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Ontwikkelingen in de lente
door Johan Fehrmann
Het is mei en Beijum staat
schitterend in bloei. Er gebeuren nog steeds onverkwikkelijke dingen in de wereld ‒ Oekraïne met name, en corona
loert vast op een comeback
‒ maar als redactie blijven we
graag de focus leggen op de
opwaartse krachten in eigen
wijk.
Innersdijkterrein
Maar we blijven ook kritisch.
Want waar blijven de opwaartse krachten rond het al jaren
braakliggende Innersdijkterrein? Het statige gebouw
aan de Melsemaheerd, met het
Heerdenhoes, WIJ-Beijum, appartementen De Zijlen en seniorenappartementen, werd drie
jaar geleden geopend en heeft
zijn bestaansrecht inmiddels
bewezen, maar wat te doen met
de omgeving: het met hekken
omgeven woeste natuurgebied
tussen bovengenoemd gebouw
en het groene hart van de wijk?

Het Innersdijkterrein ligt nog altijd braak...

In 2011 verhuisde verpleeghuis
Innersdijk vanuit Beijum naar
Ten Boer. Het zou na verloop
van tijd terugkeren. In 2016
berichtte het Nieuwsblad van
het Noorden: ‘Zorggroep Groningen begint in het najaar
van 2017 met de nieuwbouw
van verpleeghuis Innersdijk
op het braakliggende terrein in
Beijum-Oost. De bouw duurt
bijna twee jaar.’ Het is er tot nu
toe niet van gekomen en het is

maar de vraag of het er ooit van
gaat komen. Communicatiemedewerker Lottie Herfkens
van de gemeente desgevraagd:
‘Aan de plannen voor het terrein wordt nog gewerkt.’ Het
Innersdijkterrein ligt al circa
een decennium braak en aan
de plannen wordt nog gewerkt?
Dat klinkt niet heel concreet.
Komt Innersdijk nou wel of niet
terug? Wordt er nog meer gebouwd? Wordt het geheel bij de
Groene Long betrokken? Na tien
jaar mag Beijum wel eens weten wat er met het terrein gaat
gebeuren. We proberen er meer
over te weten te komen. Wordt
waarschijnlijk vervolgd.
Heerdenaanpak
Wat wél voortvarend verloopt,
is de heerdenaanpak in de
wijk. Samen met de gemeente
Groningen kunnen/konden
heerdbewoners ideeën aandragen voor het verfraaien van hun
leefomgeving. Deze weken is
(een gedeelte van) de Grevingaheerd aan de beurt. Fietspad
Beijumerweg, dat door de Gre-

Grootschalige werkzaamheden aan de Grevingaheerd

vingaheerd loopt, ging dicht op
Bevrijdingsdag in verband met
werkzaamheden die tot maar
liefst 14 juni gaan duren. De centrale grote cirkelvormige speelplek lag tegen de deadline van
deze krant nog helemaal op de
schop. Er komt een nieuw speeltoestel, parkeervlakken worden
verplaatst en een omwonende
vertelde dat er ook fruitbomen
worden geplant die door buurtgenoten zullen worden onderhouden. ‘Zo kunnen kinderen
leren waar het fruit vandaan
komt dat ze in de winkels zien.’
Stay Connected
Wat gebeurt er verder voor
moois in Beijum? In een eerdere editie hebben we al bericht
over het prachtige wijkinitiatief
Smeltkroes in de kringloopwinkel aan de Claremaheerd. In
hun eigen woorden: ‘Op onze
fantastische locatie heten wij
iedereen van harte welkom en
ook alle geweldige ideeën die in
jullie bruisen denken wij graag
bij mee. Voor elkaar door elkaar.’
Een sociaal project bij uitstek in
Beijum. Speciaal voor mensen
met een iets krappere beurs.
Want laten we eerlijk zijn, de
boodschappen worden steeds
duurder en de energieprijzen
vliegen de pan uit. Deze topvrijwilligers organiseren sinds kort
ook een Stay Connectedmiddag.
Op dinsdagmiddag kan iedereen langkomen tussen 13 en
16 uur voor een sociale en gezellige middag. Zie hierover verder
pagina 13 van deze krant.
Beijum is volop in ontwikkeling;
we wonen in een dynamische
wijk. Geniet vooral van al het
natuurschoon dat de wijk (en
Kardinge!) in deze tijd te bieden heeft!
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Ma. t/m za. open van 8 tot 22 uur
Zo. open van 12 tot 20 uur
Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis
Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b

Let op:
26 mei (Hemelvaartsdag):
open van 12 tot 20 uur
5 juni (eerste Pinksterdag):
gesloten
6 juni (tweede Pinksterdag):
open van 12 tot 20 uur

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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Nieuwe Gerrit Krolbrug nog geen gelopen race ?
De bewonersorganisaties
van De Hunze, de Korrewegwijk en Beijum beraden
zich samen met de Fietsersbond en de werkgroep
Toegankelijk Groningen op
vervolgacties rond de Gerrit
Krolbrug.
Bij de opmaak van deze
editie van de Beijumer was
de samenstelling van het
nieuwe college van B&W nog
niet bekend. Maar raad en
college zullen zich ongetwijfeld nog flink wat keren over
de vervanging van de Gerrit
Krolbrug buigen en het lijkt
nog maar de vraag of de
keuze van ‘de oude raad en
het oude college van B&W’
voor een hoge nieuwe brug
de voorkeur van de nieuwe
raad en het nieuwe college
blijft houden.
In de gemeenteraadsverkiezingskrant van de Bewonersorganisatie Beijum gaan
alle partijen in op de vraag
of men bereid is de hoge
variant opnieuw ter discussie te stellen onder het motto
‘Beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald’. Een
groot aantal partijen 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
nagekomen (minder brugopeningen, grotere nautische veiligheid, beperkte
steile klimmen voor fietsers
en voetgangers)
‘Geen overbodig hoge brug’
stelden het Gerrit Krolbrugcomité, de Fietsersbond,
Toegankelijk Groningen, vele
ondersteunende instellingen
ne organisaties en duizen-

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar
Beijum’. De door de gemeente erkende bewonersorganisatie probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren
bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten worden
en het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk andere
betrokkenen.
De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de
Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform,
zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse
Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewonersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh.
Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

den ondertekenaars van de
petitie, elke extra hellinghoogte
is onnodig en ongewenst
Extra interessant is natuurlijk
hoe GroenLinks, 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 beweerde 30% minder brugopeningen
(terwijl het Gerrit Krolbrugcomité aantoonde dat er niet
of nauwelijks meer brugopeningen 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 lagere
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
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 vanuit dat het kabinet een keuze
van de gemeenteraad voor een
lage brug naast zich neer zou
leggen (het Gerrit Krolbrugcomité: 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

De Groene Long
Begin maart hebben de
gemeente en de werkgroep
Groene Long samen een
schouw gehouden in de
Groene Long, het grote
groengebied midden in
Beijum. Afgesproken is dat
los liggende takken verzameld worden in rillen en dat
her en der bomen bijgeplant
gaan worden. Geconstateerd
is verder dat de boomgaard
aan de Beijumerweg beter
onderhoud behoeft en er
moet meer duidelijkheid ko-

Bewonersorganisatie Beijum

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

Subsidie voor klimaatmaatregelen,
ook voor ontstenen
Inwoners van en bedrijven in
de gemeente Groningen kunnen subsidie aanvragen voor de
aanleg van meer groen of het
opvangen van regenwater op
eigen terrein. Wil je een groen
dak aanleggen, jouw versteende tuin vergroenen, bomen
planten, muren vergroenen,
een regenpijp afkoppelen of
een waterberging maken? Mogelijk krijg je hiervoor subsidie.
De gemeente stimuleert deze
maatregelen om zich zo beter
wapenen tegen de gevolgen
van extreem droog, heet en nat
weer.
Wist je dat de gemeente ook
het ontstenen van tuinen
subsidieert? Daarvoor is 10
euro per m2 beschikbaar,
mits er minimaal 20 m2 wordt
ontsteend. Tegels eruit en
groen erin is niet alleen relatief
eenvoudig uit te voeren, maar

is ook nog eens een effectieve
klimaatmaatregel en het maakt
de tuin veel mooier. Niet alleen
kan het regenwater veel makkelijker de bodem insijpelen,
de beplanting helpt de dieren,
van insecten tot aan vogels en
egels. In de zomer is de groene
tuin een flink stuk koeler dan
een betegelde tuin.
Kijk voor de mogelijkheden,
voorwaarden en de aanvraag
van subsidie op onze website.

Tegeltaxi haalt weer gratis oude tuintegels op
men over beheer en onderhoud
in het hele gebied en de financiën die daarvoor beschikbaar

zijn. De gezamenlijke schouw
krijgt in september een vervolg.

Foto © Woesthuis Media / Wijkgidsen van Groningen.

Het NK Tegelwippen is weer
begonnen en dat betekent
dat de tegeltaxi weer rijdt!
Vervang tegels in je tuin of
stoep door groen. Zo draag
je bij aan de aanpassing van
Groningen aan de klimaatverandering en vergroenen
we samen onze gemeente.
De tegeltaxi haalt de tegels
gratis op.
Kijk wanneer de tegeltaxi in jouw buurt rijdt en lees de voorwaarden op: groningenklimaatbestendig.nl.
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Crowdfundactie Tönnis de Vries voor Welmobiel
Aankomende zomer fietst
Tönnis de Vries (53) vanaf 18
juli een ronde door Spanje
en Portugal. In zo’n 6 weken
beoogt hij ruim 3000 km af
te leggen. Dat lange-afstandfietsen doet hij het liefst elk
jaar en inmiddels al sinds
2007. Naar eigen zeggen fietst
hij ‘om het hoofd, lijf en leden
in mentale en fysieke conditie
te houden, maar dit jaar heeft
hij zich vooral ten doel gesteld, geld bij elkaar te fietsen
voor Stichting WelMobiel in
Groningen. We zochten hem
op om eens nader kennis te
maken.
Vanwaar je keuze om dit jaar
te fietsen voor Stichting Welmobiel?
“Stichting WelMobiel is een
stichting, waarvoor ik me
sinds oktober 2021 als vrijwilliger (chauffeur) inzet. Na een
aantal jaren van omzwerven,
vond ik het tijd om me op een
andere manier in te zetten
voor ‘de goede zaak’ en via de
site ‘Link050’ kwam ik bij hun
terecht.

WelMobiel vervoert mensen
die in hun mobiliteit beperkt
zijn en doet dat al sinds 2018.
Het voorziet in een behoefte
die door de reguliere vervoersorganisaties, zoals het OV,
WMO vervoer en particuliere
taxi’s, niet kan worden gedekt.
De hoge kosten of lange wachttijden zijn vaak niet te nemen
drempels. Die drempel kan een
verstandelijke of fysieke beperking zijn, maar is heel vaak ook
een financiële. WelMobiel probeert met steun van meerdere
partijen, zo duurzaam en goedkoop als mogelijk die dienst
te blijven verlenen. Het is erg
dankbaar werk en de reacties
van onze ‘gasten’ zijn ondanks

+/- €70.000,-. Of het reëel is om
dat bij elkaar te willen fietsen
weet ik niet, maar het is goed
om er aan te beginnen. Hopend
op de gewenste afloop.”
Hoe gaat je reis eruit zien?
“Ik vlieg 16 juli (met fiets)
naar Girona. Girona ligt zo’n
70 kilometer van Cerbère, bij
de Frans-Spaanse grens, waar
ik op 18 juli m’n fietstocht wil
beginnen. Vanaf daar, is het de
bedoeling om via Barcelona,
Valencia, Sevilla, Lissabon,
Porto, Santiago de Compostela,
Bilbao en San Sebastian, rond
27 augustus te finishen in Biarritz.”
de soms schrijnende situaties
en verhalen, hartverwarmend
en uit het leven gegrepen.”
Wat bracht je ertoe in 2007 te
beginnen met lange-afstandfietsen?
“In mijn geval was dat door een
financiële beperking. Al in 1998
raakte ik door een onsuccesvol
horeca-avontuur in financiële
problemen. Die problemen heb
ik lang voor me uit geschoven
en pas het hoofd geboden,
toen ik geen andere keuze had.
Gevolg was, dat ik in 2007 in
een zogeheten ‘Wet-Schuldsanerings-Traject’ belandde. Dat
houdt in dat je drie jaar onder
curatele staat en je met een
minimum aan financiële middelen moet zien te redden. Na
die 3 jaar kun je dan met een
‘schone lei’ verder en ben je vrij
om te reizen. Zo kwam ik in een
reiswinkeltje terecht in de Oude
Kijk In’t Jatstraat, waar ik een
tweedehands boekje kocht met
de titel “Fietsen naar Parijs”!
Dat heb ik toen maar gedaan,
en is voor mij sindsdien een
life-saver gebleken. De eerste
jaren fietste ik nog op een door
een bevriende fietsenmaker
geschonken ‘good-old’ Batavus,
met achterop een paar oude
fietstassen van m’n vader, wat

geleende kampeerartikelen en
toen nog met veel te veel ballast. Inmiddels reis ik al jaren
en een heel stuk lichter.”
Wat spreekt je het meest aan
van het werken bij WelMobiel?
“Dat is de interactie van en
met willekeurige mensen. We
rijden weliswaar van voordeur
naar voordeur, maar het is het
verhaal van achter de voordeur
wat me telkens weer op het
andere goeie been kan zetten.
Anders gezegd en misschien
wat cliché; je zegeningen tellen!”
Wat is je beoogde inzamelingsbedrag en waar is het voor
bestemd?
“Als Stichting kunnen we
inmiddels in een grote en
groeiende behoefte voorzien.
We rijden met 5 elektrische
auto’s in de stad, maar wij
moeten mensen die rolstoel
gebonden zijn nog steeds
teleurstellen. Het ontbreekt ons
aan een rolstoelvoertuig. Er zijn
voor die doelgroep wel andere
instanties als alternatief, maar
ook daarvoor geldt dat dat
voor de gebruiker aanzienlijke
kosten met zich meebrengt.
Aanschafkosten van zo’n
elektrische rolstoelvoertuig zijn

Wat wil je voor jezelf bereiken
door dit te doen?
“Telkens weer, het terugvinden
van de beleving. Jezelf uitdagen, tegenkomen en vinden.
Dat klinkt zweverig, maar het
is juist heel basic. De soms
lange rechte weg van 100 km,
de mensen die je niet tegenkomt, de mensen die je wel
tegenkomt, of ontwijkt als dat
meer aanspreekt. In de eerste jaren dat ik fietste, sliep ik
elke nacht op een camping.
Was ik vanaf 4 uur s ‘middags
continu bezig met hoe laat en
waar ik ergens moest zijn om
te kunnen overnachten. Op de
fiets kost dat veel tijd en het
beperkt je al snel in je reisvrijheid. De afgelopen 6 of 7 jaar
neem ik al geen tent meer
mee. Slaap ik in de open lucht
en op de plek waar ik die dag
terechtkom. Matje en slaapzak.
Je ligt in 5 minuten en je bent
in 5 minuten ook weer weg. En
niet onbelangrijk, het scheelt
aanmerkelijk in de kosten.”

nog eén etappe fietsen van
m’n reis naar Santiago. Dat is
die naar Finisterre. Ook moet
ik nog naar de kapper in
Sevilla, in de nachttrein naar
Lissabon, met de taxi van
Bilbao naar Biarritz rijden,
op familiebezoek in Malaga,
een stuk van het ‘Visserspad’
lopen, muziek luisteren in
San Sebastian, enzovoort,
enzovoort...
Heb ook nog genoeg losse
einden in Frankrijk, Duitsland en Italië liggen om aan
elkaar te willen knopen,
maar dat kan later dan wel
weer...”
Kunnen mensen je reis
volgen?
“Ik ben zelf niet iemand die
veel op Social Media doet,
maar de bedoeling is dat ik
1 of 2 keer per week, via de
mail of whatsapp verslag
uitbreng aan iemand van de
Stichting, over m’n whereabouts, foto’s en andere
bijzonderheden. Die zullen
dan op de site van Stichting
WelMobiel te vinden zijn.
Hoe kunnen mensen doneren?
“Dat is redelijk eenvoudig.
De crowdfunding-actie is
ondergebracht bij:
Steunactie.nl, zoekterm
‘Groeiend Groen’.
De rest wijst zichzelf dan!”

Waarom in Spanje en Portugal?
Ik ben in de afgelopen 15 jaar
twee keer eerder naar Spanje
gefietst. Een keer naar Santiago
de Compostela en een keer
naar Madrid. Er zijn daar nog
wat losse einden die ik aan
elkaar wil knopen. Zo moet ik

Gezocht in Beijum: Kamers met Aandacht
Heb jij een kamer vrij in je
huis en een groot hart? Stichting Kamers met Aandacht
zoekt kamers in Beijum voor
jongeren die op hun weg naar
zelfstandigheid nog nét even
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Het gaat om kwetsbare, maar
kansrijke, jongeren (18 tot 23
jaar) uit de regio Groningen,
die door omstandigheden niet
bij hun ouders kunnen wonen
en die momenteel vaak in een
pleeggezin, in de maatschappelijke opvang of op een locatie
van jeugdhulporganisaties verblijven. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, maar de stap om op
eigen benen te staan, is soms
nét iets te groot. Ze missen
familie, vrienden of buren die
hen kunnen helpen bij, vaak
heel simpele, dingen. Daardoor
struikelen ze soms, terwijl ze

met een klein beetje hulp wél
zelfstandig overeind blijven.
Als verhuurder help je de
jongere door hem of haar een
veilige woonplek te verhuren
en daarbij ook een oogje in het
zeil te houden. Misschien een
keer samen te eten of gewoon
af en toe te vragen hoe het met
hem of haar gaat. Andersom
kan de jongere ook een handje
helpen, door bijvoorbeeld

een boodschap te doen of een
klusje in huis. Bovendien zorgt
de jongere voor wat gezelligheid en bedrijvigheid in huis.
Ondertussen blijft de jongere
begeleiding krijgen vanuit de
betrokken jeugdhulporganisatie. Kamers met Aandacht is

daarom meer dan het verhuren
van een kamer; je kunt écht
van betekenis zijn voor iemand
die al het één en ander heeft
meegemaakt.
Kamers met Aandacht
Iedereen met wat ruimte in
huis (en in haar of zijn hart)
kan een Kamer met Aandacht
aanbieden. En iedere kamer
of woonruimte kan een Kamer
met Aandacht worden. Voorwaarde is wel dat de jongere er
minimaal een jaar kan blijven
wonen en de huurprijs niet
hoger is dan wat door de landelijke huurcommissie wordt
geadviseerd (met een maximum van €450). De coördinator van Kamers met Aandacht
besteedt veel aandacht aan de
matching tussen verhuurders
en jongeren. Jongeren hebben
verschillende behoeftes en verhuurders verschillende moge-

lijkheden. Door daar goed naar
te kijken bij het koppelen, heeft
het de grootste kans van slagen.
De jongeren om wie het gaat
kunnen de huur maandelijks
voldoen, werken of studeren
en hebben geen (verslavings-)
problematiek die het dagelijks
functioneren in de weg staat.
Meer informatie
Kamers met Aandacht is een
proefproject van de non-profitorganisatie stichting Kamers
met Aandacht in samenwer-

king met alle Groninger
gemeenten.
Groningers met, naast een
vrije kamer, een warm hart
en andere geïnteresseerden
kunnen voor informatie
kijken op www.kamersmetaandacht.nl of via de mail
contact opnemen met Ruth
Admiraal, coördinator regio
Groningen. Haar emailadres is ruth@kamersmetaandacht.nl
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Met elkaar werken aan de toekomst van de wijk
Uitnodiging Bewonersbijeenkomst woensdagavond 8 juni

Samen met bewoners en
andere betrokkenen is er
vanaf 2019 hard gewerkt
aan een plan voor de openbare ruimte. Het resultaat
is het ‘Kookboek Beijum’.
Hierin staat beschreven
hoe we Beijum een veilige,
aantrekkelijke en mooie
wijk kunnen laten zijn en
blijven. De komende tijd
gaan we met dit plan aan de
slag. Eerste stap daarvoor:
een bijeenkomst op woensdagavond 8 juni om 18.00
uur in het Trefpunt.
Het plan voor de openbare
ruimte heet het ‘Kookboek
Beijum’. Het heet zo omdat je de uitvoering ervan
kunt zien als het bereiden
van een gerecht. We hebben de ingrediënten: een
sterk raamwerk, fijn wonen,
Beijum verbinden en vitale
kernen. Nu is het belangrijk
om na te denken over een
juiste samenstelling en een
goede smaak daarvan.
Samen met bewoners en
andere partijen in de wijk
willen we de komende tijd
hiernaar kijken. Vandaar dat
we als eerste stap hiervoor
een bewonersbijeenkomst
organiseren. Om zo samen
te zien wat we belangrijk
vinden. Van welke ingredienten we veel nodig hebben
en waarvan weinig. En wat
goed smaakt en wat niet.

Beijumerweg kunnen versterken als belangrijke landschappelijk en historisch punt in de
wijk.

Fijn wonen: voor en na.

Kookboek Beijum
Het Kookboek Beijum is
bedoeld om meer samenhang
te brengen in alle lopende en
toekomstige projecten in de
openbare ruimte van de wijk.
Het biedt een kader om mee
aan de slag te gaan. De verschillende deelprojecten die
hieronder vallen, zijn in vier
thema’s/ingrediënten verdeeld.
Hierbij gaat het om:
1. Een sterk raamwerk
Het thema ‘Een sterk raamwerk’ gaat over het verbeteren
van de structuur van de wijk.
Beijum is een groene wijk.
Ook de omgeving eromheen
kenmerkt zich door het groen.
Om dit nog beter op elkaar
aan te laten sluiten, willen we
samen met bewoners kijken
hoe we het landschap meer bij
de wijk kunnen betrekken. En
hoe we zorgen dat het groen in
de wijk beter met elkaar en met
de woonomgeving kan worden
verbonden. Ook willen we met
elkaar onderzoeken hoe we de

2. Fijn wonen
Beijum heeft een unieke
architectuur en een geheel
eigen identiteit. Een belangrijk
onderdeel daarvan vormt de
bloemkoolstructuur. Kenmerkend daarvoor zijn de ruimtelijke opzet en de afzonderlijke
woonerven met doodlopende

straten. Door deze structuur is
er niet echt sprake van eenheid
in de wijk. Dit willen we verbeteren door te zorgen voor meer
verbindingen tussen de heerden. En door samen te kijken of
we heerden kunnen verenigen
in woonbuurten. Binnen deze
‘woonkernen’ houdt elke heerd
zijn eigen karakter en identiteit.
Wat dat is, en hoe die eruitziet,
gaan we samen met bewoners
onderzoeken en bepalen. Ook
gaan we verder met het verbe-

Een voorstel voor hoe we Beijum kunnen verbinden.

teren van de woonomgeving
van de heerden in de Heerdenaanpak.
3. Beijum verbinden
De structuur van Beijum
maakt het soms lastig je weg
in de wijk te vinden. Zowel
per auto, fiets als te voet. Door
met elkaar te kijken hoe we de
fietsverbindingen in de wijk
kunnen verbeteren, willen we

vervolg op pagina 5
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de wijk beter doorgaanbaar en
bereikbaar maken. En tot een
wijkdekkend fietsnetwerk te
komen. Herkenbaarheid van de
routes en (sociale) veiligheid
staan daarbij centraal.
4. Vitale Kernen
Beijum heeft veel voorzieningen, zoals scholen, supermarkten en kinderopvangcentra.
Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen
willen we kijken hoe we de
ruimtes daaromheen mooier
kunnen maken. Voor Plein
Oost en het winkelcentrum zijn
we al met de aanpak gestart.
Hiervoor ontwikkelen we zowel
een plan voor aanpassingen op
korte termijn als een plan voor
de lange termijn. Speerpunten
hierbij zijn bereikbaarheid, de
inrichting, een goede aansluiting op de ring, vergroening en
prettig verblijven.
Planning
Wanneer we met elkaar meer
inzicht hebben in de samenstelling van de ingrediënten,
kunnen we een planning voor
de komende jaren maken.

Bewonersbijeenkomst 8 juni
Wil je meedenken over de uitwerking van het kookboek?
Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 8 juni om 18.00 uur in Het Trefpunt.
Programma
18.00 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.05 uur Introductie Kookboek
18.30 uur Fietstocht door Beijum (langs plekken die de 4 ingrediënten laten zien)
20.00 uur Terugkomst in het Trefpunt en gesprek
20.30 uur Afsluiting met hapje en drankje
Aanmelden
Wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst? Stuur dan uiterlijk vrijdag 3 juni een e-mail naar:
communicatiebeijum@groningen.nl. Vermeld hierin je naam, adres en het aantal personen waarmee je komt.
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding.
Voor bewoners die niet willen/kunnen fietsen, organiseren we een wandeltocht. Wil je dit doorgeven bij je aanmelding?

Sommige projecten zijn we al
mee bezig. Zoals bij de Heerdenaanpak. Andere kunnen
we op korte termijn uitvoeren. Denk aan de tijdelijke
aanpassingen voor Plein Oost
en het winkelcentrum. En er
zijn projecten die meer voorbereidingstijd nodig hebben.
Bijvoorbeeld de aanpak van de

Beijumerweg en het verbeteren
van de structuur van de wijk.
Stap voor stap kijken we hoe we
verder gaan. Met als eindresultaat een wijk waar iedereen van
kan genieten. En die klaar is
voor de toekomst.

Wil je het Kookboek
Beijum lezen?
Scan dan de QR-code.
Of ga naar: https://bit.ly/
kookboekbeijum

Beslis mee over het wijkbudget!
Heb jij mooie ideeën om van
Beijum een nog leukere en
bruisender wijk te maken?
Dan is dit je kans. Beijumers
krijgen de beschikking over
een wijkbudget voor bewonersinitiatieven. Als bewoners
hebben we hier gezamenlijk
zeggenschap over. Iedereen
kan hier ideeën voor indienen.
Je mag zelf beslissen wat je
bedenkt en waarvoor. Je kunt
alleen of samen met andere
Beijumers initiatieven ontwikkelen en plannen maken. Denk
bijvoorbeeld aan iets om de
directe woonomgeving of de
buurt op te ﬂeuren. Of om de
sociale contacten in de heerd of
de wijk aan te halen. Er is van
alles mogelijk met het wijkbudget. Belangrijk is dat de initiatieven en plannen veel mensen
aanspreken en praktisch goed
uitvoerbaar zijn.
Meedoen
Hoe kun je ideeën delen? Dat
kan digitaal via de website
van de Stem van Groningen
(https://destemvan.groningen). Door het maken van een
account kun je ideeën en initiatieven inbrengen, stemmen
en reageren. Bij het delen kun
je toelichten waarom je het een
goed idee vindt, aangeven of
het een eenmalig iets is of dat
het voor een langere periode is
en ook aangeven hoeveel het
gaat kosten om je plannen te
verwezenlijken.
Je kunt ook een plan van aanpak en een begroting indienen.
En reageren en stemmen op
initiatieven die je aanspreken.
Via jouw persoonlijke account
kan de Stem van Groningen

ook gemakkelijk met je in contact komen voor aanvullende
informatie en/of vragen over
jouw idee of initiatief.
Heb je moeite met internet? Of
ben je niet in de gelegenheid
om dit digitaal voor elkaar te
krijgen? Dan kun je hulp krijgen. Hiervoor gaan we plekken
inrichten waar je terechtkunt
voor ondersteuning bij het inbrengen, het delen van ideeën
en voor het stemmen. Op dit
moment zijn we druk bezig met

de voorbereidingen hiervan.
Binnenkort vertellen we je hier
meer over.
Welke ideeën kunnen worden
gerealiseerd, hangt af van het
aantal verkregen stemmen. Je
kunt zowel digitaal, via de Stem
van Groningen, als schriftelijk
op de ingediende initiatieven
en plannen je voorkeur aangeven. Het is mogelijk dat na
het stemmen blijkt dat niet één
maar meerdere initiatieven kan
worden gerealiseerd.
Samen maken we de wijk nog

leuker. De eerste stap is het
organiseren van een Bewonersinloopavond, die bij het
verschijnen van deze editie al
heeft plaatsgevonden. Binnenkort volgt hiervan het verslag.
Meer weten
Wil je meer weten over het
wijkbudget? Of heb je een idee
dat je met ons wilt bespreken?
Neem dan contact met ons op
via : naomi.
rumaloine@beijum.org .

Als een van de wijken met
aardbevingsschade komt
Beijum in aanmerking voor
geld vanuit het Nationaal
Programma Groningen
(NPG). Voor Beijum en buurwijk Lewenborg is een bedrag
van 250.000 euro beschikbaar. Niet alles in één keer
natuurlijk. Voor de komende
jaar tien jaar krijgen beide
wijken 12.500 euro per jaar
(of 25.000 euro per twee jaar)
om te besteden aan ‘sociale
bewonersinitiatieven’.
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Aan de slag met energie in Beijum
Aftrap meedenksessies met inloopmarkt 2 juni
Om te kijken hoe we Beijum
goed en zo snel mogelijk
kunnen verduurzamen,
organiseert de gemeente
Groningen samen met
het bewonersinitiatief De
Werkbeij in juni en juli
meedenksessies. Als aftrap
daarvan is er op 2 juni van
16.00 uur een inloopmarkt
in De Bron.
Tijdens deze sessies hoor je
welke mogelijkheden er zijn
om de verduurzaming te
versnellen. Daarbij gaat het
om eenvoudige energiebesparingstips tot de overstap
van gas naar een duurzame
bron. Daarnaast gaan we
met elkaar in gesprek over
wat er in jouw omgeving
leeft en speelt op het gebied
van verduurzaming.
De meedenksessies zijn op 8
en 15 juni en 6 juli van 19.30

Om 17.00 en om 19.30 uur kun
je in de grote zaal de presentatie bijwonen van de gemeente
en de Werkbeij. Onderwerpen
die hierbij aan bod komen, zijn:

om naar de inloopmarkt te
gaan? In verband met de catering vragen we je van tevoren
aan te melden. (Niet verplicht).

• Wat doet de gemeente voor de
energietransitie?
• Hoe voorkom je dat jouw
energierekening nog verder
oploopt?
• Hoe kan ik de subsidie van
10.000 euro het beste gebruiken?

tot 21.30 uur. Wil je hieraan
meedoen? Meld je dan snel
aan, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan via: www.
beijum.nl/energieteam-dewerkbeij/

Inloopmarkt donderdag
2 juni
Voorafgaand aan de meedenksessies organiseren we
op donderdag 2 juni een grote
bijeenkomst voor de hele wijk.
Tussen 16.00 en 20.30 uur ben
je dan van harte welkom in
De Bron.

Voor of na de presentatie kun je
langs verschillende tafels lopen
van de gemeente, De Werkbeij,
energieadviseur Eelke Ploeg en
een isolatiebedrijf. Hier kun je
terecht met al je vragen of voor
meer informatie over verduurzaming van jouw woning.
Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. Ben je van plan

Aanmelden
kan via: https://
forms.oﬃce.
com/r/
K4XAkGxW1E
of scan de QRcode.

Verlengde Schooldag start met workshops
Feestelijke aftrap activiteitenprogramma
Met het zetten van de handtekening op het bord van
de Verlengde Schooldag is
maandag 16 mei de start van
het activiteitenprogramma
op basisschool ’t Kompas in
Lewenborg oﬃcieel bevestigd. Tijdens de feestelijke
bijeenkomst tekende Marjolein Wildeboer, directeur
van de school, het bord in
aanwezigheid van Kor Posthumus, projectleider Verlengde Schooldag Beijum en
Lewenborg.
Hiermee gaat het project
de Verlengde Schooldag in
beide wijken daadwerkelijk
van start. Als eerste met een

serie workshops op het gebied
van dans, muziek en graﬃti.
Deze worden aansluitend op de
reguliere schooldag gegeven en
zijn gratis voor deelnemende
kinderen. Elke school verzorgt
een feestelijk moment bij de
start van de eerste workshop.
Dan wordt ook telkens oﬃcieel
de deelname van de school
bevestigd door middel van het
zetten van de handtekening.
Verlengde Schooldag
Het gezamenlijk programma
van de Verlengde Schooldag
heeft als doel alle basisschoolkinderen de kans te geven zich
optimaal te ontwikkelen, met
elkaar te spelen én om plezier te

Directeur Marjolein Wildeboer van cbs ’ t Kompas (Lewenborg) zet haar handtekening op het bord van de Verlengde Schooldag,
dat door projectleider Kor Posthumus wordt vastgehouden. (Foto: Henk Tammens).

Van links naar rechts: Jelle Vogelzang (Projectleider Gemeente Groningen),
Kor Posthumus (Projectleider Verlengde Schooldag Beijum en Lewenborg) en
Marjolein Wildeboer (Directeur ’t Kompas). (Foto: Henk Tammens).

hebben. En zo kansengelijkheid
te bevorderen. Bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, scholen en gemeente
werken hierin samen. In totaal
doen elf basisscholen mee: vijf
in Beijum en zes in Lewenborg.

Uitbreiding programma
Door met een klein activiteitenprogramma te beginnen,
kunnen de coördinatoren van
de Verlengde Schooldag eventuele praktische problemen in
kaart brengen en kennismaken
met diverse aanbieders van de

workshops. Tegelijkertijd wordt
hard gewerkt aan het programma voor het nieuwe schooljaar.
Naast kunst en cultuur zullen
er dan ook workshops zijn over
techniek, digitale geletterdheid,
natuur en sport.

wijk uit helpen, ieder vanuit zijn
of haar eigen cirkel van invloed.

zijn natuurlijk ook mogelijk.
De voorstelling is te zien van
donderdag 26 mei t/m woensdag
1 juni op het Suikerunieterrein
Terra.

Kom naar de voorstelling ‘Hier valt niets te halen’
‘Hier valt niets te halen’ is
een indringende en prachtige voorstelling over hoe
armoede doorwerkt in alles
wat je wilt en doet. Hoe het
leven in armoede overleven
wordt.
Het gebiedsteam Oost heeft
vijftig kaartjes gekocht voor
de theatervoorstelling van 1

juni. Deze kaartjes hebben we
verspreid onder bewoners die in
armoede leven of daar veel mee
te maken hebben. We hebben
hen gevraagd iemand uit te nodigen om samen deze voorstelling
te beleven.
Armoede de wijk uit
Na aﬂoop organiseren we in de
wijken nagesprekken waarin we

over de voorstelling in gesprek
gaan en ervaringen uit kunnen
wisselen. Daarnaast willen we
kijken hoe we samen armoede de

Kom ook
We nodigen jou van harte uit om
een kaartje te kopen voor deze
voorstelling. Op woensdag 1 juni
zijn er veel bezoekers uit Beijum,
Lewenborg en omstreken. Het
zou leuk zijn als je die dag ook
kunt komen. Andere speeldata

Kaarten kun je kopen via: https://
www.peergroup.nl/
hier-valt-niets-te-halen
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De eerste 1000 dagen van een kind raken ons allemaal

Aandacht voor Kansrijke Start tijdens 9e Sterk Netwerk-bijeenkomst
Een volle bak was het en
een vol programma, tijdens
de negende Sterk Netwerkbijeenkomst in Beijum op
donderdagmiddag 21 april.
Dit keer was er aandacht voor
Kansrijke Start Beijum: een
project dat zich richt op de
eerste 1000 dagen van een
kind. Meer dan vijftig deelnemers kwamen die dag naar
wijkcentrum Trefpunt, om te
horen wat er allemaal in het
eerste jaar daarvan is gebeurd.
Kansrijke Start gaat over hoe
we alle kinderen een goede
start kunnen geven. De eerste
1000 dagen van een kind zijn
cruciaal voor de ontwikkelkansen in zijn verdere leven. Eventuele achterstanden op latere
leeftijd kunnen in deze fase al
ontstaan. Waar je wieg staat, is
hierop van grote invloed. Om
alle kinderen een zo’n goed
mogelijke start va het leven en
daarmee meer gelijke kansen
te geven, is Kansrijke Start opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van bewoners,
maatschappelijke organisaties,
WIJ en de gemeente, dat zich
richt op deze eerste fase in het
leven van een kind.
De bijeenkomst op 21 april
werd afgetrapt door dagvoorzitter Miekel van der Zande.
Nadat ze iedereen welkom had
geheten, gaf ze het woord aan
projectleider Leonie Mulder.
Die vertelde meer over de
missie en visie van het project.
Kenmerkend daarvoor is de
wijkgerichte aanpak. Voordat
het project in Beijum van start
ging, zijn eerst de wensen
en behoeften in de wijk bij
jonge ouders en professionals
geïnventariseerd. Op basis
hiervan is een aanpak ontwikkeld. Daarbij is een belangrijke
rol weggelegd voor buddy’s Dit
zijn ervaringsdeskundigen uit
de wijk, die het contact met de

In de centrale hal van Wijkcentrum Het Trefpunt werd verteld over de Huiskamer.

jonge ouders en zwangeren onderhouden. Zo kunnen eventuele behoeftes en problemen in
een zo vroeg mogelijk stadium
worden gesignaleerd. En daarbij passende ondersteuning
aangeboden. Door vroeg in te
zetten, wordt erger voorkomen.
Tessa van Leeuwen, regiomanager Jeugdgezondheidzorg
GGD, vertelde welke belangrijke rol de JGZ hierbij speelt.
Op tour
Om te kijken wat de aanpak van
Kansrijke Start in de praktijk
inhoudt, gingen de deelnemers hierna op tour door het
gebouw. Hierbij deden ze vijf
verschillende locaties aan, die
ieder op hun beurt aandacht
besteedden aan een onderdeel
uit het project. Zo vertelden
buddy Selima Renes in de
Theaterzaal over haar eigen
ervaringen als jonge moeder,
hun werk voor Kansrijke Start
en over de buddyacademie.

De deelnemers deden ook mee aan peutergym.

Juliette Schreuder (coördinator) en vrijwilligers Esther,
Femke en Erika vertelden in
het grandcafé over MIM/MIZ
(Moeders informeren Moeder/
Moeders informeren Zwangeren), een project vanuit de
GGD dat richt zich op jonge
moeders met een kind tussen 0
en 18 maanden die onzeker zijn
over de opvoeding en/of weinig
ondersteuning ervaren vanuit
hun sociale netwerk.
Peutergym
In de centrale hal van het
Trefpunt was de Huiskamer
nagebootst. Hier vertelden
Wij-medewerkers Marieke
Renken en Hanneke Feijen
over de Huiskamer, een van de
initiatieven vanuit Kansrijke
Start Beijum en opgezet in
nauwe samenwerking met WIJ
Beijum. Eén van de activiteiten
hier is het wekelijkse Ouder &
Kind-café, waar jonge ouders
en zwangere vrouwen terecht
kunnen met vragen en voor

informatie.
Het was niet alleen maar luisteren die dag. Marieke Wijninga
(JOGG Regisseur) en Maaike
Jager (trainer) lieten de deelnemers in de Borgmanzaal kennismaken met Monkey Moves,
een sportles om moeder en
kind (van 1,5 – 4 jaar) te laten
zien hoe leuk en fijn bewegen
is.
Troebel water
Het meest onder de indruk
was iedereen van de presentatie van Stephen van der Leij.
Naast pastor bij het Noorderpoort College is hij schrijver
van ‘Daddycation’, een boek
over het belang van betrokken
vaderschap. Dit is een onderdeel dat extra aandacht krijgt
binnen Kansrijke Start. Middels een beeldende presentatie
met een glas water waarin hij
allerhande dingen gooide (rijst,
ketjap, hagelslag), liet Van der
Leij zien hoe de vertroebelde

Vrijwilligers van MIM/MIZ.

vloeistof alleen maar weer
schoon kan worden door een
hele hoop liefde en aandacht
in de vorm van schoon water
toe te voegen.
We doen het samen
Na deze rondgang door het
gebouw verzamelde iedereen zich weer in de zaal. Hier
bespraken de deelnemers
wat zij vanuit hun rol aan
Kansrijke Start toe kunnen
toevoegen. Wat zij kunnen
bijdragen om alle kinderen
een goede start te geven
in het leven En wat er nog
nodig is in de wijk. Tekenaar
Wietske Westra maakt een
praatplaat van deze sessie,
die alle deelnemers krijgen
toegestuurd. Want de eerste
1000 dagen van een kind
raken ons allemaal. Of je nu
ouder, verzorger, buurtwerker, juf of verpleegkundige
bent: samen vergroten we de
kans op een goede toekomst.

Projectleider Leonie Mulder met dagvoorzitter Miekel van der Zande.

Sterk Netwerk Beijum

Aan het einde werden ideeën en suggesties opogehaald bij
deelnemers.

Samen met bewoners bundelen professionals en
organisaties in de wijk hun krachten. Dat doen ze in
een netwerk waarin ze samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. Door samen te komen in
grote netwerkbijeenkomsten en door een op een
‘koffiedates’, om kennis te maken en (vak)kennis uit
te wisselen

Stehen van der Leij gaf een indrukwekkende presentatie over
betrokken vaderschap.

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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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 Ines Heijkoop over haar
muzieklespraktijk.
door Johan Fehrmann
Ines, vertel, hoe ben je er zo toe
gekomen om pianodocente te
worden? Hoelang doe je dit al
en wat deed je daarvoor?
Ik houd veel van muziek en
vind het heel fijn om ermee
bezig te zijn. Ik ben er ook mee
opgegroeid. Tot aan het conservatorium kreeg ik pianoles
van mijn vader. Daarna heb ik
mijn diploma Docerend musicus
gehaald aan het Prins Claus Conservatorium. Ik geef les op de
Steinwaypiano waarop ik het zelf
geleerd heb.
Ik vind het leuk om dingen aan

mensen uit te leggen en om samen met muziek bezig te zijn. In
muziek kun je veel gevoel kwijt;
dat vind ik mooi om bij mijn
leerlingen te horen. Het creatieve
element vind ik ook heel leuk.
En er is heel veel pianomuziek
geschreven, zowel klassiek als
modern.
In 1995 ben ik begonnen met
lesgeven; in november doe ik
het 27 jaar. Het is heel leuk om
zo veel mensen te hebben leren
kennen, en ik ben blij met alle
ervaring die ik heb opgedaan.
Naast pianoles geef ik blokfluitles aan beginners. Ook heb ik
een blokfluitgroepje, zodat we
kunnen samenspelen. Voordat
ik mijn praktijk voor pianolessen begon, heb ik een poosje
administratief werk gedaan in
loondienst.
Mensen kunnen pianoles van
je krijgen, geldt dat voor ieder
niveau? Beginners en gevorderden? Hoelang duurt een les?
Zowel beginners als gevorderden kunnen les van mij krijgen.
Een nieuwe leerling krijgt eerst
een gratis kennismakingsles.
Daarna kun je besluiten om wel
of niet verder te gaan. Ik heb

leerlingen van alle leeftijden, erg
leuk. De jongste leerling is nu
7 en de oudste achter in de 70.
Ook ouderen hebben de moed
om helemaal bij het begin te
beginnen.
Naast het lesboek kiezen we
andere stukken uit, in overleg. Ik
bied diverse stijlen aan: klassiek,
blues, jazz, pop... Ook bewerk
ik zelf pop- en gospelliedjes. Ik
vind het belangrijk dat leerlingen
ontdekken wat ze mooi vinden
en ik wil een breed repertoire
aanbieden. De lesduur wordt in
overleg bepaald: twintig minuten, dertig minuten, drie kwartier
of een uur. Lessen zijn wekelijks,
tweewekelijks of maandelijks.
Sommige leerlingen hebben een
strippenkaart, ze plannen elke
les apart.
Wat geeft je voldoening tijdens
het geven van de lessen? Wat is
er prettig aan?
Heel fijn vind ik het contact met
mijn leerlingen. Het persoonlijke
element spreekt me aan, elke
leerling is anders. Dat hoor je
terug in de muziek. Ook vind ik
het fijn om met ze mee te leven.
Ik probeer met pianospelen
goed in te schatten wat goed is
voor mijn leerlingen en wat ze
zelf willen. Het is heel leuk dat ze
vorderingen maken: de stukken
worden moeilijker, hun techniek
gaat vooruit. En ze ontwikkelen
hun eigen muzikale smaak. Som-

Ines in haar element

mige leerlingen geven aan dat
piano spelen hun rust geeft en
een uitlaatklep voor ze is. En ze
vinden het leuk om nieuwe stukken te leren kennen.
Je woont in Beijum, hoelang al?
En bevalt het?
Ik woon al vanaf 1988 in Beijum,
aan de Jensemaheerd, in een
heel fijn huis. In de woonkamer
geef ik mijn lessen. Ik ben gehecht aan mijn woning omdat
daar al zo veel gebeurd is, ook
wat betreft de muzieklessen. Er
liggen veel mooie herinneringen
en mijn huis staat op een mooie
plek met groen.

Beijum is voor mij eigenlijk
een dorp en dat vind ik fijn. En
ik geniet van al het groen om
me heen. Verder wordt er veel
gedaan voor het welzijn van de
wijk. Ik ben van plan hier nog
lang te blijven.
Ines Heijkoop
Jensemaheerd 33
9736CC Groningen
06-19 464 632
heijkoopines@gmail.com
www.inesheijkoop.nl,
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debeijumer.nl

Hout recyclen in de praktijk

De Houtwerkplaats levert vakwerk
In de kringloopwinkel aan de
Claremaheerd (loop er eens
binnen!) is een apart deel in gebruik als houtwerkplaats. Daar
vind je de gereedschappen die
de vier medewerkers gebruiken
om meubels te maken of op te
knappen: ‘pimpen’ noemen ze
dat. Hier werken Henk, Dasha,
Basri en Jan. Behalve in de
houtwerkplaats hebben ze ook
andere taken. Zo staat Dasha
achter de kassa in de winkel,
waar ze klanten te woord staat.
Basri bezorgt bestellingen met
het busje. Ze hebben ieder hun
eigen rol.
door Marleen van Leeuwen
Onbehandeld hout
Het hout dat wordt gebruikt in
de werkplaats is bijna altijd al
eerder gebruikt: pallets of hout
dat wordt ingebracht door bewoners of bedrijven in de wijk.
Vooral is het ook onbehandeld.
Ze schuren en zagen het hout op
maat, maar over het algemeen

moet de klant zelf beitsen of
verven. Ze kopen zelden nieuw
hout. Wat ze wel doen, is oude
meubels repareren en er weer
als nieuw laten uitzien. En ze
doen ‘opdrachtjes’. Kleine dingen
maken, niet groter dan 1 meter,
want het moet wel door de deur
kunnen! Dat houdt vaak maatwerk in. Zo hebben ze weleens
bloempotten gemaakt die precies in een vensterbank pasten.
Zelfstandig werken
Je werkt zelfstandig en dat stellen
ze op prijs. En uiteraard beleven
ze veel plezier aan het werken
met hout. Niet iedereen doet
hetzelfde. Dasha laat de kleine
kistjes en de oppottafels zien die
ze maakt. Basri, ‘onze vakman’, kan
heel veel verschillende dingen
maken: een prachtige stoel voor
het terras, een vogelhuisje/-badje/voederbakje, en zo verder.
Henk, die hier inmiddels al zes
jaar werkt, maakt bijvoorbeeld
de bloembakken voor buiten. Zo
vullen ze elkaar mooi aan.

Sympathieke prijzen
Als je door de winkel loopt, zie
je een grote variëteit aan houten artikelen. Een opsomming
in dit artikel doet daar geen
recht aan. Maar heel veel van
wat ze maken, is geschikt voor
buiten in de tuin. ‘Het is lastig
om voorbeeldprijzen te geven’,

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

De medewerkers van de houtwerkplaats. Van links naar rechts: Basri, Dasha en Henk

omwenden.nl

Isebrandtsheerd 104

vertelt werkbegeleider Erik,
‘omdat de artikelen die van
pallethout worden gemaakt zo
enorm verschillen van elkaar (ze
zijn telkens weer anders). Die
zijn namelijk afhankelijk van de
hoeveelheden en de soorten
hout die we op dat moment
beschikbaar hebben, maar onze

prijzen zijn over het algemeen
zeer sympathiek.’
Zelfstandig werken, mooie verantwoorde producten maken en
dat allemaal tegen redelijke prijzen… Lijkt je dat ook wat? Loop
dan eens binnen bij de Kringloop
(Claremaheerd 51-53).
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Beijumer vogelfotograaf zelf grootste geluksvogel
Ruim honderdvijftig prijzen voor Gert-Jan Rodenboog
Een dakloze in de mist in het
Noorderplantsoen, de kleurige
vleugel van een pinda-etende
gaai, een fietser in zwart-wit
eenzaam over de besneeuwde
Vismarkt. Het zijn een paar
voorbeelden van foto’s die
in de prijzen vielen. Gert-Jan
Rodenboog won er maar liefst
honderdvijftig in een tijdsbestek van acht jaar: fietsen,
camera’s, ballonvaarten, overnachtingen, waardebonnen,
contant geld en een mooie reis.
‘In een topjaar won ik gemiddeld twee prijzen per maand.
Kwam hier om de haverklap
een Post NL-busje met weer
een pakje met een camera
erin’, lacht de meervoudig
prijswinnaar.
door Willy Koolstra
‘Het is ook wel leuk op het
podium,’ zegt hij niet zonder
trots. Wat is het geheim van een
goede foto? ‘Originaliteit en
sprekende kleuren.’ Even later:

‘Het grappige is dat ik kleurenblind ben. Tien jaar lang heb ik
als beroep huwelijksfotografie
gedaan. Nooit kreeg ik een
opmerking over de kleuren,
het ging altijd goed. Ik heb het
ook nooit tegen de stelletjes
gezegd.’ Gert-Jan wist van zijn
zwakte zijn kracht te maken. ‘Ik
word niet gehinderd door kleur
en let daardoor meer op lijnwerking, structuren, contrasten en
schaduwwerking’, zegt hij.
Terug uit Afrika
Een fietser in het ochtendstille,
berijpte landschap met op de
achtergrond de Noordermolen
leverde hem zijn meest memorabele prijs op: een tiendaagse
vliereis naar Curaçao voor vier
personen. ‘Vaak kon je de prijs
zelf ophalen’, zegt hij. ‘Op een
50+-beurs ontving ik de derde
prijs voor deze zelfde foto, een
nieuwe fiets. Ik was enigszins teleurgesteld. Die eerste prijswinnaar was een rijke man en won
een auto. Hij had al een auto en
ik had al een fiets.’
Gert-Jan trekt er al twintig jaar
in zijn vrije tijd op uit als hobbyfotograaf. De laatste twee jaar
richt hij vooral op vogelfotografie. Hij is blij met de plek waar
hij woont. ‘Ik heb het geluk dat
natuurgebied Kardinge hier 50
meter vandaan is. De vogels komen nu massaal terug uit Afrika.
Opvallend is dat ze op precies
dezelfde plek landen als een jaar
eerder.’ Hij wijst naar de andere
kant van de straat. ‘Er zit weer
een braamsluiper in de braam

hier niet ver vandaan. Vanuit
Afrika weer terug in het mooie
Beijum.’
Een verrekijker van 25 gulden
Wat maakt vogelen zo leuk?
Gert-Jan: ‘Het is een ongrijpbare schoonheid. Als je ze zou
kunnen pakken en in een hokje
stoppen, is het misschien niet
leuk meer.’ De fascinatie voor
de natuur kreeg Gert-Jan mee
van huis uit. ‘Toen ik 15 was,
kreeg ik een verrekijker van 25
gulden bij de Kwantumhallen.
Ik zag een kuifmees en dat vond
ik heel bijzonder. Die vogel heb
ik daarna nooit meer gezien’,
herinnert hij zich. ‘Het zit ook in
mijn karakter om er in mijn eentje op uit te gaan. Op Koningsdag ging iedereen de drukte in,
ik zocht de stilte op.’
De vogelaar betreurt de drastische afname van het vogelbe-

stand. ‘Door bebouwing en het
feit dat boeren vaak te vroeg
in het jaar maaien, zijn er te
weinig bloemrijke weiden en
nesten worden erdoor vernield.
Weidevogels als grutto’s en tureluurs zijn gebaat bij bloemrijk
grasland – als dat er niet meer
is, zijn er minder insecten en
minder insectenetende vogels.
Plas- en moerasgebieden zijn
er nu wel meer, zoals bij Kardinge, de rietkragen richting
Noordermolen. Andere vogels
zitten daardoor in de lift, zoals
de blauwborst en de bruine
kiekendief.’
Meer iets van mezelf
Tegenwoordig zijn er veel
minder wedstrijden dan in het
begin van het digitale tijdperk,
maar Gert-Jan doet zo nu en
dan nog mee. Vorig jaar nam hij
deel aan een wedstrijd met als
thema Midden-Drenthe, nu en
in de toekomst. Een plaatje van

zijn destijds achtjarige dochter
die met een lange stok een
spoor over een zandpad trekt,
bleek opnieuw de beste prent.
Een afdruk van 10 bij 3 meter
siert nu de raadszaal van het
gemeentehuis in Beilen. Op
locatie ontving de prijswinnaar
een uitvergroting op aluminium
plaat, en een trotse vader en
dochter mochten samen met
burgermeester Mieke Damsma
op de foto.
De fotograaf blikt nog even terug op zijn carrière. ‘Net als alle
beginnelingen fotografeerde ik
alles wat los en vast zat: mensen, fietsers, stadsgezichten, de
kauwgom rond putjes…’ Over
de vogelfotografie zegt hij: ‘Uiteindelijk wil ik niet langer gewoon de catalogusfoto maken,
maar meer de eigenheid erin,
meer kunstzinnig, meer iets van
mezelf.’
Wat heb je nodig om een goede
vogelfotograaf te zijn? Gert-Jan:
‘Rust in je lijf, geduld, ontspanning, stilstaan en opgaan in de
omgeving. Soms komen vogels
dan heel dichtbij.’ Aan zijn apparatuur zal het niet liggen.
Gert-Jan verkocht veel van zijn
prijzen op Marktplaats en kon
zich zodoende uitrusten met
een professionele vogellens en
camera-apparatuur, alsook een
goed computerscherm.
Gert-Jan plaatst net als veel
andere vogelaars in het Kardingegebied zijn foto’s op zijn
eigen Facebookpagina, Foto
Rodenboog, en op Vogels in en
rond Beijum, een besloten pagina met inmiddels 329 leden.

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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K R U ID E N O N K R U ID IN S TA D E N O M M E L A N D
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Veen
Zoals beloofd deze keer
deel 3 over grondsoorten.
Veengrond is onze slapste
grondsoort (denk aan de
houten palen onder Amsterdam) en ook nog eens geheel
gevormd uit plantenmateriaal, voornamelijk uit veenmos. Dat mos overwoekert
zichzelf; het maakt elke keer
een nieuwe laag aan op de
oude zodra deze te ver onder
water komt te staan. Door
het gewicht klinkt het veen
telkens verder in, wat de onderste lagen steeds compacter
maakt.
De sponsachtige, natte grondsoort die zo heerlijk veert als je
erop loopt, is heel bijzonder:
doordat hij weinig tot geen
zuurstof en bacteriën bevat,
blijft alles wat er ooit in is gevallen heel goed bewaard. Het
kan bijna niet verteren zolang
de grondwaterstand goed is.
Denk aan zaden en takjes maar
ook hele bomen (kienhout) en
lijken van mensen. Het ‘meisje
van Yde’ is zo’n voorbeeld. Zij is
mogelijk ritueel verdronken in
een veen/moeras…
Overleven op veen
Wonen in veengebieden was
moeilijk: op de arme grond met
een hoge zuurgraad in combinatie met een hoog vochtgehalte wilde bijna niets groeien.

Bovendien leefden mensen
vaak heel geïsoleerd; er waren
weinig wegen door het veen,
dus was je aangewezen op een
bootje. De woningen bestonden veelal uit plaggen en waren
vochtig en moeilijk te verwarmen, waardoor de bewoners
geen lang leven beschoren was.
Zij hadden het zwaar. Ze voelden zich vaak weinig hoopvol
en slachtoffer van de plek waar
ze geboren waren. Dat gevoel
kunnen nakomelingen van oorspronkelijke veenbewoners nog
steeds ervaren. In de negentiende eeuw richtte Johannes
van den Bosch de Maatschappij

Waaruit bestaat veen?
Tot in de twintigste eeuw kwamen in Nederland uitgestrekte
veenmoerassen voor, getuige
de vele plaatsnamen met ‘veen’,
zoals Heerenveen, Hoogeveen
en Veendam. Je hebt laagveen,
waar het grondwater tot de
oppervlakte doordringt en waar
elzen, wilgen, essen, wollegras,
veenpluis en riet groeien, en je
hebt hoogveen, dat best droog
kan zijn en bestaat uit lagen
veenmos van wel 10 meter dik.
Dit veenmos kan tot twintig
keer zijn eigen gewicht aan water opslaan en daardoor ook op
droge en heuvelachtige plekken
overleven.
van Weldadigheid op, met als
doel de armoede in Nederland
uit te roeien. Veenhuizen leek
een mooi afgelegen plek en heel
geschikt voor de heropvoeding
van de armsten uit de samenleving. Wat aanvankelijk goed
bedoeld was, mondde uit in een
soort strafkamp, het ‘pauperparadijs’. Wilt u daar meer over
weten, lees dan het boek hierover van Suzanna Jansen.

Turf
Omdat veengronden niet geschikt waren voor landbouw,
werden ze afgegraven voor
brandstof: turf. Eén turf is 45 cm
breed, 12 cm lang en 15 cm
hoog. Drie turven hoog zou dus
maar 45 cm zijn, dat is wel érg
klein… Meestal werd turf gestoken door twee mannen: de eerste stak de bovenste turf uit en
de tweede ‘delfde het onderspit’.
Hij moest de nattere en zwaar-

dere onderste turf uitsteken.
Eenmaal gedroogd heeft turf
een betere verbrandingswaarde
dan hout, maar daar kunnen
we in onze tijd niets meer mee,
want turf is inmiddels een beschermde grondstof. Tuiniers
kunnen nog wel een zakje turf
kopen, waarvoor helaas hoogvenen in andere landen leeg
worden geroofd, dus gebruik
het met mate. Turf heeft heel
bijzondere eigenschappen: het
houdt water en voedingsstoffen
vast, maakt grond luchtiger en
slaat overtollige voedingsstoffen
op, terwijl er geen bacteriën of
schimmels in kunnen groeien.
Maar het allermooiste van turf
is toch wel dat het geweldig kan
omgaan met straling. En daaraan worden levende wezens op
deze aarde in mijn ogen veel
te veel blootgesteld, met alle
nare gevolgen van dien. Niet
dat turf alleen ons kan redden, maar er zijn bijvoorbeeld
hoesjes voor mobieltjes die
zijn gemaakt met turfvezels,
en achter de computer kunt u
zich beschermen tegen straling
met een turfslab. Iedereen die
de turfslab om mag, ervaart
de oer-rust die uitgaat van dit
prachtige materiaal! Er worden
zelfs geneesmiddelen zoals olie
van gemaakt.
Over aarde valt nog veel meer
te schrijven, maar de kruiden
roepen ook, dus houd ik het bij
deze trilogie en hoop dat u een
beetje anders naar uw ‘ondergrond’ bent gaan kijken.

Hoor al wandelend hoe je gezond kunt leven!
10 mei - 20 september 2022

To the Caribbean
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Help jij mee om een groot aantal kids
de week van hun leven te bezorgen?

Nationale Diabetes
Challenge Beijum
Iedere week gaan we met elkaar wandelen en krijgen we tips van een
professional. Samen zetten we zo de eerste stappen naar een
gezonde levensstijl.

Van 22 t/m 26 augustus zijn wij op zoek
naar vrijwilligers. Kun je 1 of meerdere
dagen meehelpen en heb je leuke
ideeen hoe we het thema verder kunnen
uitwerken.
Meld je nu aan via:

Start vanaf 10 mei iedere dinsdag 10.00 uur bij
Heerdenhoes, Melsemaheerd 2
Aanmelden? Of meer informatie? Kijk op
www.nationalediabeteschallenge.nl/beijumbeweegt
of bel: 06 14 88 6506 (Charlotte Siekman)
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ACTIVITEITEN

in de wijk

Fototalk
Kees van de Veen

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.

Datum: 30 mei
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

door Marleen van Leeuwen
Kersentuin

Ouderencafé
Heerdenhoes, 16.00–17.30 uur
In het Ouderencafé van 16 mei
kregen zo’n dertig bezoekers
informatie over de WMO. Zij konden ook vragen stellen aan twee
consulenten van Wij Beijum: Andrea Djoegan en Sjoerd Sipma.

|

Foto © Ronald Gramberg

Poëzie in de Kersentuin
Op zondag 29 mei is er weer een
poëziemiddag in de Kersentuin
bij stadsboerderij De Wiershoeck.
Met medewerking van Bollen
&Co. Zij spelen melodieuze muziek uit diverse delen van de wereld. Maar het gaat natuurlijk om
de poëzie. Verschillende dichters
zullen optreden. Bij mooi weer
buiten.
Poëzie in de Kersentuin wordt
mogelijk gemaakt door Noordwoord, VRIJDAG in de Buurt en
Stadsboerderij de Wiershoeck.
Aanvang 14.00 uur.

Ouderencafé

Opening babbelbank
Een bijzondere gebeurtenis bij
Bij Bosshardt: op vrijdag 3 juni
wordt aldaar om 10.00 uur het
‘babbelbankje’ geopend. Met
een gedicht van de Beijumse
Willy Koolstra. Daarna tijdens
de inloop is het Donutdag. Er
worden dan gratis donuts uitgedeeld!

De volgende keer, op 30 mei, komen de wijkagenten op bezoek.
Het gaat dan over veiligheid
in de wijk, misbruik van bankpassen, enzovoorts. Uiteraard
komen zij ook om vragen te beantwoorden. Op 13 juni volgt de
afsluiting voor de zomer.
Bustocht voor ouderen
We mogen en kunnen weer.
Er staat een reisje gepland op
16 juni as. Er kunnen vijftig mensen deelnemen, dus is het verstandig om je snel in te schrijven.
Mensen nog inschrijfgeld tegoed
hebben van een vorig reisje, dat
niet door kon gaan, kunnen nu
voor €10,00 deelnemen. We maken er een gezellige dag van!

Almere de Floriade
AAlmereTekst: invullen dag
Opdatum
donderdag 16 juni 2022
&
Vertrek om 9.00 uur
Kosten per persoon € 25,00 te voldoen bij opgave
Opgave in het Heerdenhoes, Melsemaheerd 2
en Bij Bosshardt, Amkemakoepel

Bollen&Co

Wil je inspiratie opdoen voor je fotografie?
Fotoclub LUX en VRIJDAG in de Buurt nodigen je uit voor de fototalk
op 30 mei met Kees van de Veen, fotojournalist, winnaar van de Zilveren
Camera 2020. Hij vertelt over zijn werkwijze en de fotografen
die hem inspireren. Mis het niet!

Activiteiten Forumbibliotheek
Beijum (Ypemaheerd 42)
• Inloopspreekuur bij het IDO
(Informatiepunt Digitale Overheid): donderdag van 14.00
tot 16.00 uur.
• Het Taalhuis: dinsdag van
10.00 tot 13.00 uur.
• Leren Programmeren voor de
jeugd: zaterdag 28 mei van
14.00 tot 16.00 uur.
• Kleintje Koffie (advies over
leuke boekjes voor je baby,
dreumes of peuter): vrijdag 10
juni van 10.00 tot 11.30 uur
• Verwacht in juni: SeniorWeb
- hulp en ondersteuning op
digitaal gebied. Elke vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur

Meezingcafé
Voor iedereen die gezellig wil
meezingen: woensdag 25 mei is
er weer een Meezingcafé. Pianist
Han Hesselink speelt alle liedjes
en ook deze maand is er weer
een thema. Het gaat nu vooral
om musicals. Maar eigenlijk is
het natuurlijk voor elk wat wils…
Het café is van 20.00 tot 22.00
uur in het Trefpunt (Beijumerweg
17). Toegang gratis. Aanmelden:
receptie@trefpunt.nl of 050
5422807.

Locatie:
Trefpunt, Beijumerweg 17, Beijum
Opgave: fotoclub.lux@gmail.com
Informatie: kitty.boon@bijvrijdag.nl

Fototalk Kees van de Veen
Op 30 mei van 19.30 uur tot
21.30 uur vindt de fototalk met
fotojournalist Kees van de Veen
plaats in het Trefpunt (Beijumerweg 17). Hij zal vertellen over
zijn werkwijze en de fotografen
die hem inspireren. Deze fototalk
wordt georganiseerd door Fotoclub LUX en Vrijdag in de Buurt.

Kees van de Veen is winnaar
van de Zilveren Camera van
het jaar 2020. Hij heeft ook de
portretten van Beijumse meisjes
gemaakt op het kunstwerk dat
sinds 2012 te vinden is bij de
Boerderijum. Het kunstwerk is
ontstaan naar aanleiding van
het gedicht van Willem Wilmink
‘Spelende meisjes’.

Lezing Barbara Stok
Barbara Stok is al meer dan 25
jaar professioneel stripmaker.
Haar stripboek Vincent, over
Vincent van Gogh, is in meer dan
twintig landen verschenen. Zij
komt op maandag 13 juni om
20.00 uur in het Heerdenhoes
vertellen over haar nieuwste
boek, De filosoof, de hond en de
bruiloft, mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Kunstraad
Groningen.
Het boek gaat over Hipparchia,
een van de eerste vrouwen die
filosoof werd. Ze kwam uit een
rijke familie, maar koos ervoor
afstand te doen van al haar bezit
en op straat te leven. Hipparchia
had het lef om lijnrecht tegen de
gangbare gewoontes in te gaan.

Wat kunnen haar ideeën nog
betekenen voor ons nu?
Iedereen is welkom, ook als je
niks van filosofie weet!

Instappen Bunnemaheerd
en Heerdenhoes

Bremerbergse Hoek, koffie en gebak
Floriade terrein inclusief Kabelbaan
Lunch voor eigen rekening
3-gangen diner in Tollebeek,
Restaurant de Goede Aanloop
Verwachte thuiskomst om 21.15

Informatie, bel 061 382 1772

Aanmelden:
receptie@trefpuntbeijum.nl
of 050 5422807.

Barbara Stok
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Grote Groene Zomermarkt
Een bijzondere, feestelijke dag rond De Wiershoeck
Nu alweer bijna een jaar geleden, tijdens een vergadering
over afval en milieubeleid in
de tuin van stadsboerderij De
Wiershoeck, ontstond spontaan het idee om hier een zomermarkt te houden. Want na
alle beperkingen van corona
zijn we wel weer toe aan een
leuke activiteit met elkaar.
Nog leuker, Saskia Osinga uit
Lewenborg en Marjan de Boer
uit Beijum, allebei met veel
ervaring in het organiseren van
dergelijke evenementen, zijn
samen de trekkers ervan. Die
samenwerking betekent dat er
deelnemers zijn uit beide wijken, dat er al meer dan dertig
kramen zijn en dat het mogelijk is om een zeer gevarieerd
programma te bieden voor
iedereen, van elke leeftijd.

zoals door energieteam de Werkbeij en de Energiecoaches. Andere activiteiten vragen wat extra
ruimte – wat dacht je van de
Blenderbike? Door flink te trappen kun je je eigen smoothies
maken. Liefst van zelf meegenomen oud fruit – want dat is wel
zo duurzaam.
Groen
Thema van de markt is duurzaamheid. Dat krijgt dus wat
meer nadruk, op verschillende
manieren. De Oude Bieb uit Lewenborg verkoopt kringloopartikelen, er is een weggeefkraam waar je spullen kunt doneren of ruilen, en je kunt vlierbessensiroop kopen uit de eigen
tuin van De Wiershoeck. En wat

dacht je van meelwormen die
op geheel eigen wijze meedoen
met kringloopactiviteiten door
piepschuim te recyclen? Hoe, dat
zie en hoor je op 25 juni, tussen
10 en 16 uur.
Zomers
We rekenen op goed weer: het
is immers de start van de zomer.
Dat betekent natuurlijk dat Matti
Gelatti er is met een gratis ijsje
voor iedereen. En er is doorlopend vrolijke muziek, met onder
andere een bluegrassband, folkmuziek van Opa’s Kunstgebit en
de wereldmuziek van Bollen&Co.
Ook kun je op verschillende manieren genieten van de mooie
tuin: er zijn rondleidingen door
natuurgids Harry Westerhuis en
door Saskia Nieboer over kruiden, er is een workshop bloemen
aquarellen en imker Bart van de
duurzame stadsimkerij vertelt
over bestuiving door bijen.

door Marleen van Leeuwen
Groot
Dat de zomermarkt groot wordt,
is misschien een ‘understatement’ van formaat. De markt
beslaat straks het complete erf
van de Wiershoeck, met overal
kraampjes. Sommige deelnemers hebben niet genoeg aan
één kraam, dus die hebben er
twee. Zo zal bij de kramen van
Wijkvernieuwing – voor zowel
Lewenborg als Beijum – informatie te krijgen zijn: wat is dat nou
en wat kun je er aan bijdragen…
Soms wordt een kraam gedeeld,

Tipje van de sluier
Het belooft dus echt een Grote
en Groene Zomermarkt te worden. En we hebben hier nog
maar een tipje van de sluier opgelicht. Trouwens, nieuwe initiatieven en ideeën zijn nog altijd
welkom! Dit grote evenement
is alleen mogelijk dankzij een
bijdrage van de provincie Groningen en met inbreng van allerlei
organisaties en vrijwilligers uit

Organisatoren Saskia en Marian kijken uit naar 25 juni

de beide wijken. En vooral met
de inzet van Saskia en Marjan,
die al maanden bezig zijn met de
voorbereidingen. ‘We hebben er
allebei heel veel zin in!’
In de krant van juni staat het volledige programma. Kijk ook op de
Facebookpagina: Grote Groene
Zomermarkt. Aanmelden om mee
te doen kan via algemeen@wiershoeck.nl.

Je diploma halen en werkervaring op doen:

WijkGilde Beijum - Lewenborg

dat werkt!
Heb je geen diploma en geen betaald werk en woon je in Beijum of
Lewenborg? Dan is het WijkGilde Beijum - Lewenborg jouw kans.
Wat ga je doen?

De werkplek

Je volgt de BBL opleiding Zorg en
dienstverlening, Detailhandel, Horeca
of Groen (Terra). Daarnaast werk je 20
uur per week mee in een organisatie in
Beijum of Lewenborg.

De opleiding

DINSDAGMIDDAG
14:00-15:00

Info & opgave:
charlotte@beijumbeweegt.nl
of bel 06-14886506

TREFPUNT

Stagelopen kan bijvoorbeeld in De Oude
Bieb, Het Dok, het lunchcafé Heerdenhoes, in
de kringloopwinkel, bij de Wiershoeck of bij
De Tuintovernaar, of een andere plek in één
van de wijken.

Wanneer?

Eén dag per week volg je lessen van het
Noorderpoort en Terra in Beijum. Naast
Nederlands en rekenen, leer je ook
andere beroepen kennen.

Het WijkGilde start in september 2022.
Als alles goed gaat haal je het diploma in
september 2023.
Na aanmelding word je uitgenodigd voor
een gesprek. Als blijkt dat de WijkGilde bij je
past, volgt inschrijving.

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Marcella Gortmaker,
via 06 363 274 97 of m.gortmakerwerkpro.nl of Eva Huisman, via 06 249 672 92 of
e.huisman@werkpro.nl

Je kunt je aanmelden tot 1 juli
Het WijkGilde is een initiatief van WerkPro en wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Groningen, het Noorderpoort en Terra,
de Oude Bieb, het Heerdenhoes, het Trefpunt, de Wiershoeck, de Tuintovernaar, Wij-Groningen en meer. In de uitvoering kunnen ook
andere organisaties bij de WijkGilde worden betrokken.
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Column buurtconciërges
De laatste?
In het afgelopen anderhalf
jaar hebben we in deze column aandacht besteed aan
allerlei zaken waar wij als
buurtconciërges tegen aanlopen. We hebben aandacht
besteed aan rondzwervende
winkelkarren, troep op parkeerplaatsen en de enorme
hoeveelheid hondenpoep
langs de rondweg en op de
speelweides.
Ook het dumpen van grofvuil
bij ondergrondse containers en
het vullen van blikvangers met
de meest exotische spullen
is aan de orde geweest. Nog
elke week ruimen we enorme
hoeveelheden blikjes, lege
sigarettenpakjes, bierdoppen,
mondkapjes en restanten van
fastfood van McDonalds, KFC
en Domino’s op.

1 januari 2023. Hopelijk lost dat
ook weer een behoorlijk deel
van het zwerfvuilprobleem op.
En wie weet durft onze overheid het aan om op nog veel
meer verpakkingen statiegeld
te heffen of, nog beter, ze te
verbieden! Frisdrankverpakkingen zijn namelijk erg belastend
voor het milieu en het lijkt
mij zeer de moeite waard om
NU deze afvalstroom aan te
pakken. Daarnaast zou het van
moed getuigen om de verpakkingsindustrie te verplichten
om niet alles in plastic te wikkelen. Hiervoor zijn echt wel
milieuvriendelijke oplossingen
te bedenken.

nog steeds aanmelden als Stille
Kracht of als zwerfvuilteam via
de website van de gemeente:
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.
Ik wil over alle zaken die wij als
buurtconciërges tegenkomen
niet te veel in herhalingen
vallen. Hoe vaak kun je de aandacht blijven vragen voor de
overlast van bijvoorbeeld hondenpoep? Of over de onzalige
plannen van sommige partijen
in de gemeenteraad om toch
Diftar in te voeren?
Hoewel… in het kader van de
armoedebestrijding kan dit positief uitpakken. Immers, hoe
meer je in de openbare ruimte
wegflikkert, hoe goedkoper je
als burger uit bent met Diftar!

Als je alleen naar deze zaken
kijkt, lijkt het erop dat nog
maar weinig aan het veranderen of verbeteren is. Maar
gelukkig is het niet alleen maar
negatief. Sinds het invoeren
van statiegeld op kleine plastic
flesjes komen we deze flesjes
bijna niet meer tegen. Het
wachten is nu op de invoering
van statiegeld op blikjes per

Een heel positieve ontwikkeling is dat steeds meer bewoners van onze wijk op hun
eigen manier meehelpen om
de eigen leefomgeving schoon
en opgeruimd te houden. De
organisatie Groningen Schoon
Dankzij Mij ondersteunt deze
Stille Krachten door hun gratis grijpstokken en soms ook
karretjes ter beschikking te
stellen. Wij vinden het altijd
weer heel leuk dat we deze collega-vrijwilligers tijdens onze

eigen strooptochten
tegenkomen.
In de maand april hebben zo’n
125 teams, bestaande uit in
totaal 3000 tot 4000 inwoners
van onze stad, zich weer ingezet voor Lentekriebels. Dit is
een jaarlijks terugkerend initiatief van de gemeente om bewoners te stimuleren om hun
eigen stoepje schoon te maken. Inwoners van Groningen,
dus ook van Beijum, die dit
gemist hebben, kunnen zich

Voorlopig is dit onze laatste
column. Mochten er zaken zijn
die we toch onder uw aandacht
willen brengen, dan kunnen we
altijd de draad weer oppakken.
Mocht u ideeën hebben, we
horen het graag van u!
Namens de buurtconciërges,
Ben Scholte Albers
NB Ben, Ronald en de overige
buurtconciërges: heel hartelijk
bedankt voor alle onderhoudende columns in de afgelopen
periode! De redactie

Beijumse Maatjes, nu ook actief in de Smeltkroes
Beijumse Maatjes is een antieenzaamheidsinitiatief. Het
idee was (en is) om via de Facebookgroep Beijumse Maatjes
mensen te vinden om samen
laagdrempelig wat leuks mee te
doen. Van hele vriendschappen
tot gewoon een keer naar de
kringloop of samen kaarten.
Leden kunnen allerlei oproepjes
plaatsen om met elkaar in contact te komen.
door Maggy Kruse
Er zijn veel eenzame mensen
in Beijum. De doelgroep van
Beijumse Maatjes is dan ook
gigantisch groot. Om zo veel
mogelijk van deze mensen te
bereiken gaat Beijumse Maatjes
nu ook activiteiten organiseren
in de Smeltkroes.
Stay Connected
Elke dinsdagmiddag tussen 13
en 16 uur organiseren we Stay

Connected: een activiteit waarbij iedereen, van elke religie,
afkomst en overtuiging, welkom
is om gezellig te komen socializen. Dit kan door een spelletje
uit onze kast te doen of je eigen
werk mee te nemen. Zo lang het
niet voor geluidsoverlast zorgt, is
alles mogelijk. Kom binnen, laat
je verrassen en sluit aan bij waar
je zin in hebt!
Wie weet komen er mee mid-

dagen voor activiteiten als de
dinsdagen bevallen. Houd daarom de flyers in de Smeltkroes in
de gaten of volg de Facebookgroepen Smeltkroes Beijum en
Beijumse maatjes.
Wist jij dat de Smeltkroes niet alleen een weggeefwinkel is? Sterker
nog, steeds meer mensen komen
hier met initiatieven. Je kunt koffie
of thee komen drinken en gezellig
kletsen, er is een Plantenbieb waar

je planten kunt ruilen of doneren,
de energiecoaches houden er
spreekuur, je kunt er altijd een spelletje komen spelen en binnenkort
worden er workshops gehouden!

Smeltkroes en Kringloop Beijum,
Claremaheerd 53
Open: ma t/m vrij 10.00-17.00 uur,
za 11.00-17.00 uur, zo gesloten
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Informatiebijeenkomst toekomst Kardinge op 22 juni Vechtsportclinics groot succes
school en Natuurmonumenten
praten u graag bij tijdens een
bijeenkomst op woensdagavond 22 juni. U kunt uw vragen stellen, de verschillende
tekeningen bekijken en uw
reactie achterlaten.

Wat zijn de plannen voor het
nieuwe sportcentrum en recreatiegebied Kardinge? Hoe zien
de verschillende opties eruit
en wat gaat er de komende tijd
gebeuren? Medewerkers van de
gemeente, Sport050, het Alfacollege, de Topsport Talent-

In 2023 bestaat Sportcentrum
Kardinge dertig jaar. Met jaarlijks
ruim 1 miljoen bezoekers is Kardinge een publiekstrekker, maar
het is wel tijd om te vernieuwen.
Bijvoorbeeld de zwembaden en
schaatsbanen. De gebouwen en
installaties zijn verouderd, niet
duurzaam en Kardinge voldoet
niet meer aan de eisen van be-

zoekers. Niets doen is geen optie.
Er zijn goede kansen om ook het
recreatiegebied te verbeteren.
Sport en recreatie blijven de basis. De wens is om een aantrekkelijke omgeving te maken waar
plaats is voor onderwijs, zorg en
gezondheid, wonen, werken en
natuur. Tijdens de bijeenkomst
kunt u hierover meer te weten
komen.
Tot maandag 20 juni kunt u
zich opgeven voor de informatiebijeenkomst via:
www.gemeente.groningen.nl/
gebiedsvisie-kardinge.
U bent van harte welkom!

In de vorige Beijumer stond
een interview met Kurt Elshot
en Fransien Reisiger van Team
Oost van Werk & Participatie.
Zij onthulden daarin hun plan
om via vechtsportclinics contact te leggen met jongeren die
thuiszitten zonder werk, opleiding of uitkering. Afgaande op
de foto’s zijn die clinics een doorslaand succes.
Ook meedoen?
Op vrijdag 3 juni is er nog een
mogelijkheid. Neem contact op
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’s © Rinus Woesthuis

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

Doe je mee aan het NK Tegelwippen?
Vervang tegels door groen in de (gevel)tuin van je
woning of woongebouw. Zo voorkom je wateroverlast,

STEENBERGEN WONINGSTOFFERING

bied je koelte in tijden van hitte, houd je water vast bij

YPEMAHEERD 55A, 9736 ME GRONINGEN

droogte. Ook de leefomgeving voor insecten en dieren

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

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

verbetert. Samen vergroenen we Groningen.
www.nijestee.nl/doegroen
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Column

Piepen zonder
gevoel voor timing
door Jaap van Leeuwen
Woensdag 16 maart waren er
gemeenteraadsverkiezingen.
De burger mocht weer wat
vinden. Tegelijkertijd lag bij
de gemeente Groningen een
plan klaar om een groep actieve Beijumers buiten spel te
zetten. Democratie moet natuurlijk, maar burgerparticipatie kan je als ambtenaar of
politicus ook teveel worden.
Donderdag 17 maart vond in
het Trefpunt een Kerngroepvergadering plaats.
De Kerngroep Beijum is een
overleg van bewoners en gemeente over ‘Wijkvernieuwing’.
Behalve Beijumers waren aanwezig: stadsdeelbeheerder
Ronald Rooijakkers, projectmanager wijkvernieuwing Minetta
Koornstra en Lottie Herfkens
van communicatie, zeg maar het
gemeentelijke reclamebureau.
Daags na de verkiezingen kwamen ze naar het Kerngroepoverleg met maar één duidelijk doel:
het opblazen van datzelfde overleg. Ze vonden de sfeer al een
tijdje niet prettig, niet constructief. (Als niet erg constructieve
columnist voeg ik eraan toe: en
die wijkvernieuwing liep ook al
niet zo lekker.) Aan het begin
van de vergadering deelde
mevrouw Koornstra meteen maar
doodleuk mee dat de gemeente
stopt met het Kerngroepoverleg:
we gaan niet verder met jullie,
ongeschikt.
Als actieve burger mag je weliswaar je stem uitbrengen, maar
daarna wordt er weer van je
verwacht dat je ‘meewerkt’, ook
al gaat het om een project dat
bij een aanzienlijke groep bewoners en ambtenaren allang
door z’n poten is gezakt. Veel
reguliere projecten worden
ondertussen uit frustratie als
‘Wijkvernieuwing’ voorgesteld.
En een groot deel van het budget gaat bij gebrek aan eigen
expertise op aan salarissen van
externe projectmanagers, van

wie lange rapporten met mooie
plaatjes worden verwacht. Als
het allemaal niet zo goed lukt,
kun je die irritante bemoeials uit
Beijum missen als kiespijn. Ze
wonen er ook nog eens en bezitten veel essentiële kennis van
de wijk die ambtenaren helaas
missen. Veel irritanter kan het
niet worden.
Het ergste zijn die actieve vrijwilligers die zich behalve voor
deelprojecten ook interesseren
voor het integrale plaatje, zoals
de mensen van de kerngroep
en de bewonersorganisatie. Dan
zit er maar één ding op: direct
afstraffen en laten zien who’s the
boss. Natuurlijk moet je ook ‘Burgerparticipatie ja’ kunnen aanvinken. Lastig, maar je ontkomt
er tegenwoordig niet aan. Dan
zoek je toch contact met áárdige burgers, die het totaalplaatje
worst zal wezen en tevreden
zijn met een goed gesprek over
kleinere zaken dicht bij huis.
Verdeel en heers. Dat is precies
wat mevrouw Koornstra voor
ogen staat.
De heer Rooijakkers liet zich
tegen de voorzitter van de bewonersorganisatie ontvallen: je
mag blij zijn dat we je informeren. Niet handig. Hoe regentesk
wil je het hebben? Mevrouw
Herfkens van communicatie
vond het allemaal best. Ze zat
erbij en keek ernaar.
Lieve mevrouw Koornstra, je
hoeft Beijumers echt niet aardig
te vinden. Je hoeft ook de sfeer
absoluut niet fijn te vinden,
maar je moet ook niet piepen
als je hebt te dealen met kritische, lastige of bij tijd en wijle
zelfs onvriendelijke burgers die
zich met hart en ziel inzetten
voor hun wijk. Dat is je vak en
daar ontvang je dat riante salaris voor.
Lieve wethouder ‘Wijkvernieuwing’, het wordt echt niks zonder geschikt personeel. Uit jouw
naam werden actieve Beijumers
gecancelled. Wat ga je daaraan
doen?
Deze column is per abuis niet
in de krant van april afgedrukt.
We plaatsen hem in deze krant
alsnog.

Acro Academy Noord Nederland wint Valentijnscup
Op zondag 8 mei vond de Valentijnscup in Oosterwolde plaats.
Acro Academy Noord Nederland
deed mee met tien teams. Alle
teams lieten schitterende oefeningen zien en behaalden hoge
scores: elk team ging naar huis
met een gouden of een zilveren
medaille.
Dit resulteerde in de hoogste
dagscore en Acro Academy
mocht dan ook de Valentijnscup
in ontvangst nemen.
Chaja Vos uit Beijum, Jannah
Eppinga en Inge Speerstra draaiden een prachtige oefening met
indrukwekkende elementen, die
hun een gouden medaille opleverde.

De winnaars

|

Foto © Martine Hooijenga

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

Babbel
bankje
BOSSHARDT

DONUTS

KOFFIE

MUZIEK

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

THEE

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5100
Volgende nummer:

WANNEER

WAAR

3 juni 2022
10.00uur

Bij Bosshardt
Amkemaheerd 481a

Vrijdag 3 juni zal op het grasveld voor Bij Bosshardt het ‘babbelbankje’ worden geopend.
Deze bankjes zijn idee van gemeente en ontworpen en beschilderd door Willy, wijk
kunstenares. Bosshardt ‘adopteert’ deze bankjes. De bankjes zijn toegankelijk voor iedereen,
ook Bosshardt zal hier regelmatig te vinden zijn met koffie en thee.
Daarnaast viert bij Bosshardt ‘Donutdag’ , we delen op deze dag gratis Donuts uit.

Kopijsluiting
10 juni
Verspreiding
22 juni
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
29 mei
10:00 uur
voorganger ds. Fred Tsjeerdsma, organist:
			
Arie van Wijk
5 juni
10.00 uur
Pinksterviering: ds. A. Akkerman, pianist
			
Peter Rippen
12 juni
10.00 uur
oecumenische viering door gemeenteleden,
			
pianist Jan Faber
19 juni
10.00 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk:
			
ds. E.J. Veldman
26 juni
10.00 uur
voorganger nog niet bekend, pianist
			
Peter Rippen
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.
Voor meer informatie over de diensten: houd de website van PKN de
Bron in de gaten.
Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.
RK Walfriedgemeenschap, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in
Lewenborg, telefoon: 050-5412115. Zie ook www.hildegardparochie.nl.
Pastores: A. Jellema, tel. 06-12717774 en M. Oosting, tel. 06 -39175000
Er gelden op dit moment geen beperkende maatregelen voor het bijwonen van de vieringen. Omdat dit kan veranderen, raden wij u aan de
website van de Hildegardparochie te raadplegen voor de meest recente
richtlijnen en maatregelen. Voor de oecumenische PKN-diensten verwijzen wij u naar de maatregelen van Damsterboord.
29 mei
11.15 uur
5 juni
10.30 uur
			
12 juni
11.15 uur
19 juni
11.15 uur
29 juni
11.15 uur

Emmauskerk, pastoor A. Jellema
Buitenviering o.l.v. parochianen,
Lageweg 26, Thesinge
Emmauskerk, pastoor A. Jellema
Emmauskerk, o.l.v. parochianen
Emmauskerk, pastor M. Oosting

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
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 + bibliotheek
Ypemaheerd 42
Geopend: elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur

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!

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

Poppy

|

Foto © Jaap van Leeuwen

Sibrandaheerd

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

