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Voorjaar in Beijum
door Johan Fehrmann
De wijk begint meer en meer
in bloei te staan, het coronaspook lijkt mijlen ver weg ‒ hopelijk komt het nooit terug ‒ en
de oorlog in Oekraïne, hoe
vreselijk ook, domineert niet
in de wijk.
Opknapbeurt
De wereldproblematiek hoeven we niet te bespreken in
deze wijkkrant. Leve de opwaartse krachten in de eigen
wijk. En die zijn er volop. Op
Plein-Oost is ongeveer drie
weken geleden een nieuw
speeltoestel neergezet. Vele
jaren stond er een rood speelgoedtreintje; nu kunnen kinderen hier ‘de boot in’. Voor het
treintje is een mooi speelgoedschip met glijbaantje in de
plaats gekomen.
Over speeltoestellen gesproken, op het centrale ronde
speelveldje midden in de Grevingaheerd is een paar weken
geleden ook een speeltoestel
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weggehaald om te worden
vervangen door een nieuw
exemplaar. Verder krijgt het
hele veldje een opknapbeurt.
Winkelcentrum Beijum
Beijumers willen graag prettig
wonen in hun eigen wijk. Er
zijn weleens onderzoeken uitgevoerd waarvan de uitkomst
was dat het overgrote gedeelte
der bewoners prettig woont in
de wijk.
Maar het kan altijd prettiger.
En op zijn minst moet je de
wijk onderhouden, op niveau
houden, wat betreft leefbaarheid en woongenot. Dat geldt
ook voor het circa twintig jaar
oude Winkelcentrum Beijum,
bij elke lezer uit de wijk bekend. Op de invulling van het
winkelbestand kan de wijk
geen invloed uitoefenen, dat
is een ondernemerskwestie.
Maar wel op de situatie eromheen. Hoe zit het met de
bereikbaarheid? Kun je er goed
parkeren? Wat valt er te verbeteren?

Op 14 april konden Beijumers hun ideeën en suggesties kwijt over Winkelcentrum Beijum
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Op 14 april stond er een
kraampje voor het al jaren leeg
staande Blokkerpand in de
promenade van het winkelcentrum. Beijumers konden
hier plannen, suggesties en
ideeën aandragen voor een
beter Winkelcentrum Beijum
en een betere omgeving. Meer
hierover op pagina 5 en in een
volgende Beijumer.
Dan een onderwerp dat niet
direct te maken heeft met het
genoemde winkelcentrum,
maar er wel mee samenhangt.
Op een zijmuur van Shoetime
heeft kunstenaar Michel Velt
de afgelopen Paasdagen een
enorme muurschildering gemaakt. Na de schildering van
een reiger en een pauw rond
het winkelplein zijn nu, in het
kader van Streetart Groningen,
een moeder en dochter te bewonderen. Smaken verschillen,
maar de commentaren zijn
overwegend lovend in de wijk.

bericht over de Smeltkroes in
de Kringloopwinkel in de Claremaheerd. Die ontpopt zich
meer en meer als een ontmoetingsplek en een weggeefwinkel van formaat. De buurtcentra zijn weer los (er was een
discoavond op 22 april en op
7 mei is er een concert) en Buitenfitness Beijum floreert met
dit mooie weer op het terrein
van Het Trefpunt.
Niet vergeten, geniet vooral
van het prachtig opbloeiende
recreatiepark Kardinge. Het
enige te benoemen minpuntje
op deze voorpagina is dat er
dit jaar geen organisatie is die
de Vrijmarkt op Koningsdag
heeft willen organiseren, zodat
dit feest aan Beijum voorbijgaat. Een gemiste kans na
twee coronajaren waarin de
Vrijmarkt ook geen doorgang
vond. Het zou mooi zijn als
volgend jaar de markt op Koningsdag weer doorgang kan
vinden.

Op naar de zomer
Zo gaan we meer en meer
de lente in, hopelijk op weg
naar een mooie zomer. In de
vorige wijkkrant is uitgebreid

Maar overwegend, het is en
blijft prettig wonen in Beijum,
een wijk met veel mooie en
opwaartse ontwikkelingen,
projecten en vernieuwingen.
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Maandag t/m zaterdag
geopend vanaf 8.00 uur

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

Zondag vanaf 12 uur geopend

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)

2

Digitale informatiebijeenkomst
Vitaliteitscampus Kardinge
Afgelopen dinsdag 5 april,
van 20:00-21:00 uur, was er
middels een digitale informatiebijeenkomst gelegenheid om kennis te maken
met de stand van zaken
betreffende de gebiedsvisie
van de gemeente voor het
Kardinge gebied.
Sportcentrum Kardinge is
aan vernieuwing toe evenals
het gebouw van het Alfa College. Aanleiding om vanuit
de gemeente te werken aan
een toekomstvisie voor het
gebied. De gemeente is
daarover eerst in gesprek
gegaan met instellingen en
bedrijven die betrokken zijn
bij het Kardinge gebied. Op
basis daarvan is een bidbook
samengesteld, een bundeling van allerlei ideeën.
De digitale informatiebijeenkomst was vanuit
de gemeente een eerste
aanzet om organisaties en
bewoners te betrekken bij de

planontwikkeling. De presentatie duurde vrij lang waardoor
er weinig tijd over bleef om
vragen te stellen. Het gros van
de aangemelde deelnemers
maakte zich zorgen om de
plannen voor extra bebouwing
in het Kardinge gebied. Ook
de mogelijke aantasting van
de natuur en openheid van het
gebied riep vragen op.
Volgens de gemeente staat nog
niks vast. Alles is bespreekbaar.
De bebouwing voor wonen zal,
indien deze er komt, hoogstwaarschijnlijk aan de achterzijde van de Kardingeheuvel
(waar nu parkeerplaatsen zijn)
plaats vinden. Voor eind mei,
begin juni zal er een fysieke bewoners avond gepland worden.
Hierover volgt nadere informatie.
Zie voor informatie over de
ontwikkelingen rond de gebiedsvisie Kardinge :
https://gemeente.groningen.nl/
gebiedsvisie-kardinge

Nieuw wapen in de strijd tegen
blauwalg Kardingerplas?
Waterschap en gemeente
hopen nog dit jaar een
nieuw wapen in de strijd te
gooien tegen de blauwalg
in de Kardingerplas. Het
waterschap onderzoekt
momenteel grondwater dat
vrijkomt bij bemalingen
aan de ringweg.
Dat water is sterk ijzerhoudend en zou gebruikt
kunnen worden om fosfaat
(een belangrijke voedselbron voor blauwalg) in de
plas te binden . Ook wordt
onderzocht of dat grondwater geen schadelijke stoffen
bevat. Als de uitkomsten
daarvan positief zijn zal de
gemeente een leiding aanleggen om dit grondwater
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.
Inmiddels heeft het waterschap
de hulp van Arcadis ingeroepen. Dit bedrijf is wereldwijd
actief op het gebied van infrastructuur, gebouwde omgeving,
water en milieu.
Blauwalgproblemen doen zich
op heel veel locaties in buitenzwemwater voor. Duidelijk is in
elk geval dat per locatie maatwerk nodig is waarbij ervaringen van elders mee gewogen
worden. De verwachting is dat
in de mei-editie van de Beijumer nader nieuws vermeld kan
worden.

Kort verslag Algemene Leden Vergadering
Bewonersorganisatie Beijum
Op 30 maart jl. was de ALV van de Bewonersorganisatie Beijum. Er waren 10 leden aanwezig.
Het quorum werd niet gehaald en de leden werd volgens de statuten gevraagd of de
vergadering verplaatst moest naar een andere datum of doorgang kon vinden Dat laatste was
het geval. Onderstaand volgt een kort verslag.
– De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen mededelingen van het bestuur.
– Het voorwoord wordt door de aanwezigen ter kennisgeving aangenomen en er zijn geen
verdere opmerkingen.
– Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat de bebording in de wijk klaar is maar
dat op sociale media is te lezen dat de bewoners vinden dat ze soms op een vreemde plek
staan, links in plaats van rechts of moeilijk te lezen zijn. Met de verlichting is nog niets gedaan:
er wordt bij stadsbeheer geïnformeerd hoe het ermee staat.
– Het inhoudelijk jaarverslag 2021 wordt besproken en vastgesteld.
• Het bestuur is nog druk bezig met de WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen). Er
wordt opgemerkt dat er in Beijum meerdere organisaties zijn die hetzelfde (nog) moeten
doen en of het een idee is om hierbij samen te werken. Via Sociale Media wordt op steeds
meer dingen gereageerd, hier komen leuke initiatieven uit voort zoals doorverwijzingen
etc.
• Wijkvernieuwing Beijum bruist: op dit moment zijn uit onvrede de contacten met de
kerngroep wijkvernieuwing en de gemeente verbroken. Binnenkort volgt er nog een
gesprek.
• De werkgroep herinrichting speelplekken loopt.
• Bij de inrichting Plein Oost en WC West is de BOB niet rechtstreeks betrokken. De
gemeente overlegt samen met de ondernemers en de bewoners.
• Sterk netwerk Beijum: op Beijum.nl staat hier onder Wijkvernieuwing een mooi artikel
over. Op 21 april is er weer een overleg.
• Wijkbedrijf Beijum: dat loopt en er wordt de laatste hand aan gelegd. In een olgende
wijkkrant komt er een artikel over.
• Stedenbouwkundige visie – Beijum kookt: dat is het verhaal over wat de gemeente zich
voorstelt over stedenbouwkundige verbeterpunten in de wijk. Daar zou een bijeenkomst
over komen die vervolgens geannuleerd is omdat de gemeente er meer mensen bij wil
betrekken.
• Gerrit Krolbrug: Helaas heeft de gemeente niet voor de bewonersvariant van de brug
gekozen. Maar volgens uitspraken van de politieke partijen in de verkiezingskrant
zouden er toch nog mogelijkheden moeten zijn voor nader overleg.
– Financiële verantwoording 2021: er zijn veel intermediaire dingen gedaan. Door de BOB als
tussenstation te gebruiken lopen een aantal initiatieven veel beter.
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen en de penningmeester wordt decharge
verleend. De huidige leden van de kascommissie worden herkozen.
– Binnenkort is er een online bijeenkomst over de gebiedsvisie Kardinge, een eerste
kennismaking over het project, daarna wordt er een bewonersavond georganiseerd. Er wordt
opgemerkt dat de ouderenwerkgroep een gesprek gehad heeft over ouderenhuisvesting en
het lijkt alsof potentiële ontwikkelaars en gemeente alle plannen al klaar hebben. Maar daar
moet eerst met de bewoners over gesproken worden.
– Voortgang Bewonersplatform: onlangs heeft een afvaardiging van het bestuur met
bewoners gesproken over het wijkbudget. Die bewoners wilden wel weer een inloopavond
organiseren. Binnenkort is er ook een overleg met betrokkenen bij het Bewonersplatform
Lewenborg om te horen hoe één en ander daar georganiseerd is.
Tot zover het kort verslag van de ALV. Na afloop kon onder het genot van een drankje nog wat
nagepraat worden.
Janny Atema
Secretaris BOB
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Hoe Beijum gestemd heeft in maart
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft
slechts 37,1% van de kiesgerechtigden in Beijum zijn
stem op een politieke partij
uitgebracht. Een lage opkomst
in verhouding met andere
wijken.
Hoe ging het dit jaar?
In de eerste week van maart is
een speciale verkiezingskrant,
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 hoopten dat
deze krant er dit verkiezingsjaar aan bij zou dragen dat er
weloverwogen meer gestemd
zou worden dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Deze speciale krant leverde
vele positieve reacties op. Of
deze ook het stemgedrag van
de Beijumer heeft beïnvloed
moeten wij in het midden
laten.

Uitgave van de Bewoners Organisatie Beijum – info@beijum.org – www.beijum.org

Maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen
Presentatie Politieke Partijen

Beste Beijumer,
Op woensdag 16 maart vinden
de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in Groningen,
ook in Beijum. In vijf stemlokalen in de wijk kunt u uw
stem uitbrengen (zie achterzijde). Alleen in het Trefpunt kan
dat ook al op 14 & 15 maart.
Beijum is een wijk met een
jonge geschiedenis, een multiculturele 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 gemeente. Díe heeft de middelen
om – samen met de bewoners
– te zorgen voor de randvoorwaarden 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 gemeente.

Beijum (BOB) een goed idee
om Beijumers op een andere
manier te informeren over de
visie van politieke partijen op
vraagstukken die in Beijum spelen. De BOB heeft alle politieke
partijen die deelnemen aan de
verkiezingen een vragenlijst toegestuurd. 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.

Vanwege corona kon een politiek eetcafé in aanloop naar de
komende gemeenteraadverkiezingen helaas geen doorgang
vinden. In plaats daarvan leek
het de Bewoners Organisatie

In deze speciale editie vindt u
de reacties op onze vragen. Wij
hopen u hiermee in staat te stellen een weloverwogen keuze te
maken bij de komende verkiezingen.

Sporthal Beijum
• 1.311 kiesgerechtigden
• 730 (55,68%) opkomst
• 3 (0,41%) blanco stemmen
• 2 (0,27%) ongeldige stemmen
• 725 geldige stemmen

Heerdenhoes
• 1.311 kiesgerechtigden
• 419 (31,96%) opkomst
• 0 blanco stemmen
• 1 (0,24%) ongeldige stemmen
• 418 geldige stemmen

Trefpunt Beijum
• 1.311 kiesgerechtigden
• 596 (45,46%) opkomst
• 1 (0,17%) blanco stemmen
• 0 ongeldige stemmen
• 595 geldige stemmen

Trefpunt Beijum*
• 1.311 kiesgerechtigden
• 352 (26,85%) opkomst
• 1 (0,28%) blanco stemmen
• 0 ongeldige stemmen
• 351 geldige stemmen

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.

Het heugelijke feit is dat bij de
recente gemeenteraadsverkiezingen de opkomst met 48,28%
beduidend hoger was dan in
2018. Iets onder het gemeentelijke gemiddelde. Van de 7866
kiesgerechtigden in Beijum
hebben er 3798 hun stem uitgebracht.
Beijum heeft meer van zich
laten horen, bedankt.!

PKN de Bron
• 1.311 kiesgerechtigden
• 575 (43,86%) opkomst
• 0 blanco stemmen
• 0 ongeldige stemmen
• 575 geldige stemmen

Gymzaal Stoepemaheerd
• 1.311 kiesgerechtigden
• 1.126 (85,89%) opkomst
• 5 (0,44%) blanco stemmen
• 2 (0,18%) ongeldige stemmen
• 1.119 geldige stemmen
* Het stemlokaal in het Trefpunt was ook
op maandag en dinsdag geopend.

Huurt u particulier? Laat dit dan niet liggen.

Start tegemoetkoming huurders van gereguleerde particuliere verhuur in aardbevingsgebied
Huurders in het aardbevingsgebied die op 1 juli 2021 een
huurwoning in het sociale
stelsel huurden van een particuliere eigenaar kunnen in
aanmerking komen voor een
eenmalige tegemoetkoming
van 750 euro. Deze huurders
kunnen vanaf 1 april op snn.
nl/tegemoetkominghuurders
nagaan of zij gebruik kunnen
maken van deze nieuwe regeling.
De belangrijkste voorwaarden
van de regeling zijn dat:
• de kale maandhuur bij
aangaan van het huurcontract
onder de sociale huurgrens lag.
Die grens was, bijvoorbeeld,
in 2021 € 752,33 en in 2011

€ 652,52.
• het om een zelfstandige
woning gaat met een eigen
voordeur die reeds gehuurd
werd in juli 2021.
• de huurwoning in een van de
postcodes staat waar de waardedalingsregeling van Intituut
Mijnbouwschade Groningen
geldt of in de postcodes 9679,
9681 of 9682. (de postcodes van
Beijum vallen hier ook onder.)
Deze beleidsregel wordt op
verzoek van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat
uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord Nederland
(SNN). Aanvragen kan vanaf 1
april tot en met 31 december
2022 viasnn.nl/tegemoetko-

minghuurders. De eenmalige
vergoeding geldt per woning.
Huurders die op 1 juli 2021
van woningcorporaties in het

aardbevingsgebied een woning
huurden, hebben eerder al een
eenmalige tegemoetkoming
gehad van € 750. Doordat er in

veel gevallen onzekerheid
was over de vraag of hun
huurwoning nog onderdeel
uit zou gaan maken van
de versterkingsopgave is
onderhoud aan hun woning
mogelijk uitgesteld.
De minister van BZK heeft de
Tweede Kamer in september
2021 toegezegd te onderzoeken of ook huurders die
sociaal huren bij particuliere
verhuurders hiervoor een
eenmalige tegemoetkoming
kunnen krijgen.
De regeling die 1 april start,
is hier de uitwerking van.
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Volle zaal voor Holle Bolle Kies
Aandacht voor tandzorg tijdens succesvolle theatermiddag
Onder grote belangstelling
vond zaterdag 19 maart
de theatermiddag ‘Holle
Bolle Kies’ plaats. Hier werd
tijdens een gezellige middag
voor jong én oud, op een
speelse manier voorlichting
gegeven over tandzorg en
mondhygiëne. De dag was
georganiseerd door WIJ
Beijum, BIJ VRIJDAG, JOGG
en de gemeente Groningen.
Maar liefst honderdvijftig
bewoners kwamen erop af.
Nanouk Usmany, jongerenwerker WIJ:
‘Regelmatig hebben wij overleg met de werkgroep Positief
opgroeien. Hierin zijn alle
basisscholen uit de wijk, de
kindcentra, het JOGG en WIJ
Beijum vertegenwoordigd.
Tijdens een van deze overleggen kwam ter sprake dat we
vaak kinderen met slechte
gebitten zien. En dat we het
gevoel hadden dat ouders
niet goed op de hoogte zijn
van de gratis tandzorg voor
kinderen tot 18 jaar. De praktijkmanager van het Tandheelkundig Team Beijum
bevestigde dit signaal. We
besloten daarom hier iets
voor op te zetten.’
‘Vervolgens hebben we in
een subgroep, bestaande uit
Ria Haverkamp (brugfunctionaris De Heerdstee), Lottie

Herfkens (Communicatieadviseur Gemeente Groningen)
en ik, nagedacht over de juiste
vorm om hier aandacht aan te
besteden. We waren het er al
snel over eens dat het een leuke
manier moest zijn. Ria kwam
met het idee van een educatieve
theatervoorstelling. Om het
interactief te maken leek het mij
een goed idee om informatie
te geven via een quiz. En Lottie
stelde een kleurwedstrijd voor,
waarvan de prijsuitreiking op de
dag zelf was.’

de been te krijgen als het gaat
om theater.’

‘Hierna heb ik Kitty Boon,
cultuurcoach in Beijum, gevraagd om over de opzet mee te
denken. Zij bracht me in contact
met Theater Pannenkoek. Kitty
vertelde me dat ze in de Wijert aandacht wilden besteden
aan waterdrinken. Zo werd het
lijntje met het JOGG gelegd en
zo kwam ik in contact met Karen
Beharry, die WIJ-medewerker
Jeugd in deze wijk is. Toen hebben we besloten de dag zowel
in Beijum als in de Wijert te
organiseren.’

‘Uiteindelijk kwamen er meer
dan honderdvijftig bewoners op
de middag af, waarvan ongeveer
tachtig kinderen.’

Boven verwachting
‘In tegenstelling tot De Wijert
hoefde je je in Beijum niet van
tevoren aan te melden. Dat
maakte het voor ons heel spannend wat we die dag konden
verwachten. Uit ervaring weten
we dat het een uitdaging is om
in Beijum een groot publiek op

Meer dan honderdvijftig bewoners kwamen op de theatermiddag af.

‘Om het bereik van de doelgroep te vergroten, is naast de
kleurwedstrijd wijkbreed aandacht besteed aan de middag.
De kleurplaten en flyers zijn
gedeeld op scholen, opvang,
de bieb en natuurlijk ook via
de socials zoals Facebook en
Instagram. Van tevoren hadden we tegen elkaar gezegd: we
zijn al blij als er twintig mensen
komen.’

Theater Pannenkoek bestaat uit
Natalie van Eerden en Inge Bakker.

Bijzonder
‘Bijzonder was ook dat er ook
vluchtelingen uit het COA bij
de Driebondsweg waren. Een
aantal van hen deed al mee
aan activiteiten in Beijum en
Lewenborg. Daarbij hadden ze
aangegeven dat ze graag vaker
wilden komen. Daarom hadden we ze ook voor deze dag
uitgenodigd. Tot dan toe waren
er voor dergelijke dagen steeds
bussen geregeld vanuit het
COA. Maar daar waren ze mee
gestopt. Gelukkig hebben we
afspraken kunnen maken dat de
OV-kosten alsnog door het COA
werden vergoed. En dat heeft

Foto’s: Ronald Gramberg

Testen wie het meeste over tanden en tandenpoetsen weet tijdens de quiz.

gewerkt.’
Voor herhaling vatbaar
‘Nu we hebben gezien wat
voor succes het kan zijn om
op een leuke, ontspannen
manier voorlichting te geven,
zijn we van plan vaker zoiets te
organiseren. Mede dankzij het
Tandheelkundig Team Beijum
en Univé zijn de winnaars met
een mooie elektrische tandenborstel naar huis gegaan. Ook
zijn we aan het nadenken over
voorlichtingsmiddagen over
dit onderwerp. En volgend jaar
houden we natuurlijk weer een
theatermiddag. ‘
Ria Haverkamp, brugfunctionaris De Heerdstee
‘Tijdens een overleg van de
werkgroep Positief Opgroeien
kwam ter sprake dat we merkten
dat veel kinderen niet gezien
worden door de tandarts, of
dat ze tandproblemen hebben.
Binnen de werkgroep zoeken
we naar verbinding. Vanuit die
gedachte kwam het idee op
om iets met mondhygiëne en
tandzorg voor kinderen te doen.
In een voorstelling konden we
deze informatie geven; een
kleurwedstrijd maakte het mogelijk om voordien al aandacht
aan de middag te besteden. De
winnaar van de kleurwedstrijd
zou een elektrische tandenborstel krijgen, alle andere kinderen gingen met een tasje met

een gewone, maar zeer leuke
tandenborstel passend bij de
leeftijd, tube tandpasta en informatiefolders naar huis.’
Succesvol
‘De middag was een groot succes. Van tevoren hadden we niet
verwacht dat er zoveel mensen
op af zouden komen. We hadden het bescheiden ingeschat.
Door de grote opkomst van
kinderen hebben we ter plekke
de voorraad tandenborstels nog
even aangevuld.’
‘Er kwamen ook twee vrouwen
van de NVM-mondhygiënisten,
de beroepsorganisatie voor
mondhygiënisten, naar de theatermiddag toe. Zij wilden kijken
of een dergelijke manier van
informatievoorziening succesvol kan zijn. Ze waren na afloop
meer dan enthousiast, en zijn
nu ook van plan iets soortgelijks
op te gaan zetten.’
Duidelijke boodschap
‘Of we ons doel hebben bereikt –
meer kinderen naar de tandarts
en betere tandverzorging – is
natuurlijk nooit 100% te zeggen.
Wel denk ik dat de boodschap
duidelijk was. Het zat op zoveel
mooie manieren in de voorstelling en het programma van de
middag verwerkt. We zijn dan
ook zeker van plan om te kijken
of we dit volgend jaar kunnen
herhalen.’

Gezocht! Beijumers die meedenken over verduurzaming woningen
Een koude vloer, hoge energieprijzen, een tochtige woning, klimaatverandering
en Russisch gas. Redenen
genoeg waarom we onze
huizen willen verduurzamen. Dat verduurzamen
willen we het liefst snel,
betaalbaar, goed én samen
doen. En daar hebben we
de hulp van bewoners bij
nodig!
Laat je stem horen
Om te kijken hoe we Beijum
zo goed en zo snel mogelijk
kunnen verduurzamen,
organiseert de gemeente
Groningen meedenksessies. Dit doet ze samen met
het bewonersinitiatief De

Werkbeij. Bij deze sessies gaan
we met bewoners in gesprek
over hoe we de verduurzaming
kunnen versnellen, van eenvoudige energiebesparingstips tot
de overstap van gas naar een
duurzame bron. En horen we
graag wat er bij jou in de wijk
leeft en speelt op het gebied van
verduurzaming.
Inloopmarkt 2 juni
Op donderdag 2 juni trappen
we af met een grote bijeenkomst voor de hele wijk. Deze
bijeenkomst zal aan het einde
van de middag en in de avond
plaatsvinden. Onderwerpen
die aan bod komen, zijn: wat
is eigenlijk de opgave voor
verduurzaming? Hoe voorkom

Meer informatie over deze
bijeenkomst, zoals de exacte tijden, is binnenkort te vinden op:
www.beijum.nl/energieteamde-werkbeij/.
je dat de energierekening nog
verder oploopt? Hoe kan ik de
subsidie van € 10.000 het beste
gebruiken? We geven twee keer
dezelfde presentatie, zodat je
zelf kunt beslissen of je liever
in de middag of avond komt.
Voor of na de presentatie kun
je langs verschillende stands
lopen. Hier kun je terecht met
vragen of meer informatie over
verduurzaming van de woning.
Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd.

Meedenksessies
Na de bijeenkomst van 2 juni
volgen er een drietal avondbijeenkomsten. Deze vinden
plaats in de maanden juni, juli
en mogelijk ook september. Op
dit moment zijn we nog druk
bezig met de planning. Houd
deze wijkkrant of bovenstaande
link in de gaten voor meer
informatie.
Nu alvast aanmelden
Wil je je nu alvast aanmelden
voor de avondbijeenkom-

sten? Dat kan. Stuur hiervoor
een e-mail naar anne.geluk@
groningen.nl (projectleider
Wijkenergieaanpak Beijum en
Lewenborg). Vergeet niet om in

de mail je naam, adres en telefoonnummer te zetten. Zodra
de datums bekend zijn, sturen
we je dan de uitnodiging voor
de bijeenkomsten.
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Eerste schop in de grond in Grevingaheerd
Fietspad tijdelijk afgesloten van 6 mei tot en met 14 juni
In de vorige Beijumer schreven we dat de uitvoering van
de aanpak Grevingaheerd in
het voorjaar zou beginnen.
Ondertussen zijn we met de
werkzaamheden in de heerd
gestart. Als eerste zijn de
speeltoestellen verwijderd en
is het middenterrein opgeruimd.
Het uitvoeren van de verbeteringen in de Grevingaheerd zal
ongeveer drie maanden duren.
Het streven is om in de zomer
van 2022 klaar te zijn. In het
najaar volgt dan de aanleg van
het groen. Dat betekent dat de

grond rond de speelplek tot die
tijd kaal blijft.
Voortgang en communicatie
De uitvoerder van de werkzaamheden, Wegenbouw de
Wilde bv, zal bewoners de
komende tijd informeren over
de voortgang en de planning.
Zodat bekend is wanneer iets
plaatsvindt, hoe lang iets duurt
en wanneer parkeerplaatsen
wellicht tijdelijk niet beschikbaar zijn. Uiteraard houden wij
bewoners ook via onze eigen
kanalen op de hoogte van de
vorderingen van de aanpak.

Op deze kaart is de omleiding van de Beijumerweg te zien wanneer het fietspad wordt afgesloten.

Afsluiting fietspad bij Beijumerweg
Door de werkzaamheden is op een bepaald moment ook het fietspad tijdelijk buiten gebruik.
Het gaat om een stuk van de Beijumerweg ter hoogte van de Grevingaheerd. Dit zal zijn van 6
mei tot en met 14 juni. Voor fietsers is in die periode een omleidingsroute aangelegd. Deze kun
je zien op de afbeelding op deze pagina. De borden voor de omleiding worden op 5 mei ervoor
klaargezet, zodat de werkzaamheden op 6 mei kunnen beginnen.
De speelplek is intussen weggehaald en de heerd opgeruimd.

Samen werken aan de wijk

Grote belangstelling bewoners ‘ophaalmiddag’ ideeën winkelcentrum
Op donderdag 14 april hebben
we vanuit de wijkvernieuwing
de hele dag met statafels en flyers voor het voormalig Blokker-pand in het winkelcentrum
gestaan. Doel: het ophalen
van ideeën en suggesties van
bewoners voor het verbeteren
van het winkelcentrum.
Van tevoren hadden we niet
verwacht dat de belangstelling
zo groot zou zijn. Meer dan
tweehonderd bewoners kwamen langs om input te geven.
Met veel van hen hebben we
uitgebreide gesprekken gevoerd.
Hiervoor willen we iedereen van
harte bedanken.

Aandachtspunten
We kregen veel opmerkingen
over auto’s die te hard rijden
op de parkeerplaatsen en
over de bezorgscooters in het
gebied. Ook de manier waarop
het laden en lossen van de
vrachtwagens van leveranciers verloopt, vraagt volgens
bewoners aandacht. Net als
het zwerfafval en de overlast.
Andere bewoners noemden
de uitstraling van het winkelcentrum als aandachtspunt.
Zij zouden graag zien dat de
omgeving wat gezelliger werd.
Meer groen en beter onderhoud
van de bomen en struiken werd
ook vaak genoemd. Net als het
ontbreken van bankjes om even
op te zitten.
Busbaan
Veel bewoners gaven aan dat ze
de bus graag via de wijkring willen laten rijden. De ruimte van
de busbaan die hierdoor vrijkomt, zou bij het winkelcentrum
kunnen worden betrokken.
We kregen ook veel suggesties
voor winkels die bewoners missen. Zoals een Hema, cadeauwinkel, Kruidvat of kruidenwinkel. Daarover een opmerking:
als gemeente hebben we hier
geen invloed op. Wel zullen we
het doorgeven aan de eigenaar
van het winkelcentrum.

kwamen. En dat er veel overeenstemming is over hoe we
het winkelcentrum kunnen
verbeteren.

Miranda Hoeksema (Gemeente Groningen) praat met bewoners over
hun ideeën voor verbetering van het winkelcentrum.

Een bewoner bekijkt de ideeën van bewoners voor het winkelcentrum.

Terras
Daarnaast waren er bewoners
die zeiden graag een plek te willen om koffie te drinken, of die
een terras missen. Als geschikte
plek werd hiervoor vaak de
achterkant bij het water aangewezen. Een aantal bewoners gaf
aan heel tevreden te zijn met
het winkelcentrum. Of met de
mogelijkheid van het fiets parkeren. Terwijl andere bewoners
de fietsenrekken voor de ingang
een doorn in het oog noemen,
of deze liever verplaatst zien

naar een andere plek.
Overeenstemming
In de loop van de ‘ophaaldag’
raakten de posters met ideeën
en suggesties steeds verder
gevuld. Tot nieuwsgierigheid
van voorbijgangers. Regelmatig
bleven die staan, om te kijken
wat wijkgenoten allemaal voor
punten hadden genoemd. Over
het algemeen werden deze met
instemming gelezen. We kunnen dan ook zeggen dat veel
bewoners met dezelfde ideeën

Vervolg
De afgelopen periode hebben we op nog meer manieren input opgehaald bij
bewoners en ondernemers
voor verbetering van het
winkelcentrum. Bijvoorbeeld via een schouw door
de wijk met ondernemers,
een ondernemersavond, een
bewonersbijeenkomst en
door huis aan huis langs te
gaan bij omwonenden*. Alle
ideeën en suggesties die we
hebben gekregen, gaan we
nu toetsen op haalbaarheid
en wenselijkheid. Op basis
van de uitkomst hiervan
maken we een plan van
aanpak voor de verbetering
van het winkelcentrum. We
verwachten in de zomer een
eerste concept hiervan te
kunnen presenteren.
* = Op dinsdag 19 april zijn
we ’s ochtends huis aan huis
langsgegaan bij omwonenden van het winkelcentrum.
Dit was na sluiting van de
deadline van deze krant.
Daarom konden we dit niet
meer in dit artikel meenemen.

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

www.facebook.com/beijumbruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl
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Nieuwe editie kunstproject The Colorfield Performance
‘Het was fantastisch en we
kregen buitengewoon enthousiaste reacties van het
publiek. Maar liefst 68.000
bezoekerszijn gekomen.’ Dirk
Hakze, na negen maanden
weer terug in zijn atelier onder
de rook van Beijum, blikt vol
trots terug op het succes van
The Colorfield Performance in
Park Lingezegen bij Elst (zie
oktobernummer 2020). De
hele zomer kon het publiek
hier in de buitenlucht coronaproof genieten van ruim vijfhonderd beschilderde panelen
van kunstenaars uit binnen- en
buitenland. In de zomer van
2023 trekt hij met zijn drie caravans en een grote circustent
naar de gemeente Roerdalen
in Limburg voor een volgende
aflevering van dit project. Een
uitnodiging voor Beijums talent om mee te doen.

The Colorfield Performance 2020

welkom; deelnemers moeten
alleen wel in staat zijn om in
slechts één dag een groot paneel van 1,22 bij 1,22 meter te
beschilderen. ‘We balloteren
niet echt, maar kijken wel naar
iemands website om te weten
dat ze niet teveel hooi op hun
vork nemen’, laat de organisator weten.

door Willy Koolstra
Deelnemers maken een schilderij op locatie en hebben daarvoor een dag de tijd. Tussen
half april en eind september is
elke dag een nieuwe groep van
zes tot acht kunstenaars aan de
beurt. Daarna blijft het project
nog een maand staan. ‘Het is
een relatief eenvoudig concept
en we willen zo veel mogelijk
open en laagdrempelig zijn
voor het publiek. Dat kan al
vanaf de eerste dag een kijkje
nemen en de kunstenaars aan
het werk zien. Dit belevings
aspect draagt bij aan het succes
van The Colorfield’, zegt Dirk. ‘Er
waren mensen die zeiden dat
ze het het mooiste museum ter
wereld vonden – en dat zonder
entree.’

Dirk Hakze heeft nog altijd plezier in zijn werk

De spin-off is groot
De panelen in Roerdalen komen in een langgerekte ellips
130 bij 55 meter te staan en
vormen tezamen een groot
Land-Artproject. Wie er van
een afstand naar kijkt, ziet de
kleuren met elkaar interfereren. ‘In Elst waren alle disciplines binnen de schilderkunst
vertegenwoordigd: portret,

OldStars in de wijk
Ontmoeten, plezier én bewegen
Wilt u wat aan uw conditie
doen? Op een leuke laagdrempelige manier? Dan is
OldStars in de wijk wellicht
iets voor u. Een wekelijkse gratis training voor alle
55-plussers die op een gezonde en verantwoorde manier
willen (blijven) bewegen.

Voordelen OldStars in de wijk:
 Dicht bij huis
 Samen bewegen
 Gezond en fit blijven
 Professionele begeleiding
 Mensen leren kennen
Naast het grote succes van
OldStars in de wijk MultiSports,

Gratis sportlessen voor 55-plussers

|

Foto © Willy Koolstra

landschap, abstract, realistisch,
impressionistisch en expressionistisch. Die diversiteit is erg
leuk en iedere bijdrage is even
belangrijk voor het geheel.’
Zowel bekende als onbekende
kunstenaars deden mee. Voor
het project zijn ze allemaal
even gelijkwaardig. De meeste
deelnemers zijn semi-professionals. In principe is iedereen

waarbij verschillende spelvormen aan bod komen, heeft
Beijum nu ook OldStars in de
wijk boksen.
OldStars in de wijk MultiSports
Wanneer Dinsdag
Waar
Wijkcentrum
Trefpunt,
Beijumerweg 17
Tijd
14.00-15.00 uur
Voor wie 55-plussers
OldStars in de wijk Boksen
Wanneer Woensdag
Waar
Wijkcentrum
Trefpunt,
Beijumerweg 17
Tijd
1400-15:00 uur
Voor wie 55-plussers

Kunstliefhebbers uit de wijde
omgeving komen vaak meerdere keren kijken. In het begin
zijn alle vijfhonderd panelen
nog wit. Hoe verder het project
vordert, hoe mooier en kleuriger het eruitziet. Hoe vaak je
ook terugkomt, je wordt elke
keer verrast door nieuwe schilderingen. De werken zijn niet
alleen te kijk, maar ook te koop.
Er komen ook mensen vanuit
musea en galeries. Iedere kunstenaar heeft een redelijke kans
dat hij of zij het gemaakte werk
verkoopt. Dirk: ‘De spin-off is
heel groot. In Elst verkochten

we 81 werken en 15 deelnemers kregen een opdracht.
Daarnaast zijn verschillende
nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen ontstaan, zoals een groepstentoonstelling
in Amsterdam.’
Drukbezette duizendpoot
Naast The Colorfield Performance presenteert Dirk het
soloproject The Colors of Music, waarin hij muziek vertaalt
naar kleur. Ook dat vindt plaats
in de open lucht, veelal op
stranden langs de Nederlandse
of Duitse kust. Hij schilderde
op de bűhne grote namen als
Miles Davis, John Lee Hooker
en Van Morrison, maakte gevelschilderingen en ruimtelijke
kunstwerken bij bedrijven en
fabrieken, en werkt op dit moment aan een ruimtelijk object
voor een rotonde in Sneek. ‘Een
hele staat van dienst, maar ik
doe dit dan ook al dertig jaar’,
lacht hij. ‘Ik vind dat ik een heleboel geluk heb in mijn leven,
al heb ik er wel hard voor moeten knokken.’
De bijna 65- jarige drukbezette
duizendpoot gaat nog lang niet
met pensioen. ‘Alleen al voor
The Colorfield Performance heb
ik nog zoveel aanbiedingen dat
ik 87 moet worden om het allemaal te kunnen uitvoeren.’
The Colorfield Performance
in Roerdalen vindt plaats in
de zomer van 2023 van 1 april
tot en met eind oktober. Kunstenaars die willen meedoen
met deze editie, kunnen zich
aanmelden door een mail te
sturen naar d.hakze@gmail.
com. Aan deelname zijn kosten
verbonden. Meer informatie op
https://www.thecolorfieldperformance.nl.

Wegens succes herhaald!

Fietstocht langs historische plekken in De Hunze en Beijum
Op zaterdag 14 mei organiseert de Historische werkgroep
Beijum weer een fietstocht
langs historische plekken in
De Hunze en Beijum. De tocht
start om 13.00 uur bij de Gerrit Krolbrug. We komen onder
andere langs het riviertje De
Hunze, de plek van steenhuis de
Hunzeborg, kalkovens en tal van
andere plekken. De tocht ein-

digt op de plaats waar vroeger
de borg Beijum was gelegen.
Deze tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Belangstellenden
zijn van harte welkom!
Opgave voor 10 mei bij Douwe
van der Bijl, e-mail:
douwevdbijl@gmail.com,
telefoonnummer: 06-27161796.

Meer informatie en aanmelden:
charlotte@beijumbeweegt.nl
06-14886506
Op 13 april was de feestelijke aftrap van OldStars in
de wijk boksen. Jong en oud
deden mee aan de training.
Een prachtige dag, waarop
veel werd gelachen én seriFoto © Ronald Grambergen

eus getraind.

Dankzij de inzet van deze vrijwilligers blijft de wijk schoon

Goed water- en dijkenbeheer
Het waterschap beschermt de burger
In maart kwam dijkgraaf Bert
Middel van waterschap Noorderzijlvest naar stadsboerderij
De Wiershoeck om te vertellen
over de rol van het waterschap
bij waterbeheer en vooral over
hoe die rol verandert vanwege
klimaatverandering. Het werd
een zeer boeiende en leerzame
ochtend.
Een beetje geschiedenis
Waterschappen bestaan in
Nederland al zo’n achthonderd
jaar. Er zijn nu eenentwintig
waterschappen in Nederland.
Het werkgebied van waterschap
Noorderzijlvest bestaat uit
een groot deel van Groningen,
Noord- en Midden-Drenthe en
een stukje Friesland.
Zonder waterschappen zou
ons land voor het grootste deel
onder water staan, want Nederland is de kwetsbaarste delta in
Europa. Het hoofddoel van het
waterschap is daarom het beschermen van de burger. Ervoor
zorgen dat wij veilig kunnen
leven met water, waarbij goed
dijkenbeheer essentieel is. Daarnaast werkt het waterschap aan
schoon, gezond en gezuiverd
water en voldoende water in
elk seizoen. (Overigens is het
waterbedrijf – en niet het waterschap - verantwoordelijk voor
drinkwater.)
Het belang van goed waterbeheer wordt ook door de

overheid erkend: elk jaar wordt
zonder morren op de begroting
1 miljard apart gezet voor de
waterschappen.
Twee derde van de aarde
bestaat uit water. Daarvan
is 4 procent zoet water,
waarvan slechts 2 procent
beschikbaar is; de rest zit in
gletsjers verborgen.
Gevolgen klimaatveranderingen
De snelle klimaatveranderingen
van de laatste jaren brengen
grote gevaren met zich mee:
• hittestress: de gevolgen ervaar
je vooral in de steden, want
op het platteland blijven de
temperaturen gemiddeld
5 graden lager
• een stijgende zeespiegel

• hoosbuien: er valt niet zozeer
meer regen, maar de regen
heeft een ander karakter, de
buien zijn geconcentreerder
• droogte: in de afgelopen zes
jaar hadden we zelfs vier droge zomers
• bodemdaling: op sommige
plekken in de provincie is,
mede als gevolg van gaswinning sedert 1960, de bodem
1 meter gedaald.
Waterbeheer van groot belang
Vanwege de klimaatverandering
gaat het Waterschap anders met
water om. Vroeger werd het wa-
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ter zo veel mogelijk direct geloosd, tegenwoordig wordt het
zo lang mogelijk vastgehouden.
Wateropslag is essentieel geworden voor tijden van hitte. Ook
voor natuurontwikkeling is dat
van groot belang.
Daarbij moet het waterschap
balanceren tussen tegengestelde
belangen: de boeren willen een
lage grondwaterstand zodat
het vee kan grazen; natuurbeschermers willen een hogere
waterstand om de biodiversiteit
te vergroten.
Het waterschap zegt het zelf zo:
‘Wij spelen zo goed mogelijk
in op de veranderingen in het
klimaat. Die komen nu sneller op
ons af dan vroeger. We moeten
ons dus aanpassen.’
Dit artikel is gebaseerd op de
presentatie van dijkgraaf Bert
Middel.
Kijk voor meer informatie op de
website: noorderzijlvest.nl.

Dijkgraaf
Sinds 2012 is Bert Middel de
dijkgraaf. De dijkgraaf is de
voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van burgemeester. In streken waar geen
dijken zijn, wordt deze functie
‘watergraaf’ genoemd.
Vanaf 1 juli gaat Bert Middel met pensioen. Zijn opvolger wordt Roeland van
der Schaaf, op dit moment
wethouder in Groningen.
‘De functie van dijkgraaf is
daarop een erg mooi vervolg.
Noorderzijlvest heeft in de
komende jaren stevige uitdagingen, zoals de aanpassing
aan de gevolgen van de
klimaatverandering. Water
gaat steeds een belangrijkere
rol spelen in onze samenleving. Ik voel me vereerd als
dijkgraaf – in samenwerking
met alle betrokkenen – daaraan te mogen bijdragen.’
(noorderzijlvest.nl/nieuws)

Schoon, gezond en gezuiverd water
Sinds 1 januari 2000 valt de
rioleringszuivering onder het
waterschap. In Garmerwolde
werd toen een reusachtig
zuiveringsinstallatie gebouwd
voor de rioleringsafvoer. De
stad is hiermee verbonden via
rioolpersbuizen van 1,80 meter doorsnede. Het materiaal
wordt ingedroogd en omgezet
in onder andere biogas. Het
gezuiverde water wordt in het
Eemskanaal geloosd.

Dijkgraaf Bert Middel aan het woord

De grootste overdekte zandbak van Groningen! Open dag Kledingbanken MAXIMA
zaterdag 14 mei

De grootste overdekte zandbak van Groningen vind
je bij... stadsboerderij Het
Boegbeeld in Lewenborg. De
speeltuin van Het Boegbeeld
was altijd al een grote publiekstrekker, maar wat als
het weer wat minder is?

Op zaterdag 14 mei organiseert Kledingbanken MAXIMA
in de hele provincie een feestelijke open dag ter viering van
het tienjarig bestaan. Iedereen
is welkom!

door Ypke Dijkstra
Daarvoor hebben we nu een
grote zandbak gemaakt in
de boerderij. Zodat er naast
een bezoek aan de dieren ook
volop binnen gespeeld kan
worden. Daarmee speelt Het
Boegbeeld in op de vraag om
meer plezier en vertier te kunnen bieden op bijvoorbeeld
regenachtige dagen.
Tijdens de coronaperiode was
Het Boegbeeld een tijd lang
noodgedwongen gesloten,

Ook de theeschenkerij is weer geopend

Het feest in de stad vindt plaats
van 11.00 tot 15.00 uur aan de
Oosterhamriklaan 91. Om 12.00
uur komt wethouder Isabelle
Diks de open dag feestelijk openen.
De grootste binnenzandbak van de stad

maar gelukkig is nu alles weer
open – niet alleen de stal, maar
ook de theeschenkerij. Daar
worden naast drinken en snoep
ook bijzondere lokale producten verkocht (zoals een kaars in

de vorm van de Martinitoren).
Veel bezoekers hebben de
weg naar de boerderij weer
teruggevonden. Tijdens de
voorzichtige lentedagen van
de afgelopen tijd was het weer
als vanouds druk in de speeltuin. Ook als vanouds is dat Het
Boegbeeld geen entree heft
en daarmee toegankelijk blijft
voor iedereen!
De lachende gezichtjes van in
het zand spelende kinderen
geven aan dat onze nieuwe
binnenzandbak nu al een succes is en alleen maar een groter
succes kan worden! Dus mocht
je niet weten wat voor leuks er
te doen is in de buurt met de
kinderen, kom dan eens langs
op Koerspad 3.

Samen met de buren van QUIET
organiseren we een bruisend
programma: kraampjes met kleding, schminken voor kinderen,
demonstraties henna beschilderen, visagie, styling, een modeshow en tussendoor steeds een
loterij met mooie prijzen. Theater
Auth&Tiek zorgt voor wervelende intermezzo’s.

Onze vrijwilligers maken hapjes
uit de hele wereld. Zij vertellen je
ook graag over het mooie werk
dat wij al jaren doen en waarmee
wij veel mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen
helpen.
PROGRAMMA
Hele dag: kraampjes met kleding, hapjes en optredens van
Theater Auth&Tiek
11.00 uur MAXIMA EN QUIET
open voor publiek
11.30 uur Ontvangst genodigden bij MAXIMA
12.00 uur Wethouder Isabelle
Diks opent feestelijk
de Open Dag
12.15 uur Modeshow van kleding uit de winkel
13.00 uur Henna schilderen,
kinderen schminken
en kijken naar Theater
Auth&Tiek
13.15 uur Loterij met mooie prijzen; modeshow van
kleding uit de winkel
14.00 uur Loterij met mooie
prijzen
14.15 uur Dansworkshop
15.00 uur Einde
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (52)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde bedrijven, et cetera. Met
z’n allen vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het
voetlicht gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar.
In deze aflevering vertelt Beijumse Susan van Kampen over haar
trimsalon De Hondenheerd.
door Johan Fehrmann
Susan, vertel, hoe ben je aan
de naam gekomen? Heb je een
opleiding gevolgd?
Jazeker, sinds de afgelopen
maand ben ik geslaagd voor de
hondentrimopleiding. Tijdens
mijn opleiding zijn we druk bezig

Bunnemaheerd

|

geweest ons tuinhuis te verbouwen tot trimsalon. Nu is het
zover:; het diploma is gehaald,
de trimsalon is verbouwd en we
kunnen los!
De naam van de trimsalon, De
Hondenheerd, is ontstaan tijdens een gezellige avond met
vrienden en een drankje in huis,
waarbij de buurman die zo uit
z’n mouw schudde. Ik vind het
helemaal leuk en goed passend
bij alle heerden om ons heen!
Zijn alle honden welkom? Doe
je er nog wat naast?
Bij mij in de trimsalon zijn alle
rassen welkom - veel haar,
weinig haar, groot of juist heel
klein... Het mag van alles zijn.
Naast de trimsalon werk ik parttime bij de Makro en geniet ik
van ons gezin. Daarnaast ben
ik er wekelijks voor mijn oma,
om haar net even te helpen met

de klusjes die zij niet meer kan
doen.
Wat was je motivatie om een
trimsalon voor honden te openen?
Mijn liefde voor honden is er al
van kleins af aan. Ik was altijd
gek met dieren. Daar wilde ik
verder mee. Daarom besloot ik
de opleiding voor het trimmen
van honden te volgen. Al snel
ontdekte ik op mijn stage dat
ik er helemaal in opging en het
fantastisch vond om de vacht tot
in de puntjes te verzorgen.
Zo ontstond ook mijn liefde
voor de poedel. Nadat ik mijn
vriend had overtuigd, kwam
onze poedelpup, genaamd Guus.
Een prachtige witte pup waarop
ik veel heb geoefend. Hij zit nu
maandelijks op tafel; je zult hem
niet gauw vies tegenkomen.
Het geeft mij veel voldoening
om prachtige blije honden de
salon te zien verlaten. En ook de
blije gezichten van de klanten als
ze hun trouwe viervoeter weer
ophalen bij de salon zijn prachtig
om mee te maken.

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Biografiegesprek

Uitwendige therapie

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

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

José Boksebeld

omwenden.nl

Isebrandtsheerd 104

Susan van trimsalon De Hondenheerd, samen met haar trouwe poedel Guus

Je woont in Beijum, bevalt dat?
Ja, ik woon sinds 2016 samen
met mijn vriend en mijn twee
dochters (van 4 jaar en van 7
maanden) aan de Onnemaheerd
in Beijum. Wij wonen in een gezellige straat met fijne buren.
Contactgegevens
Mijn salon is op Facebook en op

Instagram te vinden onder de
naam van de trimsalon: De Hondenheerd.
Bel of app gerust voor een afspraak! Het telefoonnummer is
06-39084418.
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debijumer.nl

Werk & Participatie Team Oost trapt af
‘In maart 2020 zijn we hier
begonnen met de pilot Werk &
Participatie’, laat re-integratiecoach Fransien Reisiger weten.
‘Het doel was om te kijken hoe
we beter contact konden hebben met burgers in de bijstand’,
voegt collega Kurt Elshot toe.
‘Om betere begeleiding te
kunnen bieden, bijvoorbeeld
bij het vinden van werk of het
volgen van onderwijs. Toen
daar meteen corona overheen
kwam, schrokken we: daar ga
je dan met je mooie plan.’ Nu,
precies twee jaar later, is de pilot toch geslaagd en kan Team
Oost van Werk & Participatie
volwaardig aan de slag. Fransien en Kurt (inderdaad: de
oud-speler van FC Groningen!)
leggen graag uit wat de werkzaamheden van het team zijn
en wat ze hopen te bereiken.
door Rinus Woesthuis
‘Er is destijds vanuit de gemeente voor gekozen om in
Gebied Oost te beginnen’, merkt
Fransien op, ‘dus het gebied van
vooral Lewenborg en Beijum.
Want hier stroomden relatief
weinig mensen uit de bijstand
door naar werk, was er een
achterstand op het gebied van
scholing en kon ook de deelname aan het maatschappelijk
leven wel beter. Niet alleen
beter voor de samenleving als
geheel, maar vooral voor de
betrokkenen zelf.’
Van het kastje naar de muur
Bij de gemeente voelden ze dat
er iets schortte aan het contact

met mensen in de bijstand. De
praktijk was dat je als burger
vaak met verschillende loketten
te maken had; eentje voor inkomen, eentje voor werk, eentje
voor scholing, noem maar op.
Een praktijk die ontmoedigend,
afstandelijk en onpersoonlijk
kan werken. Die ertoe kan leiden dat mensen onder de radar
blijven, niet gezien worden,
geïsoleerd raken en in een uitzichtloze situatie terecht komen.
‘Toen kwam vanzelf het idee: als
de mensen niet naar ons komen, dan moeten wij dus naar
de mensen toe!’
Nu: één coach
Daarom is ervoor gekozen om
midden tussen de bewoners te
gaan zitten, midden in de wijk. Je
komt de mensen daar eerder tegen. En voor burgers is de drempel lager om bij het team aan te
kloppen. De Wegwijzer in Beijum,
standplaats van Team Oost, is
een kleine, gemoedelijke plek,
waar bij binnenkomst meteen de
gezellige koffietafel opvalt. Heel
wat anders dan de grote, onpersoonlijke kantoortuinen waar je
normaal naartoe moet.
En er is afscheid genomen van
de veelheid aan loketten. Elke
bijstandsgerechtigde heeft nu
één coach die zorgt voor professionele begeleiding, van begin
tot eind. Of het nu gaat om het
zoeken van een baan, het vinden
van een geschikte opleiding,
het krijgen van motivatie of van
handige tips om je verder te
helpen: iedereen krijgt daarvoor
nu een persoonlijke coach, een
persoonlijk aanspreekpunt. Kurt:

‘Wij merken heel duidelijk dat
mensen dit erg prettig vinden.
Ze krijgen meer vertrouwen in
ons en in zichzelf. En dat werkt
natuurlijk enorm motiverend.’
Vechtsportclinics voor jongeren
De coaches van Team Oost zijn er
voor alle bijstandsgerechtigden.
Maar toch gaat er speciaal aandacht uit naar jongeren. Te veel
jongeren zitten nog thuis zonder
werk, zonder opleiding en soms
zonder uitkering. Fransien: ‘Het
is belangrijk dat we die groep
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bereiken. Daarom wachten we
niet af, maar benaderen we ze
actief. Gewoon, door bij hen aan
te kloppen en het gesprek aan te
gaan.’ Kurt: ‘Maar ook door bijzondere acties te starten. Vorige
week vrijdag zijn we daarmee
begonnen. Toen was de eerste
van drie gratis vechtsportclinics
voor jongeren tussen 16 en 29
jaar, bij het Zilvermeer in Kardinge. Hartstikke stoer natuurlijk
om dat met twee hippe mensen
zoals wij te doen!’ voegt hij er
met een knipoog aan toe. ‘Maar
ook een goeie gelegenheid om
elkaar te leren kennen.’

De coaches van Team Oost, Kurt en Fransien, hebben er zin in!

|

Werk & Participatie Team Oost
Wegwijzer, Ypemaheerd 42
9736 MA Groningen (Beijum)
teamoost@groningen.nl
Vechtsportclinics
Voor de volgende vechtsportclinics op donderdag 12 mei
en vrijdag 3 juni kun je contact
opnemen met :
Kurt Elshot
(06-55 46 50 00, kurt.elshot@
groningen.nl )
of Fransien Reisiger
(06-31 63 19 38, fransien.
reisiger@groningen.nl)

Foto © Rinus Woesthuis – Woesthuis Media

KOM LANGS VOOR REPARATIE, VERKOOP,
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Stoepemaheerd 10 | 9737 TK Groningen | beijum@cycleshop.nl | T. 050 542 12 42
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Op stap voor de Drie Wijken: de Woldtuin
Beijum is een groene wijk. Onstads eigenlijk, meer dorps.
Een wijk met twee actieve
volkstuinverenigingen: de
Biologische Tuiniervereniging
(www.btgroningen.nl) en volkstuinvereniging de Drie Wijken
(www.volkstuingroningen.nl).
Een tip voor al die enthousiaste
liefhebbers van volkstuinen:
neem eens een kijkje bij De
Woldtuin, gelegen aan de
Wolddijk, net onder Bedum.

Luxe tenten in de Woldtuin

door Rinus Woesthuis
De Woldtuin ligt net voorbij een
vreemde knik, een uitstulping,
in de Wolddijk. Hier is in de dertiende eeuw een dijkdoorbraak
geweest. De huidige boerderij
stamt uit 1869, maar heeft eeuwenoude voorgangers.
Savanneboerderij
Wat is er zo bijzonder aan de
manier waarop hier groenten
worden geteeld? In het kort: de
groenten en kruiden worden
gekweekt zonder chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en daarbij wordt ook nog
eens aan bodemherstel gedaan.

Dat gebeurt volgens een methode die zijn inspiratie haalt van de
savanne: verspreide bomengroepen zorgen samen voor climate
control en brengen zo een ecosysteem tot stand.
Niet minder dan 3800 fruit- en
notenbomen en fruitstruiken zijn
in De Woldtuin in rijen tussen het
gras aangeplant. Die bomen zorgen voor microklimaatjes, trekken insecten aan en maken dat
er een ondergronds schimmelnetwerk ontstaat. Tussen de rijen
bomen worden dan de groenten
geteeld. De bodem wordt zo veel
mogelijk met rust gelaten, om

het actieve bodemleven niet te
verstoren.
Zelf rondkijken
Je kunt De Woldtuin bezoeken
op woensdag tussen 15.00 en
18.00 uur, en op zaterdag tussen
10.00 en 14.00 uur. Je kunt je
dan ook ter plekke laten bijpraten door Christa, Remco, René
en Quinten.
De Woldtuin
Wolddijk 52
9781 TK Bedum
06-41760729
info@dewoldtuin.nl
https://dewoldtuin.nl

Moestuinen tussen bomenrijen

Doppen en meer
Lever ze in bij de Smeltkroes!
Een verzamelpunt voor recyclebaar afval: sinds kort is er één
in Beijum. In de Smeltkroes aan
de Claremaheerd 53 kun je van
alles inleveren wat je normaal
gesproken zou weggooien:
• Plastic doppen: voor de
dopjes van (bijvoorbeeld)
frisdrank, melkpakken en
pindakaaspotten krijgt KNGF
Geleidehonden per kilo een
vergoeding. Hier betalen ze
deels de opleiding van de
geleidehonden van (www.
geleidehond.nl).
• Klein oud ijzer: denk hierbij
aan de blikjes fris die je vaak
in de bosjes ziet liggen.

• Eierdozen: deze dozen (alleen
die voor 10 eieren!) gaan naar
Goudgewas in Roodeschool
(www.goudgewasroodeschool.nl) . Door deze opnieuw te gebruiken, kunnen
zij de prijs laag houden.
• Bierdoppen: de opbrengst
hiervan is bestemd voor
onderzoek naar de erfelijke
ziekte van Huntington. Dat
onderzoek wordt gedaan in
het UMCG.
Het is een kleine moeite, maar
met een groot effect. En het is
ook nog eens goed voor het
milieu. Ik ben weer begonnen
met sparen! Doe jij ook mee?

Energie besparen met behulp van een energiecoach
De energierekening is voor veel
mensen een grote kostenpost.
Dat is jammer, want u kunt dat
geld beter besteden aan het
huishouden of aan extra’s waar
nu geen geld voor is.
Besparen op de energierekening betekent ook dat u geld
overhoudt om te investeren
in energiezuinige apparatuur,
waardoor u ieder jaar nog
meer kunt besparen. Energie
besparen = geld besparen. Simpele oplossingen kunnen een
besparing opleveren van tientallen of zelfs honderden euro’s
per jaar.
Om een goede start te maken
bieden de energiecoaches een
gratis pakket aan met energiebesparende middelen ter waar-

de van 50 euro, dat helemaal is
afgestemd op uw situatie.
Gratis Inloopspreekuur
Bewoners van Beijum en
Lewenborg kunnen gebruikmaken van het gratis inloopspreekuur voor een kennismaking en een algemeen advies.
Het spreekuur is elke dinsdag
van 10 tot 12 uur aan Claremaheerd 53.
Gratis advies aan huis
Een huisbezoek aanvragen kan
ook. De energiecoaches komen
dan langs om een scan te maken van de woning en geven
een advies op maat.
Aanmelden kan via
www.energie-sparen.nu.

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

Pas op voor katten!

|

Foto © Jaap van Leeuwen
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ACTIVITEITEN

in de wijk

Iedere maand een overzicht van
de vele activiteiten die er zijn in
Beijum. Kijk ook eens op beijum.
nl/activiteiten. Daar vind je de
meeste reguliere activiteiten van
de buurtcentra Heerdenhoes en
Trefpunt.

Up! Themagesprek
Het volgende Up!-gesprek op
12 mei van 15.00 tot 16.30 uur
heeft als thema ‘Ouder Worden’.
Locatie: Het Heerdenhoes, Melsemaheerd 2.
Meer informatie en aanmelden
bij gespreksleider Jan Knot:
06-36585776,
janberendknot@ziggo.nl.

door Marleen van Leeuwen
Meezingcafé
Zingen voor jong en oud, van
smartlap tot Rolling Stones! Het
eerstvolgende Meezingcafé is op
woensdag 25 mei, van 20.00 tot
22.00 uur in het Trefpunt (Beijumerweg 17). Toegang gratis.
Aanmelden:
receptie@trefpuntbeijum.nl
of 050 5422807.

Meezingcafé

De Wiershoeck
Kijk ook eens op de website
van Stadsboerderij De Wiershoeck (www.wiershoeck.nl)!
Creatieve werkplaats
De lentecursussen zijn bijna
vol, maar aanmelden voor de
cursussen die beginnen in juni
kan nu al! Iedere dinsdag-,
woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur les
van een kunstenaar.

Zondagconcert
Op zondag 1 mei komt Opa’s
Kunstgebit het culturele programma openen met swingende folkmuziek. Met horeca.
Tijd: 14.00 uur (inloop vanaf
13.30). Entree: gratis

Ouderencafé
Iedere eerste en derde maandagmiddag van de maand bent
u welkom van 16.00 tot 17.30
uur in het Ouderencafé in het
Heerdenhoes (Melsemaheerd 2).
Met steeds actuele thema’s voor
ouderen.
Het programma tot de zomer:
• 2 mei: café vervalt (meivakantie)
• 16 mei: Bernard Elting van
WIJ Beijum komt vertellen
over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), maar vooral ook vragen beantwoorden.
• 30 mei: de Wijkagenten op
bezoek. Het gaat dan over
veiligheid in de wijk, over
misbruik van bankpassen enz.
En uiteraard komen zij ook om
vragen te beantwoorden.
• 13 juni: afsluiting voor de
zomer.

Old Stars - Boksen

Old Stars in de Wijk
Wilt u wat aan uw conditie
doen? Op een leuke, laagdrempelige manier? Dan is OldStars
in de wijk wellicht iets voor
u. Een wekelijkse gratis training bij het Trefpunt voor alle
55-plussers die op een gezonde
en verantwoorde manier willen
blijven bewegen.
Dankzij de aangepaste spelvormen en de opzet in groepsverband bent u actief, werkt u aan
uw conditie én leert u nieuwe
mensen kennen. OldStars in
de wijk wordt begeleid door

Programma:
Wekelijks m.u.v. de schoolvakanties.
• MultiSports:
dinsdag 14.00-15.00 uur
• Boksen:
woensdag 14.00-15.00 uur
Meer informatie of aanmelden
kan door contact op te nemen
met Charlotte Siekman, via:
charlotte@beijumbeweegt.nl
of 06 – 14 88 65 06.
Fototalk
Fotoclub LUX en VRIJDAG in de
Buurt nodigen je uit voor de
fototalk op 9 mei met Marion
Stoffels, gespecialiseerd in drone fotografie. Zij vertelt over
haar werkwijze en de fotografen
die haar inspireren. Mis het niet!
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Heerdenhoes
Opgave:
fotoclub.lux@gmail.com
Informatie:
kitty.boon@bijvrijdag.nl

Natuurwandeling
Iedere dinsdagmorgen van
11.00 tot 12.30 uur een natuurwandeling/excursie onder
leiding van Harry Westerhuis.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wees welkom!
Poëziemiddag
Zet de datum alvast in je agenda:
op zondag 29 mei is er weer een
poëzie middag in de Kersentuin.
Met medewerking van Bollen&Co. Zij spelen zowel opzwepende als melodieuze muziek uit
diverse delen van de wereld. Op
accordeon en saxofoon, of aangevuld met andere instrumenten, zoals contrabas. Meer hierover in de volgende Beijumer.

de professionele trainers van
Beijum Beweegt. Gratis, voor
iedereen vanaf 55 jaar!

Dronefotografie van Marion Stoffels
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Zingen doe je bij
De Zingerij!
Wij zoeken
sopranen, tenoren
en bassen. Kom
een keer luisteren
of meezingen!
Neem contact met ons op
via zingerij@gmail.com
of www.dezingerij.nl

Koor 2022

Bij Bosshardt
Yes, we kunnen weer!
Waar 2022 toch nog wat voorzichtig begon, namen de maatregelen af en de activiteiten toe.
Yes, we kunnen weer! Vol energie starten we met vijf dagen
inloop en steeds meer nieuwe
activiteiten. We zien de bezoekersaantallen langzaam stijgen.
En we willen ook jou van
harte uitnodigingen om te
komen!
Bij Bosshardt is een buurthuiskamer; ontmoeting, omzien
naar elkaar, goede gesprekken
en samen optrekken. Een plek
waar je thuiskomt en waar
iedereen welkom is. Je hoort
erbij, je wordt gezien. Voel je
thuis! Je kunt er terecht voor
een kop koffie, een maaltijd,

een gezellig gesprek of met
vragen. We zijn elke dag geopend, behalve het weekend.
Tijdens onze openingstijden
kan je vrij inlopen en hebben
we altijd de gratis koffie en
thee klaar.
Op maandag zijn we geopend
van 12.00 tot 15.00 uur. Ook kan
er om 12.30 uur gezamenlijk gegeten worden. Je eet een warme
maaltijd en toetje mee voor € 3.
Vooraf graag wel even opgeven.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag zijn we geopend van 10.30
tot 13.00 uur.
• Op dinsdag met een kom

soep of een tosti voor
50 cent.
• Op woensdag met een
broodje omelet voor € 1.
• Op vrijdag met een kom
soep of een tosti voor
50 cent.
Sinds 24 maart zijn we ook elke
donderdagochtend geopend
voor ‘zingen bij Bosshardt’. Ook
deze ochtend ben je welkom om
10.30 uur, we gaan dan gezamenlijk zingen tot 12.00 uur. Je
kan zonder aanmelding inlopen,
wel graag om 10.30 uur aanwezig zijn. Zodat er daarna ongestoord kan worden gezongen.
Ben je nieuwsgierig? Loop gerust even binnen. Ook kan je
bellen (06-25134389) of mailen
(ammarens.blom@legerdesheils.nl).
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Uit het verleden van Beijum
Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig
jaar. In al die jaren is er veel
gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij
woont een beetje kent, is vaak
meer betrokken bij de eigen
leefomgeving.
We zien een huis aan de Froukemaheerd in aanbouw. De foto
is circa veertig jaar oud. Waar
toentertijd tot voor kort nog
boerenland was geweest, werd
de tot nu grootste wijk van Groningen uit de klei getrokken.
De andere foto is gemaakt tij-

dens het vijfjarige jubileum van
De Kleihorn aan de Fultsemaheerd.
Wie weet meer over de foto’s te
vertellen? Hoe oud is De Kleihorn tegenwoordig? Zo, wat een
leerlingenaantal had de school
toentertijd. Geen wonder, vooral
de eerste decennia van Beijum
stonden we bekend als kinderrijkste wijk van Nederland.
Uw reactie ontvangen we graag
op onderstaand mailadres.
Ook worden lezers uitgenodigd
om historische foto’s in te zen-

Voorleesvrijwilligers gezocht
Een uurtje voorleesplezier! Een wereld van verschil

Hou je van kinderen & boeken én heb jij wekelijks een
uurtje over? Voor veel kinderen is voorgelezen worden
een rustpunt in de dagelijkse
hectiek.
Heb jij een uur per week over
om een kind wat leesplezier te
bezorgen? Overweeg dan eens
om voorleesvrijwilliger te worden. Je komt dan minimaal een
jaar wekelijks over de vloer bij
een gezin met kinderen in de
basisschoolleeftijd. Het betreft
meestal kinderen in migrantengezinnen. De voorleeskinderen
hebben een taalachterstand en
op deze manier komen ze op
een prettige manier met taal in
aanraking.
Voorleesvrijwilligers in Beijum
‘Op dit moment worden in
Beijum zestien kinderen voorgelezen en zijn er twaalf voorleesvrijwilligers actief. Maar er
zijn ook nog drie kinderen in
Beijum en twee in Lewenborg
die wachten op een fijne voorleesvrijwilliger’, vertelt vrijwillig
coördinator Sip Loonstra. ‘Heb
je interesse, dan heb je eerst
een kennismakingsgesprek met
één van ons. Wij vertellen je
meer over het project en houden rekening met je wensen.

Daarna stellen wij je voor aan
een gezin en de voor te lezen
kinderen. Klikt het? Dan kun
je van start. Uiteraard houden
we contact met elkaar en hebben we trainingen, thema- en
andere bijeenkomsten om je
in je vrijwilligerswerk te ondersteunen.’
Hoe ziet zo’n voorleesuurtje
eruit?
‘De meeste vrijwilligers praten
eerst wat met het kind. Wat
hebben ze vandaag meegemaakt? Wat houdt ze bezig?
Kinderen vertellen graag over
wat hen interesseert. Daarna ga

den. Criterium: ze moeten minstens tien jaar oud zijn.
redactie@debeijumer.nl
We kregen twee reacties binnen
naar aanleiding van de zwart-witfoto in de vorige Beijumer.
Yvonne Noppers schrijft: ‘Zoals ik
de foto zie en de positie van de
flat zeg ik Fossemaheerd, de eerste als je Beijum in komt rijden.’
Jan Halmingh is het daarmee
eens: ‘De foto is gemaakt op
de hoek Emingaheerd-Fossemaheerd, tegenover de Framaheerd.’
Yvonne en Jan: bedankt voor
jullie reactie!

je met ze lezen. Dat werkt het
best als je voorleest wat de kinderen leuk vinden. Ook doen
veel vrijwilligers spelletjes met
de kinderen. Sommige creatieve vrijwilligers maken met de
kinderen een tekening die past
bij het verhaal of zingen samen
liedjes. Er is veel ruimte voor
eigen invulling. Als het maar
om (lees-)plezier en aandacht
voor het kind gaat’.
In 2021 lazen in Groningen stad
ongeveer 330 vrijwilligers in
totaal circa 410 kinderen voor.
Wil je meer weten of heb je interesse? Neem contact op met
Jeichien Martens: j.martens@
humanitas.nl, 06-13123294, of
met Sip Loonstra, sip.loonstra@
humanitas-groningen.nl.

Zilver voor Chaja Vos
Zilver voor Chaja Vos tijdens
plaatsingswedstrijd Acrogym
in Oss
27 maart 2022 deed het juniorentrio van Acro Academy
Noord Nederland mee aan de
plaatsingswedstrijd Acrogym

in Oss. Chaja Vos uit Beijum en
haar sportpartners Inge Speerstra en Jannah Eppinga zijn nog
maar kort samen, maar wisten
met een prachtige oefening met
indrukwekkende elementen een
zilveren medaille te bemachtigen. Een geweldige prestatie.
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Column buurtconciërges
Eind februari was ik weer
eens jarig. Voor de 74ste keer.
En dan denk je dat je alles
weleens hebt gekregen als
cadeautje, maar nee hoor.
Deze keer werd ik naar buiten
gedirigeerd en onthaald op
een heel grote confettiregen.
Hier schrok ik eerst behoorlijk
van, want hoe krijg je al dat
plastic weer uit je tuin?

Een plastic flesje 450 jaar.
Een plastic bekertje 450 jaar.
Een koffiecup 500 jaar.
Een wegwerpluier 500 jaar.
En een plastic tandenborstel
500 jaar.

Maar na de eerste consternatie
werd me al snel duidelijk dat
dit heel milieuvriendelijke confetti was. Het bevatte namelijk
zaadjes van wilde veldbloemen! En ja, die wil ik natuurlijk
graag zien in onze tuin. Wat
mooi dat zo’n product nu te
koop is.

De Verenigde Naties houdt dit
voorjaar in Kenia een wereldwijde top, waar wordt onderhandeld over een Plasticverdrag. Onderzoeksbureau IPSOS
heeft bekendgemaakt dat in

En dat rapen we allemaal in
heel grote hoeveelheden in
onze eigen directe omgeving
op...

veelheid microplastics in onze
oceanen en zeeën in 2050 verdubbeld...

We weten immers allemaal
dat plastic in het milieu niet
zomaar weer weg is, een heel
lange levensduur heeft en in
de meeste gevallen mij zal
overleven:
Een plastic tas heeft een levensduur van 20 jaar.
Een plastic wegwerpbeker gaat
30 jaar mee.
Een plastic rietje 200 jaar.
Een 6-pack met plastic ringen
400 jaar.

Nederland bijna 90 procent
van de consumenten zo’n Plasticverdrag wil. Consumenten
vinden dat de verpakkingsproducenten en supermarktketens
verantwoordelijk zijn voor het
verminderen, hergebruiken en
recyclen van plastic verpakkingen.

De opkomende volle maan, gezien vanaf de Zuidwending

|

Foto © Marie-Trees Alma

Volgens plastic-expert van het
Wereldnatuurfonds Oskar de
Roos geven Nederlanders een
heldere boodschap: ‘Een beter
milieu begint bij de overheid
en het bedrijfsleven en niet bij
de consument.’
‘Als er niet drastisch ingegrepen wordt door de overheden
zijn de oceanen in 2050 dichtgeslibd met plastic.’ Dat is de
alarmerende conclusie in het
nieuwe WWF-rapport Impacts.
Grote stukken plastic breken
in steeds kleinere stukjes en
verkruimelen uiteindelijk in
heel kleine microplastics. Zelfs
als we nu stoppen met het
gebruik van plastic, is de hoe-

In het begin van mijn carrière
was er een jongetje van een
jaar of 10 dat niet begreep
waarom hij bij het verstoppertje spelen in het bos altijd als
eerste werd ontdekt. Hij was
behoorlijk gezet en verstopte
zich achter te dunne bomen,
waarbij hij zijn ogen dicht
deed. ‘Als ik hen niet zie, dan
zien ze mij ook niet’, was zijn
gedachte.
Onze overheid, de verpakkingsindustrie en de supermarkten doen mij vaak aan
dat jongetje denken. Iedereen
die zijn ogen openhoudt, ziet
welke problemen er rondom
plastic op ons afkomen, maar
met de ogen dicht kan men
prima blijven volharden in onwetendheid.
Ondertussen hebben Nederlandse wetenschappers voor
het eerst aangetoond dat
microplastics in de menselijke
bloedsomloop terecht zijn komen (Dagblad van het Noorden,
25 maart 2022).
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers

Foto © Jaap van Leeuwen
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Noaberschap: samen sterker dan alleen!
Het Tuinteam in actie voor buurtbewoners
‘Ons Tuinteam is een groep
enthousiaste vrijwilligers, die
buurtbewoners helpen bij het
onderhoud van hun tuintjes.
Want als mensen daartoe zelf
niet meer in staat zijn en de boel
verwildert, is dat jammer, eigenlijk voor de hele straat. Het
tuinteam kan helpen met snoeien, grasmaaien, onkruid wieden. Maar ze hebben vaak ook
goeie tips, hoe je tuin er met zo
min mogelijk moeite toch goed
uit kan zien.’
Eigenlijk zegt deze tekst (te
vinden op de website van WIJ
Beijum) alles al: wat het tuinteam doet en voor wie. Maar
het belangrijkste staat direct
aan het begin: ‘Ons Tuinteam’.
Want dat straalt er vanaf als ik
ze spreek en meeloop met het
team bij hun tuinklus op dinsdag 12 april.
door Marleen van Leeuwen
Gewone mensen
Het tuinteam bestaat uit zes
leden: Roos, Gerben, Koos, Peter,
Mieke en Klaas. Iedere dinsdagochtend nemen ze een tuin in de
wijk onderhanden. Ze beginnen
om 9 uur met een kopje koffie bij
de Kringloop. Daar horen ze waar
ze die dag heengaan en wat er
moet gebeuren. Het gaat uitsluitend om onderhoud; vaak is
dat iets als gras tussen de stenen

weghalen. In principe doen ze
één tuin per dag. Soms, als ze er
alle zes zijn, doen ze twee tuinen.
Het is ‘altijd heel gezellig. We zijn
allemaal gewone mensen. Met
behoorlijk wat humor’, zeggen ze
zelf. En ‘we halen er ook iets voor
onszelf uit. De meeste van ons
werken niet meer, maar zijn dan
in de buitenlucht en met onze
handen bezig.’
Beijum groen
Om half tien gaan ze op pad.
Zodra ze aankomen bij de desbetreffende tuin, gaan ze direct
aan de slag. Deze week gaan ze
aan het werk in een tuin waar de
bewoner nog maar kort woont.
De hortensia’s moeten nodig
worden gesnoeid en het gras
moet tussen de tegels worden
uitgehaald.
Enkele planten die in potten
staan, worden in de volle grond
gezet. Het voordeel als je planten als bodembedekkers hebt:
je hoeft geen worteldoek te
gebruiken om onkruid tegen te
gaan (top tip!). Zo is ook deze
tuin weer wat groener geworden. Want ‘het gaat om de tuin.
We willen Beijum groen houden!’
Weer vooruit
Als het tuinteam mensen geholpen heeft die niet in staat zijn om
hun tuin zelf te onderhouden,
kunnen die weer vooruit. Ze zijn

er zelf heel blij mee en kunnen
heerlijk genieten van het buiten
zijn, zeker nu de temperatuur het
weer toelaat!
Aanmelden
Kun jij de hulp van het tuinteam
goed gebruiken? Voor een klein
bedrag kun je het tuinteam
reserveren. Daarmee wordt het
onderhoud van het gereedschap
betaald en bijvoorbeeld ook de
veiligheidsschoenen voor het
tuinteam. Meld je aan via Erik,
werkbegeleider van WerkPro,
telefoon: 06-15412532. Of loop
even langs bij de Kringloop
(Claremaheerd 51-53).
Wil je zelf vrijwilliger worden?
Dan kun je je aanmelden via Erik.

Foto © Marleen van Leeuwen

Foto © Marleen van Leeuwen

STEENBERGEN

W O N I N G S T O F F E R I N G

VOOR AL UW:

NINieuw
BEIJUM

TAPIJT • VINYL
L AMINAAT • MARMOLEUM
PVC • RAAMDECORATIE

Problemen met de riolering?

STEENBERGEN WONINGSTOFFERING

I N F O @ S T E E N B E R G E N W O N I N G S T O F F E R I N G . NL

Zijn er problemen met de riolering van
jouw woning? Is er een verstopping in de
keuken, badkamer of toilet? Is de
dakgoot verstopt? Neem dan rechtstreeks
contact op met Van der Velden
Rioleringsbeheer via (050) 317 11 00 voor
het maken van een afspraak.

W W W. S T E E N B E R G E N W O N I N G S T O F F E R I N G . N L

www.nijestee.nl/onderhoud-reparatie

YPEMAHEERD 55A, 9736 ME GRONINGEN
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Boekenmarkt op De Heerdstee COLOFON
Op vrijdag 13 mei organiseert
dag 9 mei tot uiterlijk donbasisschool De Heerdstee een
derdag 12 mei naar de school
De Beijumer
boekenmarkt op het schoolbrengen.
plein. De opbrengst van de
boekenmarkt zal gaan naar
stichting Vluchteling. De boeken
kunnen worden betaald met een
strippenkaart. Deze strippenkaarten worden verkocht tijdens
de boekenmarkt.

Kom kijken op De Heerdstee!
Op basisschool De Heerdstee zijn
we dol op verhalen! We maken
ruimte voor het verhaal van alle
kinderen op onze school en zorgen voor onderling respect. Zo
ontdekken alle leerlingen van De
Heerdstee hun eigen verhaal en
dat van anderen, in een warme,
overzichtelijke en huiselijke omgeving op onze ‘dorpsschool in
de stad’.
door Ronald Staal
Wilt u eens vrijblijvend komen
kijken op basisschool De Heerdstee of bij peuterspeelzaal De

Vlieger? Op donderdag 12 mei
organiseren we een open ochtend. U kunt tussen 9 en 12 uur
de school bezoeken, uw vragen
stellen en een rondleiding krijgen.
Verhalen zijn ook te vinden in
boeken, of in kunst en cultuur.
We genieten van bestaande
verhalen, of maken ze zelf! En
als we uitgelezen zijn, kunnen
anderen zich daarna verwonderen. Daarom organiseren we
op vrijdag 13 mei van 13.45
tot 15.00 uur een boekenmarkt
waar iedereen welkom is. Zien
we u ook?

Heeft u nog geschikte boeken
voor de verkoop en wilt u deze
doneren voor de verkoop? U
kunt deze boeken vanaf maan-

We hopen u te zien op vrijdag
13 mei tussen 13.45 en 15.00
uur op het schoolplein! Bij
slecht weer worden de boeken
in de hal verkocht.

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman
Met medewerking van o.m.:
Ronald Gramberg
Willy Koolstra
Jaap van Leeuwen
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Ben Scholte Albers
Charlotte Siekman
Astrid van der Wis
Rinus Woesthuis

Kerkdiensten

derweg krijgen de wandelaars
tips voor een gezonde leefstijl.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over
voeding of beweging.
Meer informatie vind je op de
website van bewonersplatform
Beijum: www.beijum.nl.

Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.

Foto © Jaap van Leeuwen

Bewonersinloopavond in het Trefpunt
Denk, doe en beslis mee over het wijkbudget
Wie weten beter dan de bewoners zelf wat er goed is voor een
bruisende, fijne en sociale wijk?
Daarom is het zo mooi dat we als
bewoners in Beijum de beschikking krijgen over een wijkbudget,
waaruit bewonersinitiatieven
gefinancierd kunnen worden.
door Naomi Rumaloine,
Bewonersplatform Beijum
Enkele Beijumers zijn al een
paar keer bij elkaar gekomen
om te brainstormen over een
aantal zaken:
• hoe de wijkbewoners te
informeren over het wijkbudget?
• welke bewonersinitiatieven
zijn er al in de wijk?
• zijn er voorwaarden verbonden aan de bewonersinitia-

•

tieven om in aanmerking te
komen voor een bijdrage uit
het wijkbudget?
hoe kunnen bewoners hun
ideeën en initiatieven inbrengen?

Kortom, veel vragen, die ook de
andere wijkbewoners zeker beantwoord willen zien. Daarom is
er op donderdag 12 mei vanaf
19.30 uur in het Trefpunt een
informatieve, informele en gezellige inloopavond voor nieuwgierige Beijumers, Beijumers
met ideeën en/of initiatieven,
Beijumers die hun initiatieven
hebben gerealiseerd, en Beijumers die zich actief willen inzetten in het vormgeven van de
besteding van het wijkbudget.
Dus: wees welkom!

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100

Verspreiding
25 mei

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.

|

De Beijumer is een initiatief van
Stichting Het Trefpunt en wordt
geschreven en opgemaakt door
vrijwilligers.

Kopijsluiting
13 mei

De Bron, Bentismaheerd 1A
1 mei
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
8 mei
10.00 uur
pastor Annemarie v.d. Vegt
15 mei
10.00 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk:
			
da. Alberte van Ess
22 mei
10.00 uur
nog niet bekend
29 mei
10.00 uur
nog niet bekend

Lijn 4 bij Kardinge

p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl

Volgende nummer:

Nationale Diabetes Challenge Beijum
Op 10 mei gaat de Nationale
Diabetes Challenge Beijum van
start. Vanaf die dag gaan we
iedere dinsdag tot aan 20 september met elkaar wandelen.
We starten elke dinsdag om
10.00 uur vanaf het Heerdenhoes (Melsemaheerd 2). On-

Zowel kinder- als volwassenenboeken zijn welkom. De boeken die niet verkocht worden,
brengen wij na afloop van de
boekenmarkt naar de kringloopwinkel.

RK Walfriedgemeenschap, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in
Lewenborg, telefoon: 050-5412115. Zie ook www.hildegardparochie.nl.
Pastores: A. Jellema, tel. 06-12717774 en M. Oosting, tel. 06 -39175000
Er gelden op dit moment geen beperkende maatregelen voor het bijwonen van de vieringen. Omdat dit kan veranderen, raden wij u aan de
website van de Hildegardparochie te raadplegen voor de meest recente
richtlijnen en maatregelen. Voor de oecumenische PKN-diensten verwijzen wij u naar de maatregelen van Damsterboord.
1 mei
11.15 uur
			
8 mei
22 uur
15 mei
11.15 uur
22 mei
11.15 uur
29 mei
11.15 uur

Emmauskerk, pastor M. Oosting,
oecumenische dienst (RK)
Emmauskerk, pastor M. Meijer
Emmauskerk, o.l.v. parochianen
Emmauskerk, pastor J. van der Mee
Emmauskerk, pastoor A. Jellema

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

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15
Info@dewiershoeck.nl

Openingstijden:
Ma t/m Do

8:30-18:00

Vr

8:30-19:00

Za

8:30-17:00

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

Collega gezocht
Voor ons team in De Wiershoeck
zoeken wij een nieuw collega voor
15 uur/week.
Ben je gemotiveerd en lijkt het jou
leuk stuur een mail!

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

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale
aanbieders

Speelplek Fossemaheerd
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Emingaheerd
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Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

