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Ontwikkelingen rond winkelcentrum
door Johan Fehrmann
‘Als we nou de twee buitenste
parkeerplekken voor de fietsenrekken verwijderen, de
fietsenrekken naar de opengevallen plekken verplaatsen en
de fietsenstanders een kwartslag draaien, dat zou toch
heel wat ruimte opleveren?’
Een suggestie van slager Jelte
van der Wier. Zijn zaak grenst
bijna aan de parkeergelegenheid van het winkelcentrum.
De vrachtwagens kunnen de
laad- en losplekken amper
bereiken.

Verkeersstromen lopen door elkaar

Eisen van de tijd
Beijum mag blij zijn met een
overdekt winkelcentrum: aan
het begin van de eeuw hadden
we nog een partij koude en
winderige losstaande winkels
op West die tezamen de naam
winkelcentrum amper verdienden. Maar voldoet het nog
wel aan de eisen van deze tijd?
Verschillende panden staan
leeg en de omgeving is hoognodig aan een renovatie toe.
De infrastructuur is belabberd,
de parkeergelegenheid voor
en achter is rommelig, en het
laden en lossen van vrachtwagens (met name voor AH) gaat
zeer krap aan. Fietsers, scooterrijders, auto’s, wandelaars,
alles krioelt door elkaar heen.

camera’s opgehangen om de
verkeerstromen in kaart te
brengen.
Lottie Herfkens, namens de
gemeente: ‘We hebben de afgelopen tijd op verschillende
manieren input opgehaald bij
bewoners en ondernemers.
(…) Op dit moment zijn we
alle opgehaalde input aan het
toetsen op haalbaarheid en
wenselijkheid. Op basis daarvan komen we rond de zomer
met een conceptvoorstel. (…)
Aan de hand van de feedback
die betrokken partijen hierop
geven, gaan we dit voorstel
verder aanscherpen. Er is dus
nog niets concreet.
We staan altijd open voor ideeën en voorstellen. Mochten
ondernemers op dit moment
nog ideeën hebben, dan ontvangen wij die graag, zodat we
deze kunnen meenemen in
het ontwerptraject. Daarnaast
nodigen we hen van harte uit
hierover met ons in gesprek te
gaan.’

De gemeente is ermee bezig.
Op 14 april stond in de promenade van het winkelcentrum
een gemeentelijk standje om
wensen van Beijumers aangaande (de omgeving van)
Winkelcentrum Beijum op te
tekenen. En in het najaar zijn

Suggesties
De redactie van deze krant
kreeg enkele suggesties binnen. Twee middenstanders,
die anoniem willen blijven,
geven aan niet meer met de
gemeente in overleg te willen
gaan. ‘Er wordt toch niet ge-

luisterd, laten ze iets aan de
parkeerkrapte gaan doen. Er
zitten steeds maar twee of drie
ondernemers bij het overleg
met de gemeente.’
Een lezer mailde: ‘Om het
winkelcentrum aantrekkelijker
te maken zouden er eigenlijk
meer vierkante meters winkelpand moeten komen. Maar
waar zou dat dan moeten? Er is
toch geen ruimte voor nieuwbouw? Toch wel. De huidige
vijver zou gebruikt moeten
worden voor drie dingen:
1. een parkeerkelder om zo het
parkeerprobleem te lijf te gaan
(alleen open van 9.00 uur tot
18.30 uur om vandalisme etc.
te voorkomen)
2. boven deze parkeerkelder
kunnen winkelunits worden
gebouwd en het huidige binnenplein zou bij het winkelcentrum moeten worden getrokken en worden overdekt
3. boven de winkelunits is
ruimte voor woonruimte, wat
in deze tijd zeer welkom is.
Met deze stappen wordt het
voor winkels als Action, Hema
en Kruidvat voldoende aan-

trekkelijk om zich in Beijum
te vestigen. Tevens zal het
winkelcentrum aantrekkelijker
worden om te “winkelen”. (…)
Volop kansen.’
Kapper Gerrie de Boer in een
reactie: ‘Dat gaat niet gebeuren, vijver dicht en een kelder
bouwen gaat in de miljoenen
lopen. Het zal hooguit twintig
extra parkeerplekken opleveren. Maak het plein gezelliger,
plaats een fontein in de vijver,
zet er een terrasje neer.’
Bert van Shoetime: ‘Ik hoorde
over het afbreken van de gymzaal naast mijn pand, dat zou
de ruimte rond het winkelcentrum ook ten goede kunnen komen.’
De discussie rond Winkelcentrum Beijum leeft. Op
donderdagochtend is er bijna
geen markt meer. Een of twee
kraampjes... Een paar jaar geleden was het er beduidend
drukker. Veel AH-bezoekers
wijken uit naar Ulgersmaborg/
Rijksweg. Jammer. En waarom? Er is toch niks mis met
onze AH te Beijum? Of denken
lezers daar anders over?
Mail de redactie:
redactie@beijumer.nl.

Pagina 2
• BOB
• Burendag
• Column wijkagenten
Pagina 3
• Puzzelen voor jong en oud
Pagina 4
• Babbelbankje
• Actie tegen hondenpoep
Pagina 5
• Fotodoeken Innersdijkterrein
Pagina 6
• Winkelcentrum Beijum
• Beijum gaat voor duurzaam
Pagina 7
• Samen sterk
Pagina 8
• Ideeën voor het wijkbudget
Pagina 9
• Boekbespreking: Etta Palm
Pagina 10
• Ondernemers in de wijk
• Marsha Boes
Pagina 11
• Activiteiten in de wijk
Pagina 12
• Meezingcafé
• Alliantie Beijum in Bedrijf
Pagina 13
• Grote Groene Zomermarkt
Pagina 14
• Uit het verleden
• UFCG kampioen

Fietsenrekken, parkeervakken, voetgangers…

Pagina 15
• Column
• Brand boom Noordermolen
• Kerkdiensten

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

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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Burendag 2022

Kort door de BOB

Goed om te weten, in 2022
vieren we Burendag in het
weekend van 24 september.
Een bijdrage kunt u nu aanvragen

Steuntje in de rug
Waardecheque
De bewonersorganisatie Beijum
heeft op 25 mei jl. de vrijwilligers
van de Smeltkroes Beijum verrast
met een waardecheque van 250
euro voor het vullen van de schappen met boodschappen en materialen voor de plantenbieb. De vrijwilligers, minima, zorgen af
en toe zelf voor producten, en ook voor plantenaarde voor
de plantenbieb. Maar na een dag afwezigheid waren alle
schappen leeg, de plantjes weg en de bloemenbak buiten
leeg. Ook de donatiepot was leeg! Oeps, vergeten er iets in
te doen?
De bijdrage van de BOB is daarom erg welkom: een hart
onder de riem voor de Smeltkroes.
Mocht je eens in de kringloop komen, loop dan ook eens bij
de Smeltkroes langs. De koﬃe staat klaar en ... donaties zijn
welkom!
Aangeboden aan bewonersinitiatief

De Smeltkroes

Ontmoeting
Op Burendag wil men zoveel
mogelijk buren met elkaar in
contact brengen. Waarom?
Omdat buurten leuker,
socialer en veiliger worden
als buren elkaar ontmoeten,
elkaar helpen en zich samen
inzetten voor de buurt.
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds dragen hier graag aan
bij en zijn daarom initiatiefnemers van Burendag.
Koffie is voor buren het begin
voor het leggen en versterken
van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een
leuke Burendag! Organiseer
bijvoorbeeld een buurtbingo,
spelletjes dag, buurt BBQ,
tuinieren en/of klussen, fiets
puzzeltocht, kleedjesmarkt
etc.

Het Oranje Fonds is er voor
iedereen die iets goeds wil doen
voor een ander. Daarom is het
voor heerden mogelijk om vanaf
half juni 2022 een aanvraag tot
maximaal € 350,- in te dienen
bij het Oranje Fonds om hun
Burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op: hierbij geldt wel
op = op. Je krijgt ook een leuk
Burendag pakket als je activiteit
voor 1 september is aangemeld.
Historie
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds organiseren ieder jaar
Burendag om mensen met
elkaar in contact te brengen.
Op initiatief van Douwe Egberts
vierden we in 2006 voor het
eerst Burendag in Nederland. In

2008 ontstond de samenwerking
tussen Douwe Egberts en het
Oranje Fonds. Inmiddels doen
ieder jaar zo’n 1 miljoen mensen
mee aan Burendag.
Meer weten?
Op zoek naar ideeën voor activiteiten in de buurt? Tips over
organiseren, enthousiasmeren,
inkomsten en activiteiten?
Activiteit aanmelden? Burendagpakket aanvragen? Kijk dan
op www.burendag.nl. Heb je
vragen over Burendag? Stuur
een mail naar burendag@
oranjefonds.nl of bel met het
campagneteam via
0900-4488448.
Alvast een fijne burendag!

Beste wijkbewoners,
Er zijn verschillende vormen
van fraude/oplichting waar u
mee te maken kunt krijgen. Enkele weken geleden
hebben wij als wijkagenten
uitgebreid gesproken met
wijkbewoners tijdens een
voorlichting/vragenuurtje.
Wij begrijpen dat er veel
vragen zijn over (internet)
oplichting. Wat vooral belangrijk is, is hoe u kunt herkennen dat u te maken heeft
met een oplichter. Hieronder
beschrijven wij enkele vormen van veel voorkomende
fraude.
Betaalpas- of creditcardfraude
Er verdwijnt geld van de
rekening via een creditcardof bankoverschrijving zonder
dat u zelf opdracht heeft
gegeven.
Tips: Wees kritisch aan wie
u uw gegevens toevertrouwt.
Houd uw creditcard en
bankpas altijd goed gescheiden van de bijbehorende
gegevens. Op de website
‘Pas op je pas” staan filmpjes
hoe criminelen te werk gaan
en wat de gevolgen zijn. Op
staan er tips op deze website.
Bijvoorbeeld: Let op mensen

die te dichtbij staan en scherm
uw pincode af. Het is altijd veiliger om een automaat binnen
een bank of winkel te gebruiken
dan een buitenautomaat. Check
uw banksaldo zeer regelmatig.
Ziet u onbekende transacties?
Blokkeer direct uw bankpas.
Betaalverzoekfraude is een
vorm van phishing.
U kunt te maken krijgen met
betaalverzoekfraude wanneer
u iets verkoopt via een platform
zoals Marktplaats. Vaak gaat
deze vorm van oplichting zo: De
oplichter reageert op uw advertentie. Hij vraagt of uw product
nog te koop is en doet een bod.
Als u een deal heeft, vraagt de
oplichter u om een klein bedrag

over te maken (vaak € 0,01). De
smoes is dat hij graag wilt controleren of u te vertrouwen bent.
De oplichter stuurt u via een
WhatsApp een betaalverzoek.
De link in dit betaalverzoek gaat
echter niet naar de website van

Verder
Het Doornbosparadijs aan de
Doornbosheerd wordt door enkele
vrijwilligers flink opgeknapt en in ere
hersteld. De bewoners gaan o.a. de
Foto © Beijumnieuws
tuin opnieuw inrichten; tegels eruit
en plantjes erin. Verder willen ze graag
zitjes en plantenbakken aanschaﬀen en ook wandpanelen,
die door de kinderen beschilderd kunnen worden. Ook dit
initiatief kan een bijdrage van de BOB tegemoet zien!

Column Wijkagenten
de bank, Tikkie of iDEAL. Dit
lijkt wel zo. In werkelijkheid is
het een phishingsite. Dat is een
site waarmee de crimineel mee
kan kijken met de inloggegevens
van de bank die u invult. Met uw
inloggegevens kan de oplichter
inloggen op uw bankaccount.
Hij maakt op deze manier geld
over naar zijn eigen rekening.
Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van betaalverzoekfraude?
Klik nooit op een betaallink van
iemand die u niet kent en betaal
een verzoek altijd met iDEAL
of vanuit uw eigen bankapp.
Gebruik de chat van het verkoopplatform, bijvoorbeeld
de Marktplaatschat. Mensen
met slechte bedoelingen willen namelijk liever contact via
WhatsApp om zo geen sporen
achter te laten. Laat u niet onder
(tijds)druk zetten door de koper.
Vertrouwt u het niet? Stop het
gesprek en blokkeer de persoon.
Identiteitsfraude.
Iemand maakt illegaal gebruik
van uw persoonsgegevens. Dit
kan ook digitaal, bijvoorbeeld
door uw pincode of inloggegevens te gebruiken. De fraudeur
gebruikt uw persoonsgegevens
bijvoorbeeld om producten en

diensten te krijgen op uw naam.
Of om een bankrekening te
openen of een creditcard aan te
vragen. U komt er meestal pas
achter dat u het slachtoffer bent
van identiteitsfraude, als u rekeningen of boetes krijgt waarvan
u niets afweet.
Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer wordt van identiteitsfraude?
Deel bij handel op internet,
zoals marktplaats, geen foto’s of
afbeeldingen van een identiteitsbewijs, bankpas of andere
foto’s van persoonsgegevens.
Vernietig alle papieren met persoonlijke gegevens zodanig dat
het onleesbaar is voordat u deze
weggooit. Gebruik een papierversnipperaar.
Ga altijd voorzichtig om met
persoonlijke informatie. (bewaar persoonlijke documenten
op een veilige plaats, meld altijd
het verlies van persoonlijke documenten, zoals uw paspoort,
id-kaart, rijbewijs en bankpassen bij de politie, uw bank en bij
de gemeente, geef niet zomaar
een kopie van uw paspoort,
id- kaart of rijbewijs) Streep uw
burgerservicenummer door bij
het geven van een kopie van uw
paspoort of id-kaart aan bijvoorbeeld een hotel. Hierdoor hebben de fraudeurs niet veel aan

Wijkagenten Menno en Jannie
in ’t Heerdenhoes.

de kopie.
Van alle vormen van fraude kunt
u aangifte doen bij de politie.
Soms kan dat online, maar voor
bepaalde vormen dient u naar
het politiebureau te komen. U
kunt meer informatie hierover
vinden op www.politie.nl.
En heel belangrijk: Schaam u
niet als het u overkomt. Het kan
ons allemaal overkomen. Deel
uw verhaal met vrienden en
kennissen. Zo helpt u nieuwe
slachtoffers voorkomen.
Tot ziens in de wijk,
Wijkagenten
Menno Wieringa en
Jannie Wouda
Elke dinsdagmorgen hebben
wij van 10.00 uur tot 12.00 uur
spreekuur in ’t Heerdenhoes aan
de Melsemaheerd 2. Ook bereikbaar via 0900-8844
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Puzzelen voor jong ...
Zomerwoordzoeker voor de jeugd

Rebus

Weet jij de oplossing van onderstaande rebus? Stuur deze dan naar info@beijum.org. De eerste vijf
goede inzendingen ontvangen een zomerpakket. Vermeld wel je naam, adres en leeftijd

... en oud!
Doolhof

Zomer woordzoeker
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Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
FONTEIN
GRAS
GROEN
HANGMAT
HEERDEN
KAMPEREN
KAMPVUUR
MAATJES
PARASOL
RANJA

SLIPPERS
SMELTKROES
SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WANDELEN
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
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Pagina’s Wijkvernieuwing
Onthulling eerste babbelbankje bij Bij Bosshardt in Beijum

Bankje met gedicht als uitnodiging om te ontmoeten
In Beijum is begin juni het
eerste babbelbankje in de
wijk onthuld. Hierop is door
wijkdichter Willy Koolstra
een gedicht van haar hand
aangebracht. Het bankje
is bedoeld als plek om te
ontmoeten, en nodigt voorbijgangers uit tot samenkomen en een goed gesprek.

Leger des Heils. Op het bankje
heeft Willy Koolstra haar gedicht ‘Thuiskomen bij elkaar’
aangebracht, dat zij vorig jaar
schreef in het kader van de
Week tegen de Eenzaamheid.
Op een tweede bankje dat ook
op het veld staat, is door Koolstra in allerlei talen het woord
‘welkom’ gezet.

Het babbelbankje werd
onthuld in het grasveld voor
Bij Bosshardt, een huiskamer voor en door de buurt
georganiseerd vanuit het

Gedicht op bank
Het openingswoord bij de
onthulling werd verzorgd door
Jelly Bruining (Gemeente
Groningen). Zij kwam destijds

met het voorstel om het gedicht
op een babbelbankje te zetten.
Onder de aanwezigen waren
verder Ammarens Blom, coördinator Bij Bosshardt Beijum
en Siebo Weert, opbouwwerker
WIJ Beijum, de andere kartrekkers van dit project.
Ontmoetingen
Het babbelbankje is het eerste
van een serie babbelbanken in
Beijum. Uit onderzoeken in de
wijk blijkt dat bewoners graag
meer plekken willen waar ze
elkaar kunnen ontmoeten. Om
aan deze wens tegemoet te
komen, kunnen bewoners een
babbelbank adopteren. Dit zijn
bankjes waar bewoners kunnen
rusten, ruimte is voor (toevallige) ontmoetingen, bewoners
met elkaar kunnen praten en
waar een mogelijkheid is om
ideeën en initiatieven te delen.

Thuiskomen bij elkaar
Soms dwalen onze woorden
in het niemandsland tussen jou en mij
is een glimlach het masker
waarachter tranen schuilen.

Motie gemeenteraad
Het initiatief van de babbelbankjes komt voort uit een
motie van de ChristenUnie in
de Gemeenteraad, in de strijd
tegen eenzaamheid. In samenwerking met de gebiedsteams,
WIJ Groningen en Stadsbeheer
is vervolgens in Beijum, Ten
Boer en De Wijert een pilot gestart, om samen met bewoners
plekken te zoeken in de wijk
waar de babbelbanken kunnen
staan.

Ook al spreken we dezelfde taal
ieder verstaat het anders
jij bent niet mij, ik ben niet jou
de pijn elkaar niet te bereiken.
Toch kunnen we alleen maar zijn
als we gekend en gezien
door een vonkje van liefde
dat ons diepste wezen
weerspiegelt en echoot
niet langer meer schuilt
maar een thuis vindt
bij elkaar.

Weet jij een goede plek voor een
babbelbankje in de wijk? En
wil je die adopteren? Neem dan
contact op met ons op via communicatiebeijum@groningen.nl

Willy Koolstra

Kinderburgemeester onthult bord

Kinderen Tine Marcusschool ergeren zich aan hondenpoep en komen in actie
Leerlingen van groep 5
van de Tine Marcusschool
waren het zat. Op de speelplek bij hun school aan
de Jaltadaheerd ligt vaak
hondenpoep en andere
rommel. Samen met juf Johanna schreven ze een brief
aan de burgemeester. Het
resultaat is een bord, dat de
leerlingen vrijdagochtend
samen met de kinderburgemeester hebben onthuld.
De brief van de leerlingen
heeft het Gebiedsteam Oost
namens de burgemeester opgepakt. Tijdens een
gezamenlijk gesprek werd
een aanvalsplan bedacht:
een rode adoptieprullenbak
die de school zelf leegt en
een verkeersbord. Op het

staat in de speelplek aan het
Kettingpad, tegenover wijkcentrum Het Trefpunt in Beijum.
Hondenpoep is een van de
meest gehoorde ergernissen
van bewoners. Hondeneigenaren zijn verplicht hondenpoep

bord staat een tekening die de
leerlingen zelf maakten, waarmee ze voorbijgangers wijzen
op de overlast die hondenpoep
veroorzaakt.
Vrijdag 3 juni heeft kinderbur-

gemeester Samuel het bord
samen met de leerlingen van
groep 5 onthuld. De leerlingen
hopen met hun actie bewustzijn bij hondenbezitters te creëren en met meer plezier op hun
speelplek te spelen. Het bord

op te ruimen, ook in losloopgebieden. Honden zijn niet
toegestaan op openbare sporten speelplekken.
Het bordje is ontworpen door
leerling Aadhirai Jeyatheeswaren.
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Samen maken we de wijk

Fotodoeken rondom voormalig Innersdijk-terrein
Sinds een aantal maanden
hangen aan de hekken rondom het voormalig Innersdijkterrein fotodoeken. Nu deze
doeken zijn opgehangen, is er
een gezellig wandelpad ontstaan langs een expositie van
foto’s gemaakt door bewoners,
met beelden uit de wijk. Een
korte terugblik op de totstandkoming van dit project.
Het terrein naast het Heerdenhoes aan de Melsemaheerd ligt
al jaren braak. Waar ooit het
verpleeghuis Innersdijk stond,
is nu een groen veld met een
grote prunusboom te zien.
Deze boom is na de sloop van
het gebouw blijven staan. Het
zou een iconische plek krijgen
in het nieuwe ontwerp van het
toenmalige architectenbureau
De zwarte hond.
Hekken versieren
De plannen voor het Innersdijk-terrein zijn nog steeds in
de maak. Al die tijd al kijken
bewoners tegen een braakliggend grasveld met daaromheen
een saai grijs hek aan. Veel
wijkbewoners hebben aangegeven dit jammer te vinden van
zo’n centrale plek in de wijk.
Daarom hebben zij bij het ophalen van ideeën voor de aanpak van Plein Oost voorgesteld
om de hekken te versieren.
Natuurlijk Beijum
Met dit idee zijn we aan de slag
gegaan. Tijdens het Cultuurcafé
van VRIJDAG in de Buurt ontstond het idee om er fotodoeken op te hangen. Kitty Boon,
cultuurcoach en organisator
van het Cultuurcafé, plaatste
vervolgens een oproep in de
Beijumer om hiervoor foto’s in
te sturen, rondom het thema:
‘Natuurlijk Beijum’. Hierop
kwamen tientallen reacties
binnen, van zowel amateurfotografen als professionals uit
de wijk.
Fotodoeken
Gecharmeerd door dit initiatief
bood Buro Reng aan om de
fotodoeken kosteloos vorm te
geven. Een mooi aanbod, mede
omdat dit de mogelijkheid gaf
om de foto’s te gebruiken die
fotograaf David Vroom eerder
voor het project ‘Ik blijf hier’

stoot om. Het bleek dat die
niet goed verankerd waren
in de grond. Mversieringaar
van fouten leer je, en zo
konden we verbeteren. Ook
hier werd weer snel actie
ondernomen.

De fotodoeken hangen.

van Tussenland had gemaakt.
Uit dit project was destijds een
magazine voortgekomen, dat
in beperkte oplage door de
wijk was verspreid. Door de
foto’s nu voor de fotodoeken
te gebruiken, zouden meer
wijkbewoners daarvan kunnen
genieten.
Naamsvermelding
Als dank voor hun inzending
zijn alle namen van de deelnemende wijkbewoners op een
doek bij de fototentoonstelling
vermeld. Dat zorgde helaas wel
voor een misverstand. Sommige fotografen gingen ervan
uit dat wanneer je naam op
het doek staat, je foto ook op

een van hekken zou worden
geplaatst.
Er sluipen wel eens foutjes in
zo’n proces voor de wijk.
Zo wees een deelnemende
wijkbewoner ons erop dat haar
naam verkeerd op het doek was
geschreven. Met spoed werd
hierop een nieuw doek besteld,
dat door drukkerij van de Ark
uit Haren vliegensvlug werd
aangeleverd.
Wind tegen
Ook het weer zat niet altijd
mee. Samen met Kitty Boon
hebben de buurtconciërges de
doeken met veel moeite tussen
de herfstbuien door aan de
hekken gehangen. Ze waren

nog niet klaar, of een rijk hekken viel door een harde wind-

Goed vast
Hierna was er nog een drempel te gaan. Bij het ophangen van de doeken waren
te kleine tiewraps gebruikt.
Deze waren niet bestand
tegen storm Eunice, waarna
Lottie Herfkens (communicatieadviseur wijkvernieuwing Gemeente Groningen)
ze tussen de overleggen door
vliegensvlug verwijderde van
de hekken, om zo te voorkomen dat de doeken weg
zouden waaien. Gelukkig
waren bewoners van De Zijlen zo aardig om haar daarbij
te helpen, net als opbouwwerker Siebo Weert van Wij
Beijum.
Geen zee te hoog of er is
wel een oplossing voor. De
fotodoeken werden later met
steviger materiaal door Kim
Meijer en Linda Molthoff
(respectievelijk projectmanager en projectsecretaris
van de gemeente Groningen)
weer opgehangen.

Omgevallen hek.

Reacties
Nu hangen de doeken alweer een tijdje mooi aan de
hekken rond het voormalig
Innersdijk-terrein. We zijn
blij met de vele positieve
reacties die wij sindsdien van
bewoners hebben mogen
ontvangen.
Nieuwe ideeën welkom
De huidige fotodoeken
blijven nog even hangen. Het
is de bedoeling dat ze op termijn vervangen worden door
een andere versiering.

Regen en wind tijdens het ophangen van de doeken.

Bloemenmix bij het nieuwe tijdelijke pad
In september 2021 is er een tijdelijk wandelpad langs het
Heerdenhoes aangelegd. Om dit stuk nog gezelliger te maken,
is de grond rondom het pad vorig jaar ingezaaid met een mooie
bloemenmix. Daarbij werd de opdracht gegeven om de zaden
te planten gelijk naast het Heerdenhoes. Meestal is het fijn als
iemand precies doet wat hem wordt gevraagd. Maar dit keer
pakte dat niet helemaal goed uit. De bloemenmix is namelijk alleen aan de kant van het gebouw ingeplant. De andere kant van
het tussenpad, naast de hekken van Innersdijk, is niet gedaan.
Het resultaat is een voor-en-na-situatie in het echte leven.
Aan de ene kant is nu gras en onkruid te zien. Aan de ander kant
gloort het paars van de bloemenmix. In september wordt de
vergeten helft alsnog ingezaaid. Zodat volgend jaar de bloemenmix aan weerzijden van het pad is te zien is.

Op donderdagavond 30 juni
om 20.00 uur is er een Cultuurcafé in wijkcentrum Het
Trefpunt. Daar kunnen bewoners weer ideeën aanleveren voor de hekken rondom
het braakliggend terrein. We
zijn erg benieuwd en horen
graag wat de wensen zijn.
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Aanpak winkelcentrum Beijum: een update
Op dit moment zijn we bezig met het verbeteren van
het winkelcentrum. Over
dit project hebben we al een
paar keer eerder in deze
krant geïnformeerd. Hoe
staat het er op dit moment
mee?
Het winkelcentrum in
Beijum is een drukbezochte
plek. Veel bewoners komen
hier dagelijks om hun boodschappen te halen. In de huidige vorm kent de omgeving
rondom het winkelcentrum
echter haar beperkingen.
Zo mist het winkelplein een
plek om te kunnen verblijven. Ook zijn er geen afgebakende voetgangersgebieden
en is de infrastructuur eromheen complex ingericht.
Om dit alles te verbeteren,
werken we aan een plan om
van het winkelcentrum een
ﬁjnere, betere plek te maken.
Een plek om te winkelen,
maar die ook uitnodigt tot
ontmoeten en contact.
Ophalen ideeën
Het vernieuwen van het winkelplein doen we samen met
ondernemers en bewoners.
De afgelopen maanden
hebben we daarom diverse
ondernemersbijeenkomsten
georganiseerd om input en
ideeën op te halen. Ook is er
een bewonersavond gehou-

den, een rondgang langs de
winkeliers geweest en hebben
we een dag in het winkelcentrum gestaan om suggesties op
te halen. Bij direct omwonenden zijn we bovendien huis aan
huis langsgegaan, om hen in
een persoonlijk gesprek te vragen naar eventuele wensen en
ideeën. Daarnaast is via onder
andere deze krant, Beijum.nl,
de gemeentelijke nieuwsbrief
en sociale media opgeroepen
om suggesties voor de aanpak
van het winkelcentrum aan te
dragen.

Vervolg
We zijn erg dankbaar voor alle
waardevolle ideeën en voorstel

len die we hebben gekregen.
Al deze input zijn we op dit
moment aan het toetsen op
haalbaarheid en wenselijkheid.
De volgende stap is het ontwikkelen van een aantal conceptontwerpen, met daarin kleine
en grote aanpassingen voor de
aanpak van het winkelcentrum.
Deze willen we medio juli
tijdens een bijeenkomst aan de
ondernemers voorleggen. De
bedoeling is om tijdens deze
bijeenkomst ook gezamenlijk
in gesprek te gaan. Om zo gezamenlijk te bespreken wat per
ontwerp de voor- en nadelen

zijn, en naar welk ontwerp de
voorkeur uitgaat. Uiteraard zullen we de concept-ontwerpen
ook aan bewoners voorleggen.
Het streven is, om op basis van
al deze feedback, begin 2023
het gekozen schetsontwerp te
presenteren.
Heb je nog ideeën voor de aanpak van het winkelcentrum?
Of heb je vragen of wil je meer
informatie over dit project?
Neem dan contact met ons op,
via communicatiebeijum@
groningen.nl.

Beijum gaat voor duurzaam - Wijkbijeenkomst Beijum Warmtetransitie
Op 2 juni was er in De Bron
een inloopmarkt voor
bewoners rondom het
thema duurzaamheid. Bijna
tweehonderd bewoners
kwamen op de bijeenkomst
af. Idso Wiersma (Voorzitter
Energieteam De Werkbeij)
schreef over de bijeenkomst
een verslag.

bij de mensen thuis, want elk
huis is verschillend. Dit betekent niet dat De Werkbeij zelf
die adviezen wil geven. Via het
wijkenergieplan moet worden
geregeld hoe het verbeteren
van de Beijumse woningen zijn
beslag krijgt. Dit geldt ook voor
huurwoningen.
De bijeenkomst op 2 juni was al
met al een succes!

Het is 2 juni, de grote zaal van
De Bron zit vol.
Op de twee bijeenkomsten ‘s
middags en ‘s avonds komen
vele belangstellenden af.
Nieuwe, andere energie voor
Beijum is het thema.
Samen met de gemeente
Groningen heeft het Energieteam De Werkbeij Beijumers
met een koopwoning en een
deel van de huurders per
brief voor deze bijeenkomst
uitgenodigd.
Een belangrijke, want nog
dit jaar wordt er een plan
gemaakt over de energietoekomst van Beijum. Hoe
kunnen we ons energieverbruik sterk beperken, en op
termijn helemaal van het
aardgas af?
Tijdens de bijeenkomst zijn
hierover presentaties te zien
van de gemeente Groningen,
Energieteam De Werkbeij

en van energieadviseur Eelke
Ploeg, die vijftien Beijumse woningtypes heeft onderzocht.
Ook is er een informatiemarkt
met informatie van het Energieloket, De Werkbeij en van
onafhankelijke adviseurs.
Na deze bijeenkomst volgen
er nog drie kleinere in juni en
juli. Dit zijn meedenksessies
waar ideeën en wensen van
de Beijumers kunnen worden
ingebracht voor het energieplan van de gemeente. Zo’n
veertig bewoners hebben zich
hier al voor opgegeven. Wil je
ook deelnemen? Je kunt je nog
aanmelden voor de sessies van

28 juni en 12 juli. Stuur hiervoor
een e-mail naar
anne.geluk@groningen.nl.
Energieteam De Werkbeij zet
zich in om de energietransitie
van Beijum waar mogelijk te
versnellen. Ook wil zij voor en
door bewoners het contact onderhouden met de gemeente.
Sommige bezoekers hebben
tijdens de bijeenkomst aangegeven graag meteen een concreet
energieadvies voor hun huis
te willen hebben. De Werkbeij streeft ernaar dat dit advies
laagdrempelig in Beijum kan
worden verkregen. En liefst ook

De presentaties die zijn gegeven
en het boekje kun je op onze
website vinden. Via de Beijumer
houden we je van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Ook
kun je ons vinden op: www.
beijum.nl/energieteam-dewerkbeij.

Wil je graag met ons in contact
komen? Stuur dan een mail naar
werkbeij@beijum.nl. Ook als
je ons energieteam wilt komen.
versterken!
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Samen Sterk: Sociale Agenda 2022-2023 vastgesteld
Met het lied ‘Samen Sterk’
(op de wijs van ‘Samen Zijn’
van Willeke Alberti) werd de
bijeenkomst van het Sterk
Netwerk op 9 juni feestelijk
afgesloten. Want na een terugblik op de Sociale Agenda
van 2020-2021, werd er vooral
vooruitgekeken. Hoe gaan
we de komende jaren vanuit
het Sterk Netwerk bijdragen
aan “een prachtwijk waarin
iedereen meetelt en iedereen
meedoet”?

Fotograaf Ronald Gramberg
in actie.

De nieuwe Sociale Agenda
De thema’s van de Sociale
Agenda blijven eigenlijk hetzelfde, want ‘Iedereen doet
mee’, ‘Toekomst met perspectief’, ‘Gezonde en kansrijke
generatie’ en ‘Ouder worden in
Beijum’ zijn nog altijd actueel.
Er zijn wel wat extra accenten
aangebracht. Zo wordt het
belang van een sociaal netwerk,
voor jong en oud, benadrukt.
Want eenzaamheid verminderen blijft een belangrijk doel.
Ook dat ouderen werken aan
het versterken van hun ‘positieve gezondheid’. Het blijft van
belang om betekenis te geven
aan het leven op een manier die
voldoening geeft en bij je past.
En ook dat je meekomt in de
digitale samenleving!
Een ander belangrijk doel is het
doorbreken van het taboe rond
armoede, om je te realiseren
wat armoede doet met mensen
en na te gaan over hoe je hierop
in kunt spelen.

THEMA

1.

Talentontwikkeling is een
speerpunt, zowel voor volwassenen als kinderen. En iedereen, jong en oud – kan bijdra-

gen aan het leven in de wijk.
Bewoners nemen zelf
initiatieven als de koﬃekar of
het Ouderencafé (zie ook het

IEDEREEN DOET MEE

Bewoners hebben een sociaal netwerk,
horen erbij en dragen met hun
talenten bij aan het samenleven
in de wijk. Minder bewoners voelen zich
eenzaam.

2.

Bewoners weten wat er te doen is in de
buurt, waar ze aan mee kunnen
doen en hoe ze er zelf aan bij
kunnen dragen.

3.

Bewoners nemen initiatieven die goed zijn voor de buurt. Zij voelen zich
hierin gesteund en gewaardeerd.

4.

Bewonersinitiatieven en organisaties zijn goed met elkaar verbonden.
Zij zijn van elkaar op de hoogte. Organisaties sluiten met hun aanbod bij
bewonersinitiatieven aan.
THEMA

artikel over het Wijkbudget
verderop in deze krant). Professionals ondersteunen dit.

THEMA

Samen Sterk
Om te benadrukken hoe belangrijk die samenwerking
is, werd er aan het einde van
de bijeenkomst, begeleid
door het Meezingcafé, het
lied ‘Samen Sterk’ gezongen.
Want ‘Door samen sterk
wordt het steeds meer/Omdat je samen deelt/Ja Samen
Sterk’.
In het lied worden zowel de
bewoner als de professional
aangesproken “Want het
verbaast me wat jij allemaal
wel doet”. Essentieel voor het
bereiken van de doelen is de
interactie tussen beiden.
Iedereen zong enthousiast
mee om daarna onder luid
applaus, voor het koor en
voor onszelf, de Sociale
Agenda 2022-2023 oﬃcieel
vast te stellen. Waarna we
nog even konden netwerken
met een hapje (van Vrouwencentrum Jasmijn) en een
drankje.

GEZONDE EN KANSRIJKE GENERATIE

1.

Alle kinderen in de leeftijd van
- 9 maanden tot 4 jaar krijgen een
kansrijke start.

2.

Kinderen en jongeren doen mee,
voelen zich gewaardeerd en krijgen alle
mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen.
Na het verlaten van school hebben
jongeren een toekomstperspectief dat
aansluit bij hun talenten.

3.

Het onderlinge contact tussen bewoners
en professionals is constructief en
heeft een positieve invloed op
het opvoeden en opgroeien van kinderen
en jongeren. Ieder kind/jongere is onderdeel van de gemeenschap, waarin
hij/zij zich gezien, gehoord en geliefd voelt.
THEMA

TOEKOMST MET PERSPECTIEF

OUDER WORDEN IN BEIJUM

1.

Het taboe rond armoede is doorbroken.
Bewoners en beroepskrachten
realiseren zich wat het met
bewoners doet om in armoede te leven
en spelen hierop in.

1.

Ouderen hebben een sociaal netwerk,
horen erbij en dragen aan de
samenleving bij met hun levenservaring
en hun talenten. Minder ouderen
voelen zich eenzaam.

2.

Binnen organisaties staan maatwerk en
een persoonlijke benadering voorop.
Het aanbieden van hulp en ondersteuning
begint met de vraag ‘Wat wil jij’?

2.

3.

Er zijn verschillende activiteiten in de
wijk die gericht zijn op het vergroten
van het toekomstperspectief van
bewoners. Deze sluiten aan bij de vraag
en behoefte van bewoners.

Ouderen koesteren hun veerkracht en
geven betekenis aan hun leven op een
manier die bij hen past en
hen voldoening geeft. Zo richten ze
zich op het versterken van hun
‘positieve gezondheid’.

3.

Ouderen zijn digitaal vaardig en blijven
op de hoogte van de ontwikkelingen
in de samenleving.

4.

Regelingen en (bewoners-)initiatieven
die armoede verlichten zijn bekend
bij de doelgroep en ondersteunende
instanties.

4.

De leefomgeving in Beijum is veilig,
prettig en toegankelijk. Er zijn
goede voorzieningen en voldoende
ontmoetings- en beweegmogelijkheden.

5.

Laaggeletterdheid in Beijum wordt actief tegengegaan. Alle bewoners in de
wijk krijgen de kans zich digitaal te ontwikkelen.

5.

Er is meer verbinding en contact tussen jong en oud.
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Tijd om ideeën te bedenken voor het wijkbudget!
Wie weet er beter wat goed
is voor onze wijk dan wijzelf,
de Beijumers? Nu is je kans
om met jouw ideeën (en die
van je buurtgenoten) wat te
doen. Dit jaar is daarvoor
een wijkbudget van 25.000
euro beschikbaar.
Sinds 10 juni is de Stem van
Groningen open voor het
indienen van ideeën. Hoe
dat werkt lees je in dit artikel.
Tijdens de zomermaanden
kun je terecht op verschillende plekken in de wijk met
vragen of om hulp te krijgen
bij het op de site zetten van
je idee.
Actieve Inloopavond
Op 12 mei was er een bewonersavond in het Trefpunt
waar input werd verzameld
aan de hand van vragen en
stellingen over hoe verder
te gaan met het wijkbudget.
Opvallend was dat er vooral
mensen van organisaties
aanwezig waren en weinig

individuele bewoners. Dus
werd er gesproken over hoe
wijkbewoners gestimuleerd
kunnen worden om ideeën in te
brengen, hoe we het wijkbudget bekender kunnen maken,
aan welke voorwaarden een
goed idee moet voldoen. Op
de muren hingen de stellingen
waarop iedereen kon reageren.
Die gingen over duurzaamheid
en langdurigheid, over de vraag
of professionals of ondernemers mee mogen doen en of de
ideeën moeten passen in het
beleid van de gemeente.
Er waren ook al bewoners aanwezig die volop ideeën en plannen hebben. Ze gingen hierover
in gesprek en konden ook alvast
uitleg krijgen over hoe de Stem
van Groningen werkt.
Voorwaarden
Mede op basis van de uitkomsten van deze en eerdere
avonden, zijn de voorwaarden
opgesteld waar een idee aan
moet voldoen:

• Je bent inwoner van Beijum.
• Je doet zelf mee aan de uitvoering van je idee, het liefst
samen met anderen.
• Eten en drinken betalen we
zelf (tenzij het een onderdeeltje is van het idee).
• Het idee is toegankelijk voor
een brede groep wijkbewoners.
En ook heel belangrijk: ieder idee wordt getoetst op

Voorbeelden van eerdere bewonersinitiatieven
In Beijum zijn veel bewoners actief en die zetten zich in om eigen ideeën voor elkaar te krijgen.
Voorbeelden hiervan zie je op de foto’s: de Lief en leed straten, de Vuurplaats, het Meezingcafé,
de Smeltkroes en de beschilderde elektriciteitskastjes. Die hebben allemaal een plekje gekregen
op de kaart. (Foto’s: Astrid van der Wis)

haalbaarheid. En dat gebeurt
voordat over de ideeën gestemd
kan worden.
Hoe werkt het?
Op de website stemvan.groningen.nl zie je onder de kop
Ideeën ‘Beijum Bruist’ staan.
Klik door en dan zie je de verschillende fases van het proces
staan:
• Ideeën bedenken: hier staat
informatie hoe of wat van het
hele proces.
• Ideeën indienen: dat kan tot 4
september.
• Stemmen op de ideeën: van
5 t/m 18 september is dat
mogelijk.
• Uitslag en doen: op 24 september maken we de uitslag
van de stemming bekend.

Met de projecten die geld
ontvangen kunnen de indieners
dan aan de slag. Hoe het er
verder voorstaat kun je volgen
op de website, maar ook via De
Beijumer en beijum.nl.
Om online mee te doen moet
je wel een account hebben. Je
kunt je direct op de website
registreren (klik op de knop
‘Registreer je account’).
Te ingewikkeld? Dan is er
schriftelijk en mondeling informatie beschikbaar tijdens de
inloopmomenten (zie kader).
Kortom, het is nu de tijd om
jouw idee ‘uit te broeden’ en in
te dienen!

Vragen? Hulp nodig? Sparren over je idee?
We gaan op een aantal plekken in de wijk zitten waar veel
bewoners komen om met ze in gesprek te gaan, te sparren
over hun idee en waar nodig te helpen bij het op de site zetten
ervan.
Dat kan op:
• Vrijdag 24 juni bij het wijkontbijt bij Bij Bosshardt om 9.30 uur.
• Zaterdag 25 juni op de Grote Groene Zomermarkt bij De
Wiershoeck van 10.00 tot 16.00 uur .
• Vrijdag 1 juli bij de Smeltkroes aan de Claremaheerd van 13.00
tot 16.00 uur .
• Woensdag 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur bij het Heerdenhoes.
• Woensdag 3 Augustus 14.00 tot 16.00 uur bij het
Heerdenhoes.
• Vrijdagmiddag 26 Augustus 14.00 tot 16.00 uur bij het
Trefpunt
Je kunt ook contact opnemen via:
naomi.rumaloine@beijum.org

Tijdens de eerste dag dat de website open was (10 juni)
werden er al twee ideeën ingediend!
Foto: Marleen van Leeuwen.

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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Etta Palm, het nieuwste boek van Wil Schackmann
‘In de huidige tijd, waarin ik dit
boek schreef, is de verhouding
man-vrouw op de Rijksuniversiteit Groningen fiftyfifty. Tegenwoordig is het heel
gewoon dat meisjes en vrouwen onderwijs volgen. Etta
Palm was een voorvechtster
voor gelijke kansen op onderwijs. Ik heb getracht haar leven
te beschrijven vanuit de tijd
waarin ze leefde.’

over word. Yes, raak! Vergelijk
het maar met een voetballer
die een belangrijk doelpunt
scoort. Echt, het uitzoeken en
het reconstrueren van bepaalde
gebeurtenissen zijn bijzonder
leuk om te doen.

door Johan Fehrmann
Schrijver Wil Schackmann
woont in Beijum sinds 1992.
Dat jaar kwam hij over vanuit
de Timorstraat, in de Indische
Buurt. ‘Het bevalt me hier prima;
ik geniet met name regelmatig
van het Beijumerbos.’
Nadat hij van 1970 tot en met
1986 werkzaam was in diverse
beroepen, stortte Wil zich vanaf
1987 louter op zijn passie: schrijven. Hij schreef onder meer
voor de ziekenhuisserie Medisch
Centrum West (1988-1994) en
voor de Duitse serie Stadklinik
(beide tv-series). Van www.
schackmann.nl: ‘Stadtklinik was
“ein Quoten-knaller”, we hadden
elke week zes miljoen Duitsers
aan het huilen en het bleef 159
afleveringen lang mijn belangrijkste activiteit.’
Via genoemde website is informatie te vinden over zijn rijke
oeuvre: Wil schreef in totaal tien
boeken, waaronder de bekende
serie De proefkolonie, De bedelaarskolonie, De kinderkolonie
en De strafkolonie – boeken
over door de Maatschappij van

Weldadigheid gestichte opvoedingsverblijven voor verarmde
landgenoten uit heel Nederland
met als doel hun een beter leven te bieden.

Ik heb de indruk dat je de personages recht wil doen. Klopt dat?
Ja, daar zit wat in. Er zijn bijvoorbeeld stukken verschenen over
Etta die haar geen recht hebben
gedaan. Geschreven door mannen die vonden dat ze zich niet
met de politiek behoorde te
bemoeien. Maar ja, ter relativering: elk geschiedkundig werk
zegt meer over de schrijver dan
over het onderwerp.

Je hebt er lang over gedaan om
het boek te voltooien. Wanneer
ben je ermee begonnen?
Dat was in 2006; het schrijven
ging op en af, en ik heb vanaf
dat jaar ook nog een paar andere boeken geschreven. Soms
had ik er geen zin meer in, maar
dan werd ik vanuit de uitgeverij
vriendelijk gepord om door te
gaan. Wat het lastig maakte, was
dat Etta alles in handschrift en
in het Frans had opgeschreven.
Handgeschreven brieven zijn
lastig om te zetten.

onderwijs via een boek over
haar wereldkundig te hebben
gemaakt.
Ten slotte: is dit je laatste boek?
De 71-jarige schrijver: Nee, ik
ga door, maar voor een nieuw
te schrijven boek twijfel ik nog
tussen twee onderwerpen.

Strelen de boeken, en met name
het boek over Etta, je ego ook
enigszins?
Ik ben een tevreden mens; ik
vind het prettig om haar verlangen naar gelijke kansen voor

Op 20 mei van dit jaar verscheen Etta Palm, van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand. In bovengenoemde
boeken brengt Schackmann de
armen (paupers) als het ware
tot leven; nu doet datzelfde met
Emma Palm, Groningse van geboorte (1743-1799).
Wil, wat is toch je facinatie wat
betreft historische gebeurtenissen en de mensen die je beschrijft? Wat drijft je?
Ik vind het ontzettend leuk om
door middel van het doorspitten van archieven te ontdekken
hoe bepaalde dingen zijn verlopen. Dat lukt nooit honderd procent, maar soms kom ik dingen
tegen waar ik erg enthousiast

In Etta Palm vertelt Wil
Schackmann met veel gevoel
voor historische details het
levensverhaal van Etta Palm
(1743-1799). In Groningen
geboren, duikt ze rond 1769 op
in het onbetwistbare centrum
van de wereld: Parijs. Als met
de Franse Revolutie van 14 juli
1789 het wereldbeeld radicaal
verandert, wordt Etta een echte
revolutionaire. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ moeten
volgens haar niet alleen een
einde maken aan de ongelijkheid tussen de adel en het
gewone volk, maar ook aan die
tussen man en vrouw. Maar als
Parijse revolutionairen radicaliseren en vervolgens Nederland
en het door Etta zo geliefde
Frankrijk in oorlog raken, blijkt
er voor een ‘feministe’ geen
plek meer te zijn. Schackmann
neemt de lezer mee naar
ontmoetingen met beroemde
filosofen, revolutionairen en
staatsmannen, naar een tijd
van nieuwe idealen en bovenal
naar de taboedoorbrekende
optredens van een buitengewone vrouw uit Groningen.
Bron: uitgeverij Atlas Contact
Het boek van Wil Schackmann
is o.a. te koop bij Primera
Beijum.

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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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (54)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde
bedrijven, et cetera. Met z’n allen
vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het voetlicht
gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar. In deze
aflevering vertellen de mensen van
Smart-Site over hun onlangs op
de hoek Claremaheerd-Plein Oost
gevestigde onderneming.
door Johan Fehrmann
Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn
jullie er zo toe gekomen en wat
deden jullie daarvoor?
Ons bedrijf heet Smart-Site,
voorheen OpJeFoon. In 2013 zijn
wij gestart met OpJeFoon. Daarmee boden wij diensten aan om
mobiele versies van websites te

advies en ondersteuning, en
voor campagnes met behulp van
Google Adwords.

maken voor een smartphone. Zo
hebben wij landelijk een redelijke klantenkring opgebouwd.
Naarmate de techniek vorderde,
veranderden ook de wensen
en behoeftes van onze klanten.
Daarop hebben wij ingespeeld
door Smart-Site te lanceren.

Wat geeft jullie voldoening in
wat jullie doen?
Samenwerking met de klant is
de sleutel tot succes, ook dat van
ons. We werken laagdrempelig,
bieden snelle support en denken
met de klant mee in oplossingen.
Klanten tevreden maken en houden, dat is wat ons voldoening
geeft.

Wat bieden jullie aan klanten
aan? Waarvoor kunnen mensen
bij jullie terecht?
Smart-Site biedt een intuïtief
websitesysteem waarmee je
makkelijk je aanpassingen en
wijzigingen zelf kunt doen. Je
bent dus niet afhankelijk van
een webbouwer. Dit bespaart de
ondernemer tijd en geld.
Naast het maken van professionele websites die je zelf kunt
beheren, kun je bij ons terecht
voor SEO-optimalisatie, zodat je
beter wordt gevonden in zoekmachines zoals Google, Yahoo
en Bing, voor de ontwikkeling en
het beheer van webshops, voor

Een paar van jullie wonen in
Beijum. Hoe bevalt de wijk?
Rajiv: ‘Ik woonde als kind al in
Beijum, maar ook nu, als vader
van twee kinderen, vind ik het
nog steeds een heel fijne wijk
om te wonen en nu dus ook te
werken. Een mooie, kindvriendelijke, groene wijk met veel activiteiten voor kinderen.’
Wijnand: ‘Ik woon sinds 2002
met mijn kinderen in Beijum. Een
groene wijk met alle voorzieningen. Kortom, we wonen en werken hier met veel plezier!’
Bert: ‘Ook ik woon sinds 2002
met veel plezier in Beijum. Mijn
dochter is hier opgegroeid en is

Van links naar rechts: Erik, Bert, Rajiv en Wijnand

inmiddels uitgevlogen. De wijk
bevalt heel goed. Veel groen en
voorzieningen dichtbij. Ik woon
in een heel gezellige straat met
leuke buren. Het is natuurlijk ook
erg mooi dat we nu als ondernemers hier gevestigd zijn.’
Bent u toe aan een nieuwe website of heeft u ondersteuning
nodig bij uw huidige website?
Wij verzorgen een professionele website, al vanaf 30 euro
per maand! Neem vrijblijvend

|

Foto © Johan Fehrmann

contact met ons op voor een
afspraak in ons nieuwe kantoor
in Beijum.
Smart-Site
Claremaheerd 47
9736 LC Groningen
info@smart-site.nl
www.smart-site.nl
050-711 52 86
Ook met uw onderneming in
deze serie? Mail dan naar:
redactie@debeijumer.nl

Marsha Boes zingt en droomt over de mooiste dag
‘Een mooi feest met een mooie
jurk voor alle vrienden’, zegt
Marsha Boes (22) wanneer ze
aan haar trouwdag denkt. Ze
kent haar vriend al meerdere
jaren en wil later graag met
hem trouwen. Ze zong er alvast
een liedje over, waarvoor ze zelf
tekst en muziek schreef. Haar
vriend, Julian Mennes, maakte
de bijbehorende clip, waarin ze
met een trouwjurk op schoot
per trein van haar geboorteplaats Assen naar Groningen
reist, waar ze al vijf jaar met
Julian samenwoont.

en maakte de opnames. De broer
van een gitarist die ze nog van
de muziekopleiding kent, heeft
een eigen studio. Daar kon ze
voor haar opnames terecht. ‘Een
professionele studio kost 100
euro per uur; dan ben je wel een
paar duizend euro kwijt.’
De liefde zorgt voor veel inspiratie bij de zangeres. Naast Jurkje
van Tule schreef ze Dat ik van
je wauw, dat vorig jaar is opgenomen. Ook zingt en schrijft ze
Engelstalige en Drentse liedjes.
Marsha was twee keer finalist tijdens het Drèents Liedtiesfestival
met Stukkie Blauw (2018) en Nei
begun (2019).

door Willy Koolstra
Op het filmpje danst ze in zomerjurk op het Koopmansplein in
Assen en even later in bruidsjurk
op de Grote Markt, terwijl ze
zingt over haar jurkje van tule. ‘Ik
kocht een vintage trouwjurk uit
de jaren negentig op Marktplaats
voor 80 euro. Die was nog helemaal nieuw, het kaartje hing er
nog aan, 4000 euro’, zegt Marsha
met een glimlach. Of ze ook zelf
in deze jurk wil trouwen later?
‘Weet ik nog niet. Ik wou hem
eerst weer verkopen, maar vind
hem toch wel mooi. Stiekem
denk ik: hij moet nog niet weg.’
Veel inspiratie
Het zingen en dansen op de

Grote Markt in trouwtenue leidde tot veel opmerkingen van
stadjers. ‘Een paar domme, maar
ook heel leuke’, herinnert Marsha
zich. Marsha en Julian ontmoetten elkaar in de klas tijdens hun
opleiding Kunst & Multimedia
aan het Noorderpoortcollege.
Daar schreef ze vijf jaar geleden
voor haar klasgenoot al een eerste versie van het liedje. Nu heeft
ze het officieel uitgebracht In
eigen beheer. Marsha deed alles
zelf, zodat het betaalbaar bleef.
Haar vriend Julian is videograaf

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

Boekjes en gedichtjes
‘Ik speel ook een beetje gitaar en
een beetje piano’, zegt Marsha
bescheiden, ‘maar liedjes schrijven vind ik leuker dan liedjes
spelen, en tekst en melodie
maken weer leuker dan muziek
schrijven.’ Marsha’s hoofdvak op
de muziekopleiding was dan ook
songwriting. Later wil ze graag
voor anderen schrijven. ‘Ik houd
van schrijven in de breedste zin
van het woord’, zegt ze. ‘Als kind
heb ik altijd al boekjes en gedichtjes geschreven.’
Met haar voorliefde voor taal
deed ze al eens mee aan wedstrijden bij het creatieve platform
Kunstbende; daar won ze een

omwenden.nl

Isebrandtsheerd 104

Marsha in haar jurkje van tule op de Grote Markt

|

Foto © Julian Mennes

keer de derde prijs bij Taal. Overigens won ze daar ook al twee
keer een derde prijs in de categorie Muziek.

is heel moeilijk om van te leven.
Als ik kan schrijven en daarnaast
muziek maken voor de lol, ben ik
denk ik heel gelukkig.’

Op dit moment reist Marsha
wekelijks naar Leeuwarden voor
een deeltijdopleiding Ondernemerschap. Ook op andere manieren wil ze iets doen met haar
liefde voor taal en voor schrijven.
Over een maand begint ze
haar eigen copywritingbureau,
waar particulieren en bedrijven
haar kunnen inhuren voor het
schrijven van een tekst. ‘Muziek

Marsha’s liedje Jurkje van
Tule is gratis te beluisteren op
YouTube en op Spotify. Ook Dat
ik van je Wauw en haar eerste
clip Winterdagen zijn daar te
vinden. Opnames van Stukkie
Blauw en Nei begun tijdens de
finales van het Drèents Liedtiesfestival staan eveneens op
het internet.
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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, van
Bij Bosshardt en meer…
Wijkontbijt

Op vrijdag 24 juni organiseert
Bij Bosshardt samen met ‘Voor
en Door Beijum’ een ontbijt. We
ontbijten om 9.30 uur. Kosten
zijn €1,50 per persoon. Vooraf
betalen bij opgave, dit kan tot
en met maandag 20 juni. Na
het ontbijt is er nog de mogelijkheid om te blijven en samen
koffie en thee te drinken.
Cultuurcafé
Het volgende Cultuurcafé is op
donderdag 30 juni om 20.00 uur
in Het Trefpunt, (Beijumerweg
17).

Wat is een Cultuurcafé?
Elkaar ontmoeten en in gesprek
te gaan over hoe we kunnen
samenwerken. Welke ideeën,
wensen en initiatieven liggen
er, hoe kunnen we elkaar hierbij versterken? En soms kan er
zomaar iets van start gaan! Ook
kijken we hoe we financiële
middelen en geschikte locaties
kunnen vinden. En niet te vergeten: hoe we nieuwe doelgroepen bij kunst en cultuur kunnen
betrekken.
Doe je mee?
Kom je naar het Cultuurcafé? Wil
je niet alleen komen, maar ook
graag meehelpen of iets vertellen over jouw projecten, wensen
of ideeën? Laat het weten!
Meld je aan via: kitty.boon@
bijvrijdag.nl.
Oproep
Voor de wijkmarkt op 24 september op Plein-Oost zoeken we
wijkbewoners die een podiumoptreden willen verzorgen. We
zoeken musici van allerlei genres en van alle leeftijden. Ben je
een singer-songwriter, een opera-artiest, een zangeres of een
zanger, of speel je in een band?
Geef je op bij cultuurcoach Kitty
Boon: kitty.boon@bijvrijdag.nl.

Bslim Beijum
Programma tot de zomervakantie

Woensdag

Sportinstuif
14:30 - 15:30
Plein Oost

Donderdag

Vrijdag

Voor iedereen
iets leuks om te
doen!

Trendsport clinics 10+
15:00 - 16:00
Sporthal Beijum, Plein Oost of
externe locatie

Kijk op
bslim.nl/beijum
om te zien welke
clinics er zijn!

Krajicek Foundation
Sport & spel
15:00 - 16:00
Krajicek Playground Amkehameerd

Maximaal 25
kinderen

GymExtra
14:00 - 15:00
Sporthal Beijum of Plein Oost

Maximaal 25
kinderen

Zaalvoetbal 10+
15:00 - 16:00
Sporthal Beijum

10 jaar en ouder

Middelbare school

#BASE

Download de Bslim app om
al onze toffe 12+ activiteiten te
bekijken en je in te schrijven!
App store

Corona maatregelen

Bij al onze activiteiten zal rekening worden gehouden met de geldende corona maatregelen.
Doordat de maatregelen regelmatig veranderen is het aan te raden om voor een activiteit
even op www.bslim.nl te kijken om te zien wat dit voor onze activiteiten betekent.

Cultuurcafé

Fototalk
Op 27 juni geeft van David
Vroom opnieuw een lezing bij
Fototalk. Zijn vorige lezing is als
heel interessant ervaren en hij

Google
playstore

heeft ons beloofd om nog iets
te vertellen over de techniek in
zijn foto’s.
Dus u bent van harte welkom!

Mail naar m.peters@hvdsg.nl voor vragen of stuur
een appje naar 06-19993872

Samen maken wij de Spijker
en Spelweek. Meld je aan!
Helaas hebben wij nog steeds
onvoldoende vrijwilligers! Op
woensdag 29 juni om 19:30
nodigen wij iedereen uit in Het
Trefpunt die graag wil meehelpen tijdens de Spijker en Spelweek. Eén dag is al leuk en je
helpt er heel veel kinderen mee!
Wij zoeken mensen die:
•
De kids willen begeleiden
met het hutten bouwen
•
Willen helpen bij een workshop of zelf een workshop
willen geven
•
In de keuken kunnen
bijspringen voor het verzorgen van het ontbijt, de lunch
en het snijden van fruit
•
Zelf ideeën hebben
Wij bieden:
•
Een dag/dagen vol plezier
•
Dankbaarheid van alle kinderen die meedoen!
•
€10,- per dag vrijwilligersvergoeding
Meld je aan via:
receptie@trefpuntbeijum.nl of
info@heerdenhoes.nl
Bel met Ricardo: 06-16811279 of
Marcella: 06-36327497
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Het Meezingcafé
Samen pakken ze alles op
Een hecht team organiseert
iedere maand een Meezingcafé
in Het Trefpunt. Fredy Riensema, Janny Arkema, Sarah
Druyts, Sijfko de Boer en Han
Hesselink hebben ieder een
eigen taak, maar wat direct
opvalt, is hoe ze samenwerken.
door Marleen van Leeuwen
‘Zingen voor jong en oud, van
smartlap tot Rolling Stones!’ – zo
staat het op de flyer. En dat beschrijft het Meezingcafé exact.
Een zaal vol mensen die gewoon
plezier hebben in zingen. Voor in
de zaal staat een groot scherm
waarop de teksten worden geprojecteerd. Er staan ook twee
microfoons. Dus wil je naar voren
om luidkeels mee te zingen?
Doen! Wil je gewoon op je stoel
blijven zitten met een kopje koffie erbij en rustig mee neuriën?
Ook goed.
Meezingcafé gaat lokaal
Het maandelijkse Meezingcafé
van VRIJDAG in de Sint-Jansstraat wordt altijd druk bezocht.
Mensen ontmoeten elkaar en
hebben samen veel plezier. Een
van die mensen was Fredy Riensema, die erheen ging gewoon
‘omdat ik van zingen hou’. En
omdat ze in Beijum woont, leek
het haar erg leuk om zoiets ook
hier te organiseren. Met behulp
van Kitty Boon, cultuurcoach van
VRIJDAG in de Buurt, is dat ge-

lukt. Inmiddels draait het café al
sinds september 2021 en is Kitty
alleen nog op de achtergrond
betrokken als adviseur. De eerste
editie werd nog samen georganiseerd. Daarna is het stokje
overgedragen aan de wijk.

als ‘Vluchten kan niet meer’ en
‘We are the World’. En natuurlijk
‘Het zal je kind maar wezen’ en
‘Somewhere over the Rainbow’.
Janny heeft overigens het logo
gemaakt: drie zangers met op de
achtergrond Het Trefpunt. Sijfko
verzorgt de techniek (‘dat kunnen
wij beiden niet’) en nieuw lid
Sarah speelt accordeon. Pianist
Han Hesselink moet iedere keer
zo’n dertig liedjes kunnen spelen
en ‘is medeverantwoordelijk voor
de ontspannen sfeer’. En die zit er
elke maand goed in!

Aan de slag
Fredy begon zo’n drie jaar geleden met het maken van een
draaiboek. Samen met vrijwilligers Janny en Sijfko heeft ze
de plannen uitgewerkt. Helaas
konden ze niet direct verder vanwege corona, maar bijna een jaar
geleden konden ze toch echt van
start. Inmiddels is het niet meer
nodig om te reserveren. Iedereen
is welkom om te komen en de
toegang is gratis (maar een kleine bijdrage is zeer welkom; daarvan betaalt Fredy iets extra’s voor
de vrijwilligers). Fredy en Janny
maken iedere maand de speellijsten, met steeds een ander
thema. In mei waren de thema’s
‘vrijheid’ en ‘musical’, met liedjes

Fotoprijs voor Bojanna
De negenjarige Bojanna Dimitrov won de fotowedstrijd in
het kader van de Maand van de
Kunst op Straat.
Haar foto van Kunsteboers
kunstwerk ‘Vliegende Vogels’
aan het begin van de Jensemaheerd in Beijum sprong eruit. ‘Ze
heeft een speelse hoek gekozen
vanwaaruit de foto is genomen,
waardoor de vogels letterlijk de

lucht in lijken te vliegen’, aldus
de jury.
Wil je de prijswinnende foto van
Bojanna in het echt bewonderen? Tot 25 juli is deze te zien bij
Kunstpunt (Trompsingel 27a).
We zijn geopend van woensdag
t/m zaterdag, van 12 tot 17 uur.
Kom langs!
Bron: Facebook Kunstpunt Groningen

Fredy heeft aan al deze inzet een
participatiebaan bij VRIJDAG in
de Buurt te danken. Maar bovenal geniet ze zichtbaar – net als
de meezingers – van de sfeer en
het gevoel dat ze het met elkaar
neerzetten, iedere keer weer.
Het volgende Meezingcafé is op
29 juni van 20.00 tot 22.00 uur in
Het Trefpunt. Het thema is ‘Zomerhits’.
V.l.n.r.: Fredy, Sarah, Janny, Han en Sijfko
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Foto © Marleen van Leeuwen

Ingezonden: Innersdijkterrein
Naar aanleiding van het voorpagina-artikel in de laatste
Beijumer wil ik graag de suggestie doen om het braakliggende Innersdijkterrein bij de
Groene Long te betrekken.

V.l.n.r.: Fredy, Sarah, Janny, Han en Sijfko
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Daarvoor is het alleen maar
nodig om het hekwerk weg te
halen en eventueel wat wandelpaden aan te leggen. Verder

Foto © Marleen van Leeuwen

Alliantie Beijum in Bedrijf van start
Op 22 juni ondertekenen
stichting Stadsboerderij de
Wiershoeck, buurtcentrum Het
Trefpunt, buurtcentrum Het
Heerdenhoes en Wijkwerken
Beijum van WerkPro de samenwerkingsovereenkomst
‘Alliantie Beijum in Bedrijf’. Deze
samenwerking is voortgekomen
uit gesprekken die sinds 2021
in Beijum met vele wijkpartners
zijn gevoerd in het kader van de
wijkvernieuwing.
Met behoud van de eigen identiteit gaan deze vier organisaties

samenwerken om te komen tot
een samenhangend aanbod van
activiteiten in de wijk. Het gaat
dan vooral om participatie en
meedoen en iets betekenen voor
de wijk. Nieuwe en meer plekken
in de wijk waar wijkbewoners
kunnen meewerken en zich kunnen omwikkelen. Er wordt rekening gehouden met de wensen
die in de wijk leven. Centraal staat
het bevorderen van het eigen
initiatief van wijkbewoners en het
versterken van bewonersinitiatieven. Beijum in Bedrijf wil komen
tot een sterk vergroot aanbod

Z A T E R D A G 2 4
S E P T E M B E R

PLEIN OOST 13:00-17:00
S A V E

T H E

D A T E

kan alles blijven zoals het is. Er
heeft zich al een mooi natuurgebied gevormd. Elke keer als ik
er ’s avonds langs loop, hoor ik
kikkerkoren en de geluiden van
allerlei watervogels. Een mooi en
woest natuurgebied zou goed
zijn midden in de wijk!
Met vriendelijke groet,
Peter de Jong

van wijkbedrijvigheid in Beijum.
De ambitie is om in de komende
vijf jaar het aantal Beijumers dat
vrijwillig actief is te verdubbelen
en het aantal Beijumers dat de
verschillende locaties bezoekt
sterk te laten groeien. Hiervoor is
al een aantal plannen op papier
gezet, variërend van een horecagelegenheid in De Wiershoeck en
een netwerklounge in Het Trefpunt, inclusief internet en koffie,
tot een aantal duurzame plannen
(groene daken, aanleggen van
wadi’s, onttegelen, enzovoorts).
Een deel van de plannen wordt
de komende jaren, samen met
wijkbewoners, verder uitgewerkt.
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De Grote
Groene Zomermarkt
25 juni, 10.00 – 16.00 uur, De Wiershoeck

Groot, groen, zomers – en feestelijk!
Of je nu informatie wil of
genieten van muziek en prachtige tuinen, of je met je kinderen
komt of niet, of je leuke duurzame
producten wil kopen – of ruilen, de
zomermarkt op 25 juni bij Stadsboerderij De Wiershoeck is voor iedereen,
zowel Beijumers als Lewenborgers,
want wat een geweldige samenwerking
tussen de twee wijken! En zeg nou eerlijk, wie wil er niet genieten van een ijsje
van Mattie Gelati?
Het programma van de dag omvat drie
verschillende onderdelen:
Informatie:
over duurzaamheid, over wijkvernieuwing
in Lewenborg en Beijum, over organisaties
werkzaam in de wijk, over afval.
Verkoop:
van eigen producten uit de tuinen van De
Wiershoeck tot ambachtelijk weefwerk,
van zeep tot houtwerk en veel meer.
Activiteiten:
doorlopend muziek, rondwandelingen,
een lezing, aquarel schilderen in de
tuin, schminken voor de kinderen, sap
persen van meegenomen fruit met de
Blenderbike, enzovoort.
Wat wil je weten?
De hele dag door staan er kramen
die informatie geven over heel verschillende onderwerpen:
• De energiecoaches kunnen
alles vertellen over energiebesparing

• Energieteam De Werkbeij houdt zich bezig
met energiemaatregelen en verduurzaming
• Lever je plastic doppen in bij de kraam van
de Werkgroep Groen & Grijs en de Afvalfotograaf 050. Leer alles over afval, afval
scheiden en recyclen én upcyclen
• GROFF zet zich in voor eerlijker, duurzamer
textiel en geeft informatie over duurzame
kleding
• Kruidencentrum De Groene Zon kun je vragen stellen over geneeskrachtige kruiden
• Wijkwerken, het WIJ-team, WerkPro en
de gemeente zijn er om te vertellen over
projecten als wijkvernieuwing, arbeid en
werkervaring en meedoen voor en door
wijkbewoners
• De Welmobiel en de Hulpexpress zijn er om
te vertellen over kleinmazig vervoer in de
wijk en om wijkbewoners te helpen met
klusjes
• Greendreamster Sanne weet alles over de
eetbare natuur en geeft wildplukwandelingen.
Wat wil je kopen?
Of wil je liever ruilen of iets inbrengen? Het kan
allemaal bij deze kramen:
• De Stichting Gered Gereedschap repareert
oud gereedschap ten bate van ontwikkelingslanden
• Handiggoed verkoopt duurzame, ambachtelijke huishoudelijke producten
• Bij de Weggeefkraam kun je goede en
bruikbare spullen ruilen voor iets anders of
doneren
• Je kunt vlierbloesem- en muntsiroop kopen
uit de tuinen van De Wiershoeck; en er is

een verkoopkar met plantjes
• Honingproducten uit Beijum en omstreken
• Antiquariaat Bladzijde 20 uit Bedum
komt met een aantrekkelijk aanbod
antiquarische boeken
• Kunstenaar en wijkbewoner Michiel
Thomsa laat zijn werk zien.
Wat wil je doen?
Er is een globaal programma voor de
hele dag:
• Doorlopend: muziek, van Stringtime,
Moniek Bollen & Co en Opa’s Kunstgebit; Kinderen kunnen worden geschminkt door Gertru
• 13.00 – 14.00: Rondwandeling door
IVN gids Harry Westerhuis
• 14.00 – 15.00: Aquarel schilderen met
Catharina Nieuwenhout
• 14.00 – 15.00: Rondwandeling kruiden
met Saskia Nieboer van de Groene
Zon
• 15.00 – 16.00: Lezing over gezondheid vanuit de Chinese filosofie bekeken door acupuncturiste Adinda
Blom.
Te veel om op te noemen
Kortom, het is een vol programma,
zo vol dat niet eens alles genoemd
is. Het wordt kleurrijk, gezellig,
speels, muzikaal en lekker (niet
alleen ijsjes, maar ook gebak
een heerlijke tomatensoep
van Ute). Dus kom ook en
laat je verrassen!

En wat als het regent?
Het is zomer, dus we rekenen op prachtig zomerweer. Maar…
Mocht het weersvooruitzicht zo slecht zijn dat het toch naar uitziet dat het die
zaterdag gaat stormen en regenen, dan wordt de markt 24 uur van te voren
afgeblazen. Deelnemers krijgen daar bericht van. Verder kunnen mensen
kijken op de websites: wiershoeck.nl en beijum.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.
Op de kleurenfoto zien we het
karakteristieke witte gebouw
op Winkelplein West, waarin
voorheen de Hof van Beijum en
de gelijknamige cafetaria waren
gehuisvest, in aanbouw. Het
gebouw beleefde de afgelopen
decennia relatieve bedrijvigheid. Jammer, sinds pakweg
twee jaar staat het horecapand
leeg. Weg bedrijvigheid. Leegstand.

Op de zwart-witfoto zien we
Plein Oost in betere tijden. Beter
in die zin dat ook daar vroeger
meer bedrijvigheid aanwezig
was. We zien onder andere de
voormalige busbaan, met buslijn 6, tegenwoordig lijn 4. De
busbaan verdween en ondernemers als slagerij Knot legden
het loodje. Was de situatie op

Plein Oost vroeger beter? Of
toch tegenwoordig? Discussieer
eventueel mee.
Uw reactie ontvangen we graag
op onderstaand mailadres.
Ook worden lezers uitgenodigd
om historische foto’s in te zenden. Criterium: ze moeten minstens tien jaar oud zijn.
redactie@debeijumer.nl

UFCG (team Beijum) kampioen
De E-jeugd van Unihockey &
Floorball Club Groningen (team
Beijum) veroverde eind mei in
Amsterdam het Nederlands
kampioenschap.
In de Hoofdstedelijke
Sporthallen Zuid streden zes
teams om de landstitel. In de
finale versloeg het Beijumse
team het tweede team van de
Amsterdamse club FB Agents
met 4-2. Tijdens de prijsuitreiking benadrukte de vertegenwoordiging van de NeFUB

de uitzonderlijkheid van deze
prestatie.
Floorball, ook wel bekend als
unihockey, wordt gespeeld in
een gymzaal of sporthal. Er is
een boarding, waardoor het
snelle spel niet vaak wordt
onderbroken. De van oorsprong Zweedse sport heeft
weinig spelregels; veiligheid
en eerlijkheid in het spel staan
centraal. Dat maakt deze nog
relatief onbekende sport uitermate geschikt voor beginners.

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

We helpen je graag!
Heb je een vraag aan ons? Stuur een Whatsappbericht via 06 - 12 35 85 14.
14. We beantwoorden

STEENBERGEN WONINGSTOFFERING

berichten van maandag tot en met vrijdag tussen

YPEMAHEERD 55A, 9736 ME GRONINGEN

8.30 en 17.00 uur. Voor spoedreparaties zijn we

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

24 uur per dag bereikbaar via (050) 853 35 33.
33.
www.nijestee.nl/contact
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Beentjes op de grond
door Jaap van Leeuwen
Wanneer politici je wijk een
prachtwijk noemen die weer
in zijn kracht gezet moet
worden, is het oppassen geblazen. Dan weet je dat de
dominee nooit ver weg is, dat
er potten met geld zijn neergedaald en dat gemeentelijke
ambtenaren druk doende zijn
daar een passende oplossing
voor te bedenken.
Nog even de dominee? Oké,
daar gaat ie: de centen moeten worden besteed aan een
‘prachtwijk waarin iedereen
meetelt en meedoet. Een plek
waar ieders talent tot volle
bloei komt en waar mensen
met verschillende culturen en
achtergronden elkaar verrijken.
Een wijk met gelijke kansen op
ontplooiing voor ieder kind en
waar niemand arm of eenzaam
is…’
Genoeg enthousiasme. Beentjes weer op de grond.
‘Een prachtwijk waar niemand
arm is’. Dat zou mooi zijn, want
de gevolgen van armoede
kunnen groot en desastreus
zijn. In de stukken over de Wijkvernieuwing in Beijum lees ik
vooral over maatregelen om
de gevolgen van armoede dragelijker te maken. Ik ben vast
naïef als ik denk dat we juist de
oorzaken zouden moeten aanpakken. Ik ben vast naïef als ik
bij armoede in de eerste plaats
denk aan een gebrek aan geld.
Beentjes op de grond dus.
Het gekke is dat de overheid
die een prachtwijk wil ‘waar

niemand arm is’ óók in beeld
komt als we kijken naar de
oorzaken van armoede: te
lage uitkeringen, te laag minimumloon en een overijverige
Belastingdienst die boetes op
boetes stapelt en ‘zwarte’ lijsten bijhoudt van burgers van
bepaalde culturele en etnische
achtergronden waar Beijum zo
rijk aan is.
De aanpak van de oorzaken
van armoede lijkt bij Wijkvernieuwing niet inbegrepen, wel
institutionele liefdadigheid. In
de stukken zocht ik tevergeefs
naar de woorden Belastingdienst, uitkering en minimumloon. Ze maken kennelijk geen
deel uit van het enthousiaste
vocabulaire. Ik lees ook niks
over de pot met geld voor huishoudens die er zonder extra
geldelijke investering van de
overheid niet meer bovenop
komen. De potten met geld
dienen vooral om projectleiders en externe bureaus voor
een leuk bedragje te verleiden
een tijdje aan ‘wijkvernieuwing’
te doen.
Anno 2022 krijgen slachtoffers van de Toeslagenaffaire
natuurlijk extra aandacht bij
wijkvernieuwing. Of toch niet?
In een wijk als Beijum, waar
veel bevolkingsgroepen wonen
met een culturele of etnische
achtergrond waar ze bij de
Belastingdienst zo dol op zijn,
mag je verwachten dat juist
ook dáár gezinnen wonen die
slachtoffer zijn. De gemeente
telt 1480 Beijumse huishouders
die leven in armoede (cijfer uit
2018). Daar moeten er toch
een paar tussen zitten. Ik zal er
overheen hebben gelezen.
Beentjes op de grond. Armoede is een blijvertje. Gewoon
blijven dweilen.

Vocalgroup The Evergreens - Koor zoekt vrouw
In het Oosterparkheem (Merelstraat 155, hoek Zaagmuldersweg) repeteert sinds een aantal
jaren ons koor Vocalgroup The
Evergreens. Wij zijn een groep
van ongeveer twintig enthousiaste vrouwen die houden van
zingen en gezelligheid.
Het zingen gebeurt meestal
drie- of vierstemmig en het
repertoire bestaat – zoals de
naam al doet vermoeden – uit
evergreens, maar ook uit bijvoorbeeld gospels, musicalmelodieën en Nederlands repertoire, zoals Boudewijn de Groot
en Ramses Shaffy. En dat alles
soms a capella en soms met
pianobegeleiding.
De afgelopen twee seizoenen
waren de raarste in ons bestaan.
Door corona konden we langere
tijd niet bij elkaar komen en
optredens die gepland stonden,
moesten worden geannuleerd.
Maar we zingen weer en merken
dat we daar blij van worden!
Als je ook van zingen houdt,
hopen we van harte, dat je een
keertje een kijkje bij ons komt
nemen. We zijn namelijk op

zoek naar nieuwe leden. Wij
repeteren elke woensdagavond
van 19.45 uur tot 22 uur. Kom
de hele maand september (in
juli en augustus hebben wij
vakantie) geheel vrijblijvend
één of meer woensdagavonden
bij ons luisteren of meezingen.
Je bent meer dan welkom! Zet
het alvast in je agenda, zodat je
het niet kunt vergeten. Neem
je vriendin, buurvrouw of zus
mee. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Om je bezoek aan te kondigen
(niet verplicht) en voor vragen
kun je bellen met onze voorzitter
Henny Rozema t: 06-34214200.

Brand Boom Noordermolen

COLOFON
De Beijumer

Deze foto’s van de vernielde
boom in Kardinge bij de molen
en de herstelwerkzaamheden
werden ingezonden door Wim
Broekman. Dank hiervoor. Hopelijk weet de oude wilg deze
aanslag te overleven.

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

Kopijsluiting
8 juli
Verspreiding
20 juli
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

Kerkdiensten

De Bron, Bentismaheerd 1A
3 juli
10.00 uur
oecumenische viering door gemeenteleden,
		
muzikale begeleiding nog niet bekend
10 juli
10.00 uur
ds. Gert Wybe v.d. Werff,
		
muzikale begeleiding: Peter Rippen
17 juli
10.00 uur
zomerviering 1 door gemeenteleden,
		
muzikale begeleiding: Arie van Wijk
24 juli
10.00 uur
zomerviering 2 door gemeenteleden,
		
muzikale begeleiding: nog niet bekend
31 juli
10.00 uur
zomerviering 3 door gemeenteleden,
		
muzikale begeleiding: Arie van Wijk
Na iedere dienst is er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee en limonade. U bent van harte welkom!
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.
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli

11.15 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.15 uur
10.00 uur

Emmaüskerk, pastor M. Oosting
Stefanuskerk, oecumenische dienst (PKN)
Hildegardviering, Zuidhorn
Emmaüskerk, pastoor A. Jellema
Stefanuskerk, gastdienst PKN

Met medewerking van o.m.:
Willy Koolstra
Jaap van Leeuwen
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Idso Wiersma
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

De Evergreens zoeken versterking

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

16

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

Pinksterbloemen

|

Foto © Jaap van Leeuwen

De Hunze Harssens

|

Foto © Jaap van Leeuwen

