gratis. Mensen met 
wat meer budget vraag ik om 
een bijdrage van zeven euro. 
Daarvoor krijgen ze 25 trakta-
ties. Op dit moment betaal ik 
de traktaties nog uit eigen zak. 
In de Smeltkroes staat een roze 
giftenpot. Ik hoop dat mensen 
daar donaties in doen, zodat 
ik nog meer bewoners kan 
helpen.’

Maggy Kruse (beheerder 
stekjeskast en de kast met 
dierbenodigdheden en initia-
tiefneemster)
‘Tot augustus vorig jaar woonde 
ik in de Korrewegwijk. Daar 
hield ik voor mijn huis een stek-
jesmiddag. Bewoners konden 
hier stekjes ruilen of tegen een 
kleine bijdrage meenemen. 
Later heb ik ook nog een plan-
tenbieb gehad bij Wijkbedrijf 
Groenhuis. Toen ik naar Beijum 
verhuisde, wilde ik hier graag 
hetzelfde doen. Ik woon zelf in 
een flat, dus een weggeefkast 
voor de deur zetten kan niet. 

Daarom ging ik op zoek naar 
een andere mogelijkheid. 
Op een dag kwam ik Marieke 
Renken tegen in de Huiska-
mer van WIJ. Zij hielp me 
mee met een plek zoeken. Na 
wat omzwervingen kwam ik 
zo bij de Smeltkroes uit.’

‘Planten zijn een uit de hand 
gelopen coronahobby van 
mij. In de periode van de 
lockdown heb ik me daar 
op gestort. Op een gegeven 
moment woonde ik in een 
container van 23 m² met 
ruim honderd planten.’

‘Behalve een stekjeskast heb 
ik ook een kast met dierbe-
nodigdheden. Je hoort vaak: 
waarom hebben mensen 
met een laag inkomen een 
huisdier waar ze ook voeding 
voor moeten betalen? Maar 
die dieren geven hen liefde 
en troost. Die mensen wil ik 
helpen, zodat ze niet hoeven 
te kiezen tussen zelf een bo-
terham eten of een zak brok-
ken kopen. Iedereen verdient 
het om de steun en liefde van 
een dier te hebben, ook als je 
het soms niet zo breed hebt.’

‘Ik zit op dit moment in de 
ziektewet, kan even niet 
werken. Je moet doen wat in 
je kracht zit. Ik ben 23 jaar. Ik 
ben zelf in armoede opge-
groeid en weet hoe het is 
om niets te hebben. Ik kreeg 
geen zakgeld en nam ook 
zielige traktaties mee naar 
school. Daarom ben ik heel 
blij dat ik bewoners op deze 
manier kan helpen. Dat er 
een plek is waar ze terecht 
kunnen voor spullen. Die 
veiligheid biedt en waar ze 
gewoon zichzelf kunnen zijn.’

‘Een smeltkroes... 
gevuld met bewoners 
van Beijum die allen 
een geweldig mooi 
initiatief hebben en 
hiermee anderen een 
hart onder de riem 
willen steken op elk 
hun eigen manier.’ 
(Facebook-groep 
Smeltkroes Beijum)

Iedereen is welkom in de Smeltkroes.
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Zoals beloofd deze keer een 
stuk over zand, in het kader 
van het thema ‘de aarde 
waarop wij leven’. Waaraan 
denkt u bij zand? Los zand, 
brandend zand, zand schuurt 
de maag… Dat laatste is zeker 
waar, want zand bestaat ei-
genlijk uit heel kleine brokjes 
rots die ons lichaam – in te-
genstelling tot kleipartikeltjes 
– niet kan opnemen, dus kan 
zand hooguit schuren…
Zand stuift, vliegt (getuige het 
Saharazand dat soms op onze 
ramen plakt) en verzandt. 
In sommige delen van de we-
reld stroomt zand als een stille 
golf over dorpen heen, daar 
is geen scheppen aan. U kent 
vast wel die bomen op de hei 
met die lage takken. Dat zijn 
eigenlijk best hoge bomen, 
maar hun stammen zijn door 
de eeuwen heen verdwenen 
onder het zand. Dus eigenlijk 
loop je op de hei op een soort 
boomkroonpad.

Zandgronden zijn in Groningen 
her en der te vinden, zoals op 
de uitlopers van de Hondsrug, 
en dat wil men graag zo hou-
den. Daarom worden zand- en 
heidegebieden begraasd en 

soms afgeplagd, anders nemen 
gras en bomen de overhand. 
Aan de andere kant worden 
sommige struiken en bomen, 
zoals grove den en jeneverbes, 
zeldzaam in Nederland ‒ juist 
door gebrek aan stuifzand, dat 
zij nodig hebben om te worte-
len.

Op welke grond gedijt u?
Voor veel mensen die ik ken is 
de grondsoort waarop zij leven 
heel belangrijk. Sommigen 
moeten gewoon op zand wo-
nen: zij ervaren dat als lichter, 
opgewekter, makkelijker. 
En inderdaad is zand flexibel, 
beweeglijk, en dat kunnen de 
‘zandmensen’ ook zijn. Zelf 
kom ik uit Brabant; daar had-

den we bijvoorbeeld standaard 
het ‘Brabants kwartierke’ ‒ of-
wel, alles begon minstens een 
kwartier later, want eerst moest 
er worden bijgepraat en dat 
was onderdeel van de bijeen-
komst.
En wij hadden carnaval. Kijk 
maar op de kaart: carnaval is 
overal te vinden waar zand is, 
tot Kloosterburen aan toe. Een 

KRUID EN ONKRUID IN STAD EN OMMELAND 
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Zand

uitzondering vormt de bible 
belt op de Veluwe, daar heb ik 
ook geen antwoord op.
Zandbewoners lijken minder 
samenhang te hebben, maar als 
je zand verhit, krijg je glas. Dan 
vormen al die korreltjes een 
krachtige eenheid. Mogelijk 
een symbool voor onderlinge 
hulp in tijden van nood?

Tuin
Hoe is het om te tuinieren op 
zand? Dat gaat makkelijk, maar 
de grond is arm, want zand-
korrels zijn te grof om water 
of voedingsstoffen te kunnen 
vasthouden. Zandgrond moet 
worden verrijkt met extra 
mineralen, humus, compost, 
wormenmest, noem maar op… 
Sommige groentes groeien 
makkelijk op zand, zoals wor-
tels, bieten, knolselderij, schor-
seneren, venkel en artisjokken, 
en knollen uit de koolfamilie: 
rammenas, radijs, rettich. Ook 
aardappels doen het vaak goed, 
en uiteraard asperges. Van de 
lookfamilie houden vooral 
sjalotten en knoflook van zand-
grond. Aardbeien ten slotte 

groeien op allerlei grondsoor-
ten, maar het grote voordeel 
van zand is dat daar meestal 
minder slakken zijn.
Uiteindelijk schijnt zelfs woes-
tijnzand weer vruchtbaar te 
worden als je de samenhang 
vergroot. Daar wordt onder-
zoek naar gedaan, want er zijn 
heel wat woestijnen op onze 
planeet. En als je eerst maar 
een kleine oase hebt, houden 
de bomen en het gras het vocht 
vast en ontstaat een positieve 
vruchtbaarheidsspiraal.

De kracht van zand
Geneeskrachtig is zand op 
verschillende manieren. Aller-
eerst is het heerlijk om lekker 
te liggen op warm zand, in een 
duinpan bijvoorbeeld. Zand 
voegt zich naar de vormen 
van het lichaam, dat daardoor 
dieper kan ontspannen. Som-
mige mensen laten zich in zand 
ingraven bij wijze van reiniging. 
Dieren gebruiken een zand- of 

modderbad tegen ongedierte.
De tandarts kan een klein 
gaatje zandstralen in plaats van 
boren ‒ een geweldige uitvin-
ding, en nog pijnloos ook!
En tot slot, waarom gaan we zo 
graag naar zee? Door gewoon 
op het strand te lopen tanken 
we al energie, dankzij de kwarts 
waaruit zand voor een flink 
deel bestaat. Kwarts kent u vast 
wel, het is de grondstof van 
bijvoorbeeld bergkristal, en het 
wordt ook gebruikt in horlo-
ges en klokken. Veel mensen 
ervaren het effect van kwarts 
op hun lichaam. Het zuivert 
de energievelden en werkt 
aardend en beschermend. 
Geen wonder dat we ons na 
een dagje Schiermonnikoog als 
herboren voelen. Dat komt ook 
door het zout; daar ga ik zeker 
ook nog eens over schrijven.

De volgende keer het laatste 
deel van dit drieluik: veen.

ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (51)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden onderne-
mingen en bedrijven voor het 
voetlicht gebracht. Beijum zonder 
ondernemers is ondenkbaar. 
In deze aflevering vertelt 
Beijumse Georgette Noordberger 
over haar praktijk Voetreflex-
therapeut Groningen.

door Johan Fehrmann 

Georgette, hoe ben je er zo 
toe gekomen om dit te doen? 
Heb je er een opleiding voor 
gevolgd? En heeft je praktijk 
ook een naam? 
In het verleden ging ik samen 
met mijn moeder naar een pe-
dicure die ook voetreflex kon 
geven. Ik zag dat het bij mijn 
moeder werkte. Zelf heb ik eerst 
ook een paar keer een behan-
deling ondergaan bij een voet-
reflexmasseur. Behalve dat het 
heel ontspannend voelt, komen 
lichaam en geest ook nader tot 
elkaar.
Ik heb lang lopen wikken en 
wegen of ik wel of niet de op-
leiding wilde doen, of gewoon 
masseur wilde worden. Uitein-

delijk heb ik ervoor gekozen om 
een driejarige hbo-opleiding te 
volgen om zo voetreflexthera-
peut te kunnen worden. Daarna 
heb ik nog een eenjarige hbo-
opleiding Medische basiskennis 
gevolgd, zodat mijn behande-
lingen na het inschrijven bij een 
beroepsvereniging ook deels 
vergoed kunnen worden vanuit 
de aanvullende alternatieve 
zorg.
Sinds oktober 2020 ben ik 
inschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder de naam: 
Voetreflextherapeut Groningen.

Waarvoor kunnen mensen bij 
je terecht? Bij welke klachten 
of voor welk genot? 
Ik ben gespecialiseerd als onco-
reflextherapeut (voetreflex bij 
kanker) en als therapeut voor 
vrouwen – voor jonge vrouwen 
met menstruatieproblemen en/
of PMS, maar ook voor vrouwen 
die zwanger willen worden, 
zwanger zijn of in de meno-
pauze zitten. Daarnaast geef 
ik babymassage, om bij kleine 

en grote ongemakken snel te 
kunnen ondersteunen. Verder 
kunnen mensen bij mij terecht 
ter ontspanning of met rug-, 
schouder-, burn-out- en hiel-
spoorklachten.

Wat geeft je voldoening als 
voetreflextherapeut, wat 
maakt het prettig om voeten 
te masseren? 
Voldoening haal ik uit mijn werk 
als cliënten/patiënten na een 
behandeltraject echt geholpen 
zijn, zodat ze hun leven weer 
kunnen oppakken of zwanger 
mogen zijn geworden zonder 
te veel medische intervisies. Dat 
patiënten met kanker kunnen 
zeggen dat ze zijn ondersteund 
in hun behandeltraject in het 
ziekenhuis, dat juist zij minder 
misselijk zijn, meer energie mo-
gen hebben om de volgende 
behandeling in te gaan. Of dat 
ik ouders handvatten mag ge-
ven hoe je bijvoorbeeld darm-
krampjes kunt verlichten bij je 
kleintje of hoe je de drukkende 
pijn kunt verlichten als er tand-
jes doorkomen. Daar kan ik echt 
heel blij van worden. 
Voeten zeggen veel over jou 
als persoon. Ik vind het dan 
ook erg leuk om iets te mogen 
vertellen over de persoon op 
mijn bank naar aanleiding van 
het zien van haar of zijn voeten. 
Door de voeten te masseren 
voel ik waar kleine ongemakken 
kunnen zitten, in het lichaam of 
emotioneel. Zo kijk ik dus niet 
alleen westers naar de voeten, 
om de symptomen te bestrij-
den, maar ook Chinees. Dit 

houdt in dat ik kijk naar eventu-
ele emoties die onderliggende 
klachten kunnen veroorzaken.

Hoelang woon je al aan de 
Kremersheerd? En hoe bevalt 
de wijk?
Sinds 2003 woon ik met mijn 
gezin aan de Kremersheerd. 
Een heerlijk plekje tegen de 
groenrand aan van de wijk. 
Sinds 2018 is mijn praktijk aan 
huis gevestigd. Beijum is een 
fijne, groene wijk, die voor mij 
aanvoelt als een dorp. Mijn kin-
deren hebben met veel plezier 
hier op de basisschool gezeten. 

En alles is op fietsafstand, zelfs 
de stad.

Contactgegevens:
Voetreflex Therapeut Groningen 
Georgette Noordberger 
Kremersheerd 232 
9737 PH Groningen 
06-38118341 
www.voetreflextherapeutgro-
ningen.nl 
info@voetreflextherapeutgro-
ningen.nl

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

Georgette in haar element.
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 KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,  

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 

Column
Toppie
door Jaap van Leeuwen

Tussen het Heerdenhoes en het 
terrein waar ooit verpleeghuis 
Innersdijk stond, staat een hek. 
Het Innersdijkterrein is de afge-
lopen tien jaar met z’n struikge-
was en waterpartijen een inte-
ressante broedplaats geworden 
van allerlei planten en dieren. 
Voer voor biologen.
Maar dat hek is een spuuglelijk 
ding. Daar valt natuurlijk best 
wat aan doen. Zo ontstond het 
idee om daar grote doeken op te 
hangen met foto’s gemaakt door 
Beijumers. Voer voor fotografen.

Het plan was om 42 fotodoeken te 
plaatsen, geselecteerd door een 
onafhankelijke, kundige fotograaf. 
In de uitnodiging voor de opening 
van deze buitenexpositie staat: 
‘Laat je verassen …’

Hoho! Laten we dát nog even 
uitstellen. Streep erdoor en er snel 
‘verrassen’ van maken. Bekend 
grapje natuurlijk, maar de gang 
van zaken achter de fotowedstrijd 
is wel degelijk verrassend met dub-
bel r.
Ondertussen hangen de foto’s 

Jane Goodall en Douglas 
Abrams schreven samen Het 
boek van hoop. Levenslessen 
voor een mooiere toekomst. 
Hieruit citeer ik een voor 
mij belangrijke passage: 
‘Hoop wordt vaak verkeerd 
begrepen. Mensen hebben 
de neiging om te denken 
dat het neerkomt op passief 
wensdenken: ik hoop dat er 
iets gebeurt, maar ik ga er 
niets voor doen. Dat is inder-
daad het tegenovergestelde 
van echte hoop, die actie en 
betrokkenheid vereist. Veel 
mensen zijn op de hoogte 
van de erbarmelijke toestand 
van de planeet, maar doen er 
niets aan omdat ze zich hul-
peloos en hopeloos voelen. 
Daarom is het belangrijk dat 
mensen geholpen worden om 
in te zien dat hun acties, hoe 
klein ze ook lijken, echt een 
verandering teweeg kunnen 
brengen. Het cumulatieve 
effect van duizenden ethi-
sche acties kan helpen om 
onze wereld te redden en te 
verbeteren voor toekomstige 
generaties.’

In onze eigen kleine leefom-
geving komen we steeds meer 
medebewoners tegen die deze 
Boodschap van Hoop vorm en 
inhoud geven. Zij zijn de stille 
krachten die – soms alleen, 
soms in kleine groepjes – met 
elkaar de handen uit de mou-
wen steken en op pad gaan om 
het zwerfvuil op te ruimen in 
Beijum (en in andere wijken).

De afgelopen zeven jaar help 
ik als vrijwilliger juist bij de 
buurtconciërges mee om ook 
mijn eigen omgeving schoon 
en leefbaar te houden. Ik ben 
begonnen vanuit het idee: je 
kunt je blijven ergeren aan alle 
troep die je overal om je heen 
ziet, maar je kunt er ook iets 
aan doen. In het begin werden 
we er onderweg regelmatig op 
aangesproken dat we wel een 
taakstraf zouden hebben, want 
anders zouden we dit toch echt 
niet doen? Soms wees een wel-
willende voorbijganger met een 
vinger naar zijn hoofd, zo van: 
jullie zijn goed bezig, maar ook 
hartstikke gek dat je de troep 
van anderen opruimt. Anderen 
vonden het een taak van de 
gemeentereiniging. En een en-
keling vond dat we de mensen 
van diezelfde gemeentereini-
ging het brood uit hun mond 
jatten.

Maar geleidelijk aan zagen we 
gelukkig een kentering optre-
den. Net als in de andere wijken 
van de stad kwam er steeds 
meer waardering. Voorbijgan-
gers die hun duim opsteken, 
van: goed bezig jongens! 
Automobilisten die even toeter-
den en hun duim omhoog sta-
ken, en soms iemand die vroeg 
waar je je kon aanmelden om 
mee te helpen.

De laatste paar jaar ontstonden 
ook initiatieven in de heerden. 
Buurtbewoners die met elkaar 
afspraken om hun eigen heerd 
zwerfvuilvrij te gaan houden. 
En ook kleine groepjes bewo-
ners die met elkaar buiten hun 
eigen heerd op pad gingen, en 
gaan, met grijpstok en afvalzak. 
Maar ook mensen die aan de 
wandel zijn met een kinder-
wagen of buggy, of zelfs als ze 
hun hond uitlaten. Ik heb zelfs 
iemand met grijpstok en zak 
achter haar rollator zien lopen...

Dit zijn de Stille Krachten die 
hard nodig zijn om een om-
kering in het denken van de 
vervuilers teweeg te brengen. 
‘Goed voorbeeld doet goed 
volgen’ is een oud spreekwoord 
dat zo op een hypermoderne 
manier wordt vormgegeven.
Wij zien als buurtconciërges 
de enorme berg zwerfvuil die 
wij wekelijks opruimen wel iets 
kleiner worden. En dat stemt 
mij zeer hoopvol. U weet het 
vast al: ook u kunt gratis een 
grijpstok ophalen bij buurtcen-
trum Het Heerdenhoes, Melse-
maheerd 2.

Namens de buurtconciërges, 
Ben Scholte Albers

Column buurtconciërges er. Geen 42, maar 36 stuks. Ook 
goed. We kunnen er nu allemaal 
van genieten. Hoewel, als je het 
hele verhaal kent, geniet je wat 
minder.

Er werd een fotograaf uit de stad 
ingeschakeld om de ingezonden 
foto’s te beoordelen. Natuurlijk 
hebben we in Beijum ook foto-
grafen die dat kunnen, maar je 
wilt alle schijn van partijdigheid 
vermijden, toch?
Hoe de selectie van de foto’s heeft 
plaatsgevonden en hoe de beoor-
deling ervan is uitgevallen, is niet 
met de inzenders gedeeld. Dat 
is achteraf best begrijpelijk als je 
weet dat van de 36 foto’s zo’n 15 
van de beoordelende fotograaf 
zijn. Die hoeft zijn gezicht in Be-
ijum niet meer te laten zien!
De man lijkt op de spreekwoor-
delijke slager die zijn eigen vlees 
keurt. Foto uit Beijum: afgekeurd. 
Nog één: amateurs! Eentje van 
mezelf: toppie!

Natuurlijk moest er ook nog even 
worden afgerekend. De fotograaf, 
geen domme jongen, bood een 
financieel voordeeltje aan. Eindre-
sultaat: eigen vlees keuren mag! 
Het is maar dat u het weet als u 
weer eens met de gemeente om 
de tafel zit. Portemonnee of pin-
pas mee...

Informatiebijeenkomsten 
gebiedsvisie Kardinge

Eind september 2021 heeft het college van B&W 
het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge vastgesteld. In 2022 
werkt de gemeente dit uit tot een gebiedsvisie. Op dinsdag 5 en 
woensdag 6 april organiseert de gemeente van 20–21 uur digita-
le informatiebijeenkomsten om de inwoners van de omliggende 
wijken bij te praten en hun ruimte te geven om vragen te stellen. 
Kijk op https://gemeente.groningen.nl/gebiedsvisie-kardinge.
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te zetten. Daarna mochten de 
kinderen, met geopende ogen, 
hun tekening afronden.

Roelof Hoving, beeldend kun-
stenaar en ouder van de school, 
komt in de groepen 3 tot en met 
8 om te vertellen over zijn be-
roep. Ook maakt hij samen met 
de klas een creatief groepswerk.

Op woensdag 30 maart wordt 
het project afgesloten met 
een tentoonstelling. Tijdens de 
voorbereiding hiervan worden 

de kinderen getrakteerd op iets 
lekkers. Aan het eind van de och-
tend komen de ouders een kijkje 
nemen en kan iedereen elkaar 
weer op een gezellige manier 
ontmoeten.

Wilt u ook eens komen kijken op 
basisschool Het Palet? 
Op woensdag 6 april is de open 
dag. Geïnteresseerden kunnen 
tussen 10 en 14 uur de school 
bezoeken en een rondleiding 
krijgen.

de kunstenaar en gaan natuurlijk 
ook zelf creatief aan de slag. 

Op woensdag 9 maart is het pro-
ject gestart met een gezamen-
lijke opening in de hal van de 
school. In een sketch, gespeeld 
door leerkrachten, is uitgespeeld 
dat Dalí ruzie krijgt met Mon-
driaan omdat ze elkaars schil-
derstijl niet kunnen waarderen. 
Maar uiteindelijk lukt het ze toch 
om elkaars werk op waarde te 
schatten. Deze creatieve inlei-
ding van het project bevat een 
les voor de kinderen: we hebben 
allemaal onze eigen kwaliteiten. 

door Jillie Doorten 

In de maand maart bruist basis-
school Het Palet van creativi-
teit. In groep 1 en 2 werken de 
kinderen aan het thema Ik ben 
een kunstenaar. In de oudere 
groepen staat een beroemde 
kunstschilder centraal. De leer-
lingen leren over het leven van 

Een Palet vol kunst!

Sta open voor het unieke van de 
ander, en leer van en met elkaar.
Tijdens het project mogen de 
kinderen schilderijen meenemen 
van thuis of bijvoorbeeld van 
een opa, buurvrouw of tante. 
De hal verandert door al deze 
kunstwerken langzamerhand in 
een galerie!

Groep 1 en 2 heeft bezoek gehad 
van kunstenares Triensje Robbe. 
Ze daagde de leerlingen uit om 
met de ogen dicht de eerste 
verfstreken op het schildersdoek 

Hoe kunnen Beijumers helpen 
bij dit fantastische initiatief?
Nou, we zijn nog vrijblijvend 
zoekende naar donateurs. We 
helpen graag en zijn zogezegd 
ook wel ‘ervaringsdeskundi-
gen’. Dus heb je vragen?

Spreek ons dan gerust aan! we 
zullen niet elk antwoord heb-
ben, maar de meeste wel, en 
de rest 
vogelen we samen wel uit. 
De Smeltkroes gaat mee met 
de openingstijden van de 

kringloopwinkel en is erg actief 
op Facebook onder de naam 
‘Smeltkroes Beijum’. Je kunt 
ons ook mailen op smeltkroes-
beijum@gmail.com. We hopen 
jullie snel eens te zien, de kof-
fie en thee staan altijd klaar en 

Vervolg van voorpagina
voor een gezellig gesprek ben 
je altijd op de juiste plek.

Uiteraard wensen we als redac-
tie de Smeltkroes veel succes!

Ondanks het sombere wereld-

nieuws wordt het gewoon weer 
voorjaar. Ook in Beijum schie-
ten de lentebloemen de grond 
uit. Aan de bomen verschijnen 
de eerste jonge blaadjes en de 
vogels zingen steeds uitbundi-
ger. Geniet ervan!

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

De kleurenfoto is gemaakt in 
het kader van het vijfentwintig-
jarige jubileum van basisschool 
De Heerdstee. Beijumers weten: 
de school staat naast de Beiju-
merweg, aan de Emingaheerd. 
In bloemkoolwijk Beijum is het 
adres van de school weer Ben-

tismaheerd 1. De meeste kin-
deren op de foto zijn inmiddels 
jongvolwassenen geworden; de 
school zal inmiddels tegen de 
43 jaar oud zijn. 
De zwart-witfoto toont een 
stukje Beijum voordat het di-
gitale tijdperk losbarstte. Wie 

kent ze nog: telefooncellen? 
Inmiddels zijn ze allemaal uit 
het straatbeeld verdwenen: wie 
heeft er geen telefoon op zak? 
Wie weet op welke locatie in de 
wijk de foto gemaakt is?

Uw reactie ontvangen we graag 
op onderstaand mailadres. 
Ook worden lezers uitgenodigd 
om historische foto’s in te zen-
den. Criterium: ze moeten min-
stens tien jaar oud zijn.
redactie@debeijumer.nl

Een jonge kunstenaar.

Kunstenares Triensje Robben 
voor de klas.



11

door Willy Koolstra

‘Ik onderzocht hoe je de 
beleving van kleuren in land-
schapsfoto’s kunt omzetten 
naar een gevoel, zodat ook de 
kijker dat beleeft, de schoon-
heid van de plek en het licht. 
Als ik dan thuis ben, kan ik 
de beleving van toen weer 
uit die foto halen’, zegt Judith 
Lechner. Ze studeert af aan 
de tweejarige vakopleiding 
van de Fotolocatie met een 
expositie van verstilde land-
schappen. In het bijbehorende 
fotoboek Vergeet mijn naam 
schreef haar man, Boris Wan-
ders, er gedichten bij. Enkele 
daarvan zijn te zien op deze 
expositie.

‘Mijn startpunt was de roman-
tische schilderkunst van rond 
1850. Ik wilde weten of ik die 
sfeer ook in foto’s kon vastleg-
gen. De romantiek zag de natuur 
als een veilige plek vanuit het 
chaotische leven. Dat doe ik ook. 
Ik romantiseer de natuur. Die gaf 
me veel rust en stilte en verzoe-
ning met de schaduwkanten van 
het leven’, aldus Judith. 

Ze legt uit dat de romantici 
nieuwe kleuren gebruikten, 
zoals okergeel, turquoise en lila 
– mengkleuren van de primaire 
kleuren rood, geel en blauw. 
‘Kleur komt naar je toe, het doet 
iets met je.’

Voor een mooie foto hoef je niet op reis

Koud en donker
Boris: ‘Het gedicht is een aan-
vulling op de foto, geen uitleg.’ 
Judith: ‘Er moet wel iets in het 
gedicht zitten dat ik van de foto 
herken. Wat ik mooi vind, is dat 
ik in woorden de emotie terug-
zie die ik in de foto heb gelegd.’ 

Judith bedenkt niet van tevoren 
waarvan ze een foto zal maken. 
Het echtpaar spreekt over de 
stopkracht van een plek, de nei-
ging er te blijven staan. Judith: 
‘Ik wandel en denk opeens: oh 
dat daar!’ Het licht, de lucht en 
de kleuren zijn elk moment 

weer anders. De magie van een 
plek kan op een ander moment 
volkomen verdwenen zijn. ‘Je 
kunt nooit een foto overdoen. 
Dat heb ik wel geprobeerd, maar 
lukte niet. Je vangt echt een 
eenmalig moment.’

Wanneer Judith tevreden is met 
haar foto, probeert Boris woor-
den te geven aan wat deze hem 
zegt. ‘De foto’s openen voor mij 
iets om naar binnen te gaan bij 
mezelf. Een soort stem in mij 
begint te praten. Soms gaat dat 
snel; soms ben ik langer bezig 
om die stem zuiver te krijgen’, 
zegt hij. ‘Ik ben ontvankelijk voor 
de kleuren. Zo’n foto nodigt ook 
mij uit me te verzoenen met de 
vergankelijkheid van het leven.’ 
Meestal ziet de dichter alleen de 
foto. ‘Soms ga ik mee als Judith 
aan het fotograferen is. Ik lum-
mel er dan wat omheen’, lacht 
hij.

Of het al dan niet aanwezig 
zijn op de fysieke locatie van 
invloed is? Hij herinnert zich een 
fotomoment bij het Reitdiep, 
midden in de nacht. ‘Anders dan 
op een foto ervaar je op de plek 
zelf ook de ruimte eromheen, de 
geluiden en het weer. Het was 
er erg koud en donker. Op die 
plek zelf had ik een heel ander 
gedicht geschreven dan alleen 
bij de foto.’ Judith vult haar man 
aan: ‘Een camera is veel gevoe-
liger voor licht dan ons oog. Die 
zuigt een heel klein beetje licht 
nog op.’

als het groeien eenmaal begint
is er geen houden meer aan

voor je het weet kom je op andere gedachten
leg je je handen op tafel laat je bloed kruipen

dat lichaam van je het doet zo z’n best
om je alle ruimte te geven

woel daarom met voorzichtige vingers in vochtige aarde
zoek naar het haarfijne

want alles van waarde wortelt in het donker
gaat bloeien op een teken van rouw

Rotzooierig bosje
Over de fotografieopleiding zegt 
Judith: ‘Je leert veel bewuster te 
kijken naar licht en donker. Hoe 
is het licht, hoe valt het op de 
grond en in de bomen, en welke 
kleuren zie ik dan? Ook ben ik 
minder interessante dingen 
veel interessanter gaan vinden.’ 
Ze loopt naar een kast en komt 
terug met een drietal zwart-
witfoto’s. ‘Mijn laatste foto’s zijn 
totaal oninteressant’, zegt ze met 
een knipoog. ‘Mijn oog viel op 
een rotzooierig bosje. Daar kijk 
ik nu heel anders naar. Je ziet die 
donkere stukken, zo’n gat waar 
je ingetrokken wordt en dat 
lantaarnlicht, die chaotische tak-
ken.’ Judith maakte veel van haar 
foto’s dan ook in eigen buurt, 
’60 procent daarvan tijdens het 
uitlaten van de hond’.
Het echtpaar kijkt terug op een 
geslaagde samenwerking, waar-
in ze elkaar stimuleerden. Judith 
kondigt alvast een vervolg aan: 
‘We gaan het nu andersom 
doen: eerst schrijft hij en dan 
maak ik er foto’s bij.’

De expositie is van 19 maart 
tot en met 8 mei elke zater-
dag en zondag van 13.00 
tot 17.30 uur en op afspraak 
(050-3135798). Locatie: 
atelier Henk Kraayenzank, 
Visserstraat 40 in Groningen. 
Het bijbehorende fotoboek 
Vergeet mijn naam is daar te 
koop.

foto van de Bovenstreek, de 
boerderij die vroeger stond op 
Beijumerweg 1. Tegenwoor-
dig is dat de Appelhof. Als je 
Beijum-Zuid binnenkomt, is dat 
direct aan je linkerhand.
Een bijzondere plek, om ver-
schillende redenen. Het fiets-
pad is om de Appelhof gelegd 
om de bomen te behouden – 
met name de grote treures die 
precies op de hoek tussen de 
twee fietspaden staat. 

Kijkend naar deze en andere 
foto’s ontstond het idee om op 

door Marleen van Leeuwen

De komende maanden zijn in 
het Trefpunt Fototalkavonden. 
Initiatiefnemer en wijkbewoner 
Kasia Kleina van fotoclub LUX 
organiseert deze avonden in 
samenwerking met VRIJDAG in 
de BUURT.

Op de eerste avond, 28 febru-
ari, vertelde Jaap van Leeuwen, 
wijkbewoner en lid van de 
Historische Werkgroep, over 
historische foto’s van Beijum. 
Hij stond uitgebreid stil bij een 

Fototalk: een avond voor mensen die van fotografie houden
dezelfde plekken nieuwe foto’s 
te maken, want wat is er nog te 
zien van het oude gehucht Be-
ijum? Dus heeft Jaap direct een 
foto gemaakt van de huidige 
Appelhof. Je ziet nog de treures 
en de oude sloot. Tegenwoor-
dig geeft een schelpenpad de 
contouren weer van de voor-
malige boerderij.

Kortom: deze avond bood in-
spiratie voor een vervolg. En 
dat is precies de bedoeling van 
de Fototalkavonden. Als ama-
teurfotograaf krijg je de kans 

Mariam Jalloh kwam op haar zestiende naar Nederland

om vragen te stellen aan pro-
fessionals; je ontmoet elkaar 
tijdens een laagdrempelige 
bijeenkomst van mensen die 
van fotografie houden.

Voor de tweede avond, op 28 
maart, is fotograaf David Vroom 
uitgenodigd. In Beijum heeft 
hij de foto’s gemaakt voor het 
project ‘Ik blijf hier’. Een deel 
daarvan hangt nu, samen met 
foto’s van Beijumers, aan het 
hek naast het Heerdenhoes. 
Hij gaat vertellen over zijn 
werkwijze en laat zien welke 

documentair-fotografen hem 
inspireren.
De Fototalkavonden zijn steeds 
op maandag van 19.30 tot 
21.30 uur. De data: 28 maart, 
11 april, 9 mei, 30 mei en 27 
juni. Bent u er graag bij, noteer 
deze avonden dan alvast in de 
agenda.
Wees welkom!

Opgeven: 
fotoclub.lux@gmail.com
Meer informatie: instagramac-
count van fotoclub Lux of via 
kitty.boon@bijvrijdag.nl

Appelhof, boerderij De Bovenstreek in 1972 ...       Appelhof vanaf hetzelfde gezichtspunt, 2022.
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Energieteam de Werkbeij: aanjager van de energietransitie in Beijum
Interview met voorzitter Idso Wiersma

derde over – dat zullen we 
van buiten moeten halen, van 
windturbines op zee en grote 
zonneparken.

•	Ons tweede doel is betrokken 
zijn bij de taak van de gemeen-
te om Beijum van het gas af te 
sluiten. Dat proces duurt nog 
wel tien jaar. We willen dat er 
een energieplan komt waar alle 
Beijumers blij mee zijn.

•	Energie opwekken. Er zijn al 
zonnepanelen in Beijum, maar 
90 procent van de daken is nog 
vrij. En er kunnen meer warm-
tepompen komen. Een warmte-
pomp verzamelt warmte uit de 
omgeving en levert die samen-
geperst bij je thuis af. Dat kun je 
individueel doen, voor elk huis 
apart, maar ook collectief.

Hoe is de samenwerking van de 
Werkbeij met de gemeente?
De gemeente is verplicht om 
plannen te maken waarmee 
we op termijn van de fossiele 
energiebronnen afkomen en 
wil daarbij de bewoners nauw 
betrekken. Wij hebben goed 
contact met de gemeente. Het 
versnellen van de energietransi-
tie is een gezamenlijk doel.

Wat is de relatie van energiecoa-
ches in de wijk met de Werkbeij?
Energiecoaches adviseren over 
kleine maatregelen in je woning, 
bijvoorbeeld tochtstrips, radia-
torfolie en een gordijn voor je 
voordeur. De energiecoach in 
Beijum wordt aangesteld door 
de gemeente. De Werkbeij wil 
mensen helpen met de grotere 
maatregelen.

Hoe is de huidige situatie?
Veel Beijumers zijn al goed bezig 
met energiebesparende maatre-
gelen. Ongeacht de toekomstige 
keuze voor de wijk als geheel 
moeten alle huizen aangepakt 
worden qua isolatie. Met de 

door Kasia Kleina

Waarom bestaat het energieteam 
de Werkbeij in Beijum?
De Werkbeij is ontstaan in het 
kader van de wijkvernieuwing. 
Beijum als gemeenschap op-
bouwen houdt ook in dat er veel 
gaat veranderen op het gebied 
van energie.

Waarom een energieteam?
Ons energieteam wil helpen bij 
de energietransitie. Die is nodig 
omdat het klimaat blijvend zal 
veranderen als we niet ingrijpen. 
Dat betekent een omwente-
ling waarbij we ophouden met 
fossiele energiebronnen, zoals 
gas, olie en steenkool.  Eigenlijk 
mogen we nog maar zo’n 10 
procent van de nu bekende 
voorraden echt opstoken. 

Zijn er ook andere redenen?
De omschakeling kan een soort 
democratisering betekenen, 
namelijk dat we allemaal zelf 
energie gaan opwekken. De 
grote partijen die nu voor onze 
energie zorgen, moeten dan een 
toontje lager gaan zingen. Dat 
is heel actueel met de oorlog in 
Oekraïne. De toekomst is all elec-
tric. Elektriciteit wordt op termijn 
opgewekt met vooral zon en 
wind. Maar ook in de toekomst 
zal duurzame energie uit het bui-
tenland geïmporteerd worden.
Daarnaast gaan we naar een 
aanbodgerichte markt toe. Dat 
wil zeggen: de wasmachine laten 
draaien als de zon schijnt. Wind- 
en zonne-energie kunnen moei-
lijk worden opgeslagen.

Wat staat ons te wachten?
We moeten drie dingen doen:
•	Ons verbruik met een derde 

verminderen. We kunnen een 
derde van onze behoefte dek-
ken met duurzame bronnen. 
En dan houden we nog een 

gemeente hebben we afgelo-
pen jaar vijftien woningtypes 
onderzocht, met als doel om 
maatwerkadviezen te kunnen 
geven. Die zijn in grote lijnen ook 
op andere huizen in Beijum van 
toepassing.
Binnenkort zullen we de uitkom-
sten presenteren. Woningeige-
naren kunnen dan beschikken 
over de subsidie ‘ Verbetering 
en Verduurzaming’ van 10.000 
euro. Wij willen laten zien wat de 
kosten en besparingen zijn na 
het uitvoeren van maatregelen. 
Als je nu 1400 kuub gas per jaar 
gebruikt, kan dat straks 600 wor-
den.

Het gaat erom dat mensen de 
juiste maatregelen treffen?
Er zijn soms tegenstrijdige ge-
luiden. Isoleer je je vloer met 
purschuim of met iets anders? 
Isoleer je je dak met glaswol of 
met vlas? We willen de bewoners 
goed voorlichten.

Wat betreft de tweede doelstelling, 
het energieplan: waar staan we en 
waar gaan we naartoe?
De gemeente wil eind 2022 een 
energieplan voor Beijum hebben 
opgesteld dat richting geeft aan 
het traject om van het gas af te 
gaan. Er is onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid om rest-
warmte uit Eemshaven-Delfzijl 
naar Groningen te halen met een 
pijp. Die warmte moet dan nog 
naar alle voordeuren in Beijum 
en Lewenborg.

Bettine Vriesekoop luidt start OldStars in de Wijk MultiSports in

Wijk MultiSports. Een nieuw 
programma met verschillende 
OldStarssporten, waarbij we 
gebruikmaken van de buitenfit-
ness. En waarin aandacht is voor 
ontmoeten, persoonlijk contact 
en een gezonde leefstijl. Kortom: 
een programma dat inzet op 
laagdrempelig en met plezier be-
wegen, leuke activiteiten en veel 
gezelligheid. Met de start van dit 
nieuwe programma hebben wij 

Niemand minder dan Old-
Starsambassadrice en voorma-
lig topsporter Bettine Vriese-
koop kwam dinsdag 1 maart 
langs in Beijum. Die dag gaf 
ze een clinic aan deelnemers 
aan OldStars in de Wijk in Het 
Trefpunt. Met veel enthousias-
me leerde ze de deelnemers 
hoe ze konden tafeltennissen 
als een pro. Deze feestelijke 
middag markeerde het einde 
van de pilot OldStars in de 
Wijk – een samenwerking van 
het Nationaal Ouderenfonds 
en Beijum Beweegt – en de 
start van OldStars in de Wijk 
MultiSports.

Twintig weken lang hebben we 
vanuit Beijum Beweegt de pilot 
OldStars in de Wijk gedraaid. Niet 
alleen met veel plezier, maar ook 
met veel succes. Daarom hebben 
we gezocht naar een vorm waar-
in we dit initiatief een vervolg 
kunnen geven.
Het resultaat is OldStars in de 

drie OldStars in de Wijk-sporten 
in Beijum:
•	OldStars in de Wijk MultiSports
•	OldStars Walking Handball 

(start 28 maart as.)
•	OldStars Boksen (officiële fees-

telijke kick-off 13 april as. 
   14.00 uur)
Door beweegaanbod dicht bij 
huis te organiseren is bewegen 
voor iedere 55-plusser laagdrem-
pelig, vrijblijvend en toeganke-
lijk. Wel blijven de uitgangspun-
ten van OldStars voorop staan, 
zoals de aangepaste spelvormen, 
de sociale activering in de vorm 
van koffie en thee drinken voor 
of na de training, en andere 

In 2022 gaat de gemeente waar-
schijnlijk vier bewonersbijeen-
komsten organiseren in Beijum. 
Daar kan de Werkbeij ‘kanalise-
ren’ wat er onder de Beijumers 
leeft. We gaan naar een energie-
plan voor Beijum waar de Beiju-
mers blij mee zijn.

Wat betreft de energieopwekking: 
waar staan we nu?
Daarmee zijn we nog niet zo ver. 
We hebben in Beijum al een heel 
oud project aan de Froukema-
heerd. We willen een gemoder-
niseerde versie van dat project 
inbrengen als optie voor heel 
Beijum. Verder kunnen collectie-
ve projecten met zonnepanelen 
worden georganiseerd.

Op wie richt de Werkbeij zich?
Vooralsnog op woningeige-
naren. We kijken ook naar de 
gezinssamenstelling. We willen 
maatwerkadvies geven, afhan-
kelijk van de manier waarop een 
huis wordt gebruikt. We helpen 
met verstandiger wonen en 
daarmee minder energie ver-
bruiken.

Ook jonge bewoners?
Ik zou toejuichen dat jonge men-
sen bij de Werkbeij actief willen 
worden.

En bewoners met een kleinere 
portemonnee?
Niet alle woningeigenaren kun-
nen zich verduurzaming van 
hun woning permitteren. En de 
energieprijzen zijn snel aan het 

stijgen. We hebben overleg met 
de gemeente over de budgetten 
tegen energiearmoede. Die gaan 
we samen introduceren.

Zoekt de Werkbeij nog leden?
We hebben nu tien actieve le-
den, maar kunnen er meer ge-
bruiken. We zoeken bijvoorbeeld 
mensen die verstand hebben 
van energie opwekken. We zijn 
verbinders. Iedereen is hartelijk 
welkom.

Wat is je achtergrond, waar komt 
je motivatie vandaan?
Ik ben nu bijna vier jaar met 
pensioen. De laatste tien jaar heb 
ik bij de gemeente Groningen 
fulltime gewerkt aan de energie-
transitie. Mijn motivatie is vooral 
het voorkomen van ernstige 
consequenties van de klimaat-
verandering.

Dus met andere woorden: 
Beijumers, aan de slag?
De versnelling zal mede worden 
bewerkstelligd van onderop. Ik 
denk dat er te weinig regie is 
vanuit de politiek in verhouding 
tot de ambitie (CO2-neutraal in 
2035). In Groningen hebben we 
het Klimaatadaptatie Instituut 
van de VN. De voorzitter van 
het bestuur is Ban Ki-moon, de 
vorige secretaris-generaal van 
de VN. Bij de opening van het 
instituut zei hij tegen studenten: 
‘Jullie zijn de eerste generatie die 
de klimaatverandering aan den 
lijve ondervindt en jullie zijn de 
laatste die er nog iets aan kan 
doen.’

Idso, hartelijk dank voor het in-
terview.

Meer weten? Houd de website in 
de gaten: beijum.nl/energie-team-
de-werkbeij, 
mailadres: werkbeij@beijum.nl

sociale activiteiten die maken 
dat ouderen zich op hun gemak 
voelen.
De trainingen staan onder bege-
leiding van een OldStarstrainer. 
De gebruikte spelvormen zijn 
uitermate geschikt voor ouderen 
die op een gezonde manier en 
zonder blessuregevaar willen 
(blijven) sporten. In principe kan 
iedereen meedoen, maar het 
programma richt zich voorname-
lijk op de leeftijdsgroep 55+.
De lessen vinden plaats op:

•	maandag10.00-11.00
   Walking Handball (vanaf 28
   maart)
•	dinsdag 14.00-15-00 
   MultiSports
•	woensdag 14.00-15.00 
   Boksen.
Locatie: Wijkcentrum Trefpunt, 
Beijumerweg 17
Meedoen? Of liever eerst meer in-
formatie? Dat kan! Neem contact 
op met trainer Charlotte Siekman, 
via charlotte@beijumbeweegt.nl 
of 06-14886506.
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door Marleen van Leeuwen

Ouderencafé
Iedere eerste en derde maan-
dagmiddag van de maand bent 
u welkom in het Ouderencafé. 
Van 16.00 tot 17.30 uur in het 
Heerdenhoes (Melsemaheerd 
2). Iedere keer een bijzondere 
activiteit:
•	 21 maart 

Meinette Venema (van De 
Haan Advocaten) komt uitleg 
geven over het ‘Levenstesta-
ment’.

•	 4 april 
Leo Möller en Jan Messchen 
verzorgen een muzikale mid-
dag.

•	 18 april is tweede paasdag. 
Eieren zoeken in eigen tuin 
(geen café). 

Meezingcafé
Het meezingcafé is weer van 
start gegaan! Met livemuziek 
met pianist Han en met verschil-
lende thema’s. We werken sa-
men met Vrijdag in de Buurt en 
Het Trefpunt.
We zingen Nederlandse liede-
ren, pop... van alles wat.
De eerstvolgende Meezingcafés 
zijn op woensdag 30 maart en 
op woensdag 20 april, van 20.00 
tot 22.00 uur in het Trefpunt 
(Beijumerweg 17). 
Toegang gratis. Aanmelden: 
receptie@trefpuntbeijum.nl of 
050- 5422807.

De Wiershoeck
Vanaf 5 april vindt iedere dins-
dagmorgen van 11.00 tot 12.30 
uur een natuurwandeling/ex-

cursie plaats onder leiding van 
Harry Westerhuis. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wees 
welkom!

Op 29 april gaat het cultureel 
programma – met horeca – weer 
van start, met swingende folk-
muziek van Opa’s Kunstgebit. 
Entree: 5 euro.

Creatieve werkplaats: iedere 
week op dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag is de 
creatieve werkplaats open, van 
14.00 tot 16.30 uur, begeleid 
door een kunstenaar.  Creatief 
zijn als ontspanning op zich!

Cultuurcafé
Ben je als (amateur) kunstenaar, 
professional of vrijwilliger actief 
bezig met kunst en cultuur in 
Beijum? Dan is het Cultuurcafé 
de plek om elkaar te ontmoeten 
en in gesprek te gaan over hoe 
we kunnen samenwerken. Het 
eerstvolgende Cultuurcafé is op 
31 maart om 20.00 uur in het 
Trefpunt (Beijumerweg 17). 
Aanmelden: kitty.boon@
bijvrijdag.nl.

Grip & Glans
‘Ik ben weer vrienden met 
mezelf, snap wat ik nodig heb 
en kan dat beter voor mezelf 
regelen. Heerlijk.’ Zomaar een 
ervaring van een deelnemer aan 
de cursus Grip & Glans. Deze 
cursus is jaren geleden ontwik-
keld door de RUG, specifiek voor 
oudere vrouwen. Ondertussen 
wordt de cursus ook wel gege-
ven voor gemengde groepen, 
maar die in april en mei is voor 
vrouwen van 65+. In zes gezel-
lige bijeenkomsten bespreek je 
met elkaar wat je kunt doen om 
je leven meer invulling te ge-

ven. Je krijgt er zo meer grip op. 
En het leven krijgt meer glans. 
Want ‘als je de wereld om je 
heen als dof ervaart, werkt Grip 
& Glans als een poetsdoek’.
Wil je meer weten of je direct 
aanmelden? Bel Mattie Oostra 
(06-25634105) of stuur een mail: 
mattie.oostra@groningen.nl.

Up! themagesprek 
Na het eerste Up!-gesprek op 10 
maart met het zeer actuele the-
ma ‘Vrijheid’ staat het volgende 

Activiteiten 
in de wijk

gesprek gepland op donderdag 
7 april van 15.00 tot 16.30 uur. 
Het thema is dan: Hoop en 
troost. Locatie: Het Heerden-
hoes, Melsemaheerd 2. 
Meer informatie en aanmelden 
bij gespreksleider Jan Knot: 
06-36585776, janberendknot@
ziggo.nl.

Bingo
Het Heerdenhoes, maandag 28 
maart 19.00 uur € 2,50 voor vijf 
rondes. Vijfde ronde is de super-
ronde. Info: 050-5410070

Activiteiten in Wijkcentrum 
Trefpunt (Beijumerweg 17)
Disco: 22 april 20.30 uur. 
Entree € 2,50 p.p.

Filmavond @ Trefpunt, , maandag 
4 april. De film begint om 19.30 
(met pauze).

Jeugdactiviteiten Forumbi-
bliotheek Beijum 
(Ypemaheerd 42)
Kleintje koffie Beijum, vrijdag 11 
maart, 8 april, 13 mei en 10 juni  
10.00-11.30: advies over leuke 
boekjes voor je baby, dreumes 
of peuter.

Leren programmeren Beijum, 
zaterdag 26 maart, 23 april, 28 
mei en 25 juni: leer hoe je zelf 
een game of website maakt!
Doe je mee? Kijk op forum.nl/
jeugd
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Wil je ook meer groen om je woning?  

Wil je een hek vervangen door een heg? Of  

minder tegels in je tuin? Wist je dat je bij de  

gemeente Groningen hiervoor subsidie 

kunt aanvragen? Dien je aanvraag in via 

www.gemeente.groningen.nl.

www.nijestee.nl/meergroen

Meer groen? Gewoon doen!

eerste twee dagen met een 
sterk optreden de finale te be-
halen, tussen honderden van de 
beste gymnasten van de hele 
wereld. 

Met een prachtige oefening en 
schitterende elementen mist-
ten ze nipt het podium: ze ein-
digden op slechts 0,07 punten 
achter de bronzen medaille als 
vierde van de wereld.

Een fantastische prestatie!

Van 3 tot en met 6 maart 2022 
vond in Baku, Azerbeidzjan, 
het junioren Wereldkam-
pioenschap Acrobatische 
Gymnastiek 2022 plaats. 
Vier teams kwamen uit voor 
Nederland in de Junioren-1, 
waarvan maar liefst drie 
teams van topsportstichting 
Acro Academy Noord Neder-
land. 

De Beijumse Chaja Vos en haar 
sportpartners Jannah Eppinga 
en Sarai Huitema wisten in de 

Beste buurt en wijkgenoten,
Er is alweer een jaar voorbij 
sinds de start van het Lief-en-
leedpotje in Beijum. In maart 
2021 begon ik als gangmaker 
voor (een deel van) de Mun-
sterheerd en (een deel van) de 
Emingaheerd. Dit afgelopen 
jaar heb ik al verschillende 
buren mogen verrassen met 
een kleinigheidje. Soms kwam 
iemand naar me toe, maar ook 
werd er gereageerd als ik aan 
de deur een attentie en een 
kaartje kwam brengen. Na de 
zomer bleef het stil en ben 
ik zelf een paar keer door de 
straat gelopen om te kijken en 

Chaja Vos van Acro Academy naar junioren 
WK Acro 2022

soms te vragen wat er speelde 
in de straat.
Ook dit jaar hoop ik weer wat 
bekendheid te geven aan het 
lief-en-leedpotje, zodat u als 
buren elkaar weer kunt voor-
dragen wanneer er iets te 
vieren valt, of als er droeviger 
nieuws is en iemand een hart 
onder de riem kan gebruiken. 
Mail, app of spreek de gang-
maker in de buurt aan om die 
buurvrouw die 60 jaar wordt 
of die buurjongen die na veel 
ploeteren zijn rijbewijs heeft 
gehaald op te geven. U kunt 
als buur ook zelf iets kopen en 
het bedrag (na overleg) bij de 

Lief-en-leedjaaroverzicht 
gangmaker declareren.
Lijkt het je leuk om als gangma-
ker een lief-en-leedpotje te be-
heren in jouw straat? Schroom 
dan niet en meld je aan bij het 
WIJ-team.

Lieve groet,
Elles de Jong

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie?
Siebo Weert
opbouwwerker WIJ Beijum,
Melsemaheerd 2 ,
9736 EN Groningen
siebo.weert@wij.groningen.nl
06-25634102

Het trotse drietal. (Foto: Iris Roffel.)

Lief en Leed in de Munsterheerd/Emingaheerd

Dingen die ik als gangmaker zoal gekocht heb:
* leuke plantjes in pot
* bosjes rozen
* kaartjes met lieve teksten
* poppenkleertjes voor een jarig jobje
* fruit en noten, maar ook chocolade ontbrak niet
* en een leuk vogeltaartje

Redenen voor het lief en leed:
* ziekte, door corona of ouderdom
* een ongelukkige val met de fiets
* ontslag na jaren hard werken in de zorg
* een blinde darm die eruit moest

Maar ook…
* een verjaardag van een buurman die 40 jaar werd
* een buurmeisje dat 4 kaarsjes mocht uitblazen
* een nieuwe buur die welkom werd geheten in de straat

Achter de horizon

In zijn boek Achter de horizon neemt Beiju-
mer Jaap Ekhart je mee op reis buiten de 
gebaande paden. Anekdotische ervarin-
gen, enigszins bizarre waarnemingen, 
maar vooral fascinerende landen passeren 
de revue: van Colombia tot Jemen.
Ga je mee op reis?
Terugkerende thema’s in deze reisverha-
lenbundel zijn: Jezus en zijn trawanten, 
gentrificatie, vissen en honden in diverse 
verschijningsvormen, lekkere hapjes, 
kunst, sociale en maatschappelijke mis-
standen, film, architectuur, de rol van de 
vrouw in de geschiedenis, muurschilde-
ringen, Friezen in den vreemde, politieke 
incorrectheid, erotiek en thuishaven (stad) 
Groningen. Humoristische beschouwin-
gen en serieuze zaken wisselen elkaar af.
Reizen is zien. Mijd eens de top 10-be-
zienswaardigheden, sta stil bij het dage-
lijks leven: kijk rustig om je heen, regis-
treer, lees en luister.

Jaap Ekhart (1956) werd geboren bij het dorp 
Een. Na afronding van de Pedagogische Acade-
mie studeerde hij Kunstgeschiedenis & Archeolo-
gie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Jaap is architectuur- en erfgoedgids: hij geeft 
rondleidingen en lezingen, verzorgt presentaties 
en schrijft. Daarnaast reist hij graag. De foto’s die 
tijdens deze prachtige reizen zijn gemaakt zijn te 
bekijken via de QR-code in het boek of via 
www.jaapekhart.com.

Achter de horizon, ISBN 9789464502886, €18,99 
(inclusief kosteloze verzending in Nederland en 
België), te bestellen via boekscout.nl.
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
3 april 10.00 uur oecumenische viering o.l.v. gemeente-/ 
   parochieleden
10 april 10.00 uur nog niet bekend
14 april 19.30 uur Witte Donderdag, ds. R. Fortuin
17 april 10.00 uur ds. N. Everts 

U bent van harte welkom in De Bron. U kunt komen zonder uitnodiging. 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl. U vindt de dienst eenvoudig 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 bij-
wonen van de vieringen. Omdat dit kan veranderen, raden wij u aan de 
website van de Hildegardparochie te raadplegen voor de meest recente 
richtlijnen en maatregelen. Wel vragen wij u een mondkapje te dragen en 
de anderhalve meter in acht te nemen.
Voor de oecumenische PKN-diensten verwijzen wij u naar de maatrege-
len van Damsterboord.

27 maart 11:15 uur  Emmaüskerk; pastoor M. Oosting
3 april 10:00 uur Stefanuskerk, oecumenische dienst (PKN)
10 april 11.15 uur Emmauskerk, pastor M. Oosting, 
   Palmzondag – gastdienst
15 april 19.00 uur Emmaüskerk, o.l.v. parochianen,
   Goede Vrijdag
16 april 22.00 uur Emmaüskerk, pastor M. Oosting, Paaswake
17 april 11.15 uur Emmaüskerk, pastoor A. Jellema,
   Paaszondag
24 april 11.15 uur Emmauskerk, o.l.v. parochianen
1 mei 11.15 uur Emmauskerk, pastor M. Oosting, 
   oecumenische dienst (RK)

Kerkdiensten
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Groene tuinen in kleur en woord – doe mee aan ons foto-haikuproject 2023
Wat fijn als je de natuur ziet 
groeien, planten ziet opkomen 
en kleurige bloemen in je tuin 
mag bewonderen. Hier hebt u 
de kans om die pracht te laten 
zien en daarmee ook nog mee 
te doen aan een actie voor het 
goede doel!

De Groene Bron Kalender 2023
Vorig jaar zijn 150 kalenders 
met foto’s en gedichten uit de 
buurt verkocht, ten bate van het 
Hospice in Groningen! Dit jaar 
trekken we de cirkel groter, na-
melijk ook naar de volkstuinen. 
Waarom? Omdat de foto’s uit de 
tuinen en omgeving passen bij 
het goede doel van dit jaar: de 
Voedselbank. 

Deze fotokalender en -kaarten 
ontstaan door inzendingen van 
tuinders uit de drie wijken van 
de volkstuinvereniging en van 
bewoners in en om de stad Gro-
ningen. De ingestuurde foto’s 
worden anoniem geselecteerd 
door een wijkvakgroep op initia-
tief van de diaconie van PKN De 
Bron in Beijum. Met je inzending 
steun je de Voedselbank in Gro-
ningen! Stuur je foto’s naar: ka-
lenderuitdebron@gmail.com
We zijn op zoek naar foto’s van 
alle tuinseizoenen met bloemen, 
groente en fruit door het jaar 
en/of het landschap rondom 
Groningen, in kleur of zwart-
wit. Graag minimaal 1575 × 
1575 pixels. De kalender gaat 

ongeveer 8 euro kosten, de fraai 
uitgevoerde vierkante kaarten 
kosten ca. 2,50 per klapkaart, 
met foto en haiku. Deze zijn aan 
het eind van het jaar te bestellen 
op hetzelfde mailadres en per 
tikkie te betalen. Meer informatie 

over de afmetingen verschijnt 
in september as.  We verheugen 
ons op een rijke oogst!

Namens de werkgroep,
Maria Ufkes, Beheerder 
Volkstuin  Fossemaheerd

Lijkt het je leuk om eenzame ouderen in jouw buurt te bezoe-
ken en hen te koppelen aan een passende vrijwilliger? Dan zou 
de rol van vrijwillig coördinator bij het project Vriendschappelijk 
Bezoek van Humanitas iets voor jou kunnen zijn.
In jouw omgeving zijn veel ouderen die graag regelmatig wat 
aanspraak willen of met iemand een wandeling willen maken. 
Als vrijwillig coördinator kom je bij deze ouderen op bezoek om 
kennis te maken en te luisteren wat de wensen zijn. Vervolgens 
ga je met je collega-coördinatoren op zoek naar een passende 
vrijwilliger.

Heb je iemand gevonden? Dan plan je een kennismaking met 
de deelnemer en vrijwilliger. Vervolgens ben jij het contactper-
soon voor dit koppel en bel je van tijd tot tijd om te kijken of 
alles naar wens verloopt. Mocht de vrijwilliger ergens tegenaan 
lopen, dan ben jij het eerste aanspreekpunt. 
We bieden je een gezellig en enthousiast team, flexibel vrijwil-
ligerswerk en een hoop dankbaarheid! Je bent gemiddeld 6 tot 
8 uur per week aan de slag. 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
 Meld- en Informatiepunt van Humanitas: 
 telefoon 050-3126000 
 mip.groningen@humanitas.nl.

Groningen
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Openingstijden:
Ma t/m Do 8:30-18:00

Vr 8:30-19:00

Za 8:30-17:00

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale 

aanbieders

Vanuit de Hunze en Beijum binnen 10 minuten 
bereikbaar met de fiets of met de auto 

(parkeerplaats bij de winkel)

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

Info@dewiershoeck.nl

Boodschappen doen combineren met 
een leuk uitje? 

Kom naar de Wiershoeck!

Foto © Ronald Gramberg Galkemaheerd   |   Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Uitwendige therapie  
 
 
Met de kracht van kruiden, 
uitwendig,  
je zelfhelend vermogen 
aanspreken.  
 
 
 
José Boksebeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

omwenden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biografiegesprek  
 
 

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

zijn. 
 
 
     
 

   Isebrandtsheerd 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


