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door Johan Fehrmann

‘We hebben geen carte blanche 
gekregen. Het is absoluut niet 
zo dat we als Natuurmonu-
menten kunnen gaan soleren; 
integendeel, we gaan alle plan-
nen voor de inrichting van het 
gebied samen met omwonen-
den bespreken.’

Was getekend, boswachter 
Bart Zwiers.

Begin dit jaar besteedde De 
Beijumer er al een voorpagina 
aan: Kardinge gaat uitbreiden 
aan de noordkant van Beijum. 
En er ligt een optie voor een 
natuurbegraafplaats. Afgelo-
pen februari legde boswachter 
Bart Zwiers het als volgt uit: 
‘Tussen Beijum en Zuidwolde 
willen we graag een aanslui-
ting met het Beijumerbos 
bewerkstelligen. Als Natuur-
monumenten zijnde hadden 
we een gebied van 100 hectare 
willen kopen, het is eerst 38 
hectare geworden. De bedoe-
ling is om direct ten noorden 
van Beijum een ruim opgezet 
en toegankelijk boslandschap 
aan te leggen, met veel open 
plekken, struiken, bomen en 
wandel- of fietspaden. Dit wil-
len we doen in samenwerking 
met Natuurbegraven Neder-
land. Beide organisaties willen 
graag de natuur behouden en 
uitbreiden, mensen zo veel 
mogelijk laten genieten van de 
natuur. De mogelijke aanleg 
van een natuurbegraafplaats 
boven Beijum is geen doel 
op zich, maar een middel om 
daar duurzame natuur aan te 
leggen.’

Begin november gaf de ge-
meente Hogeland groen licht 
voor de uitbreidingsplannen. 
Even voor de helderheid en 
voor het overzicht: als je vanaf 
de Rensumaheerd, Schelte-
maheerd of Wilkemaheerd 
denkbeeldig over de sloot langs 
de noordelijke wijkgrens zou 
springen, ben je als het ware in 
Bedum, in de gemeente Hoge-
land. Er zal wellicht communi-
catie zijn tussen de gemeenten, 
maar in feite gaat de gemeente 
Groningen, waar Beijum toe 
behoort, niet over het gebied 
tussen Beijum en Zuidwolde.

Natuur vlak boven Beijum, 
recreatiepark Kardinge uitbrei-
den – daar zal amper een mens 
op tegen zijn. Tenzij je houdt 
van de weilanden die er nu lig-
gen... Maar de mogelijke aanleg 
van een natuurbegraafplaats 
roept discussie op. Schrijver 
dezes ving de afgelopen twee 
weken verschillende meningen 
op vanuit de wijk.
- ‘Prima, doe maar, waarom 
niet?’
- Een bewoner uit de Rensuma-
heerd: ‘Nee, alsjeblieft niet, ik 
heb geen zin om wekelijks te-
gen een rouwstoet aan te kijken 
als er iemand begraven gaat 
worden.’
- Weer een ander: ‘Mijn lief 

ligt op Selwerderhof begraven. 
Het zou mooi zijn geweest als 
hij vlak boven de wijk ter aar-
de was besteld, dan had ik er 
dagelijks even langs kunnen 
lopen om hem te groeten.’

Kortom, de meningen verschil-
len nogal. En dat mag: laat de 
discussie in Beijum leven. Dat 
is een teken van betrokkenheid. 
Bart Zwiers reageert op verzoek 
van De Beijumer als volgt:
‘We zijn blij dat we verder 
kunnen. Ik heb er zin in. Nu 
breekt de fase aan dat we gaan 
ontwerpen: hoe gaat het gebied 
eruitzien? Waar komen bosjes, 
water, open plekken? Waar is 

ruimte voor natuurbegraven, 
hoe wordt het gebied toeganke-
lijk en waar kun je wandelen en 
fietsen? We doen het niet al-
leen, we krijgen hulp van groe-
nadviseur Heilien Tonckens. En 
we willen inwoners van Beijum 
en Zuidwolde bij het proces 
betrekken. Tijdens de verschil-
lende informatiebijeenkomsten 
die we hebben georganiseerd, 
hebben we al veel reacties ont-
vangen. Belangrijke aandachts-
punten bij het uitwerken van 
de plannen zijn het zicht op de 
ceremonies en op natuurgra-
ven, uitzicht vanuit het gebied 
op de woningen en de toename 
van verkeer. Dat wordt natuur-
lijk best puzzelen, maar daar 
houd ik wel van.’

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Wat vindt de lezer van de plan-
nen? Stuur uw reactie naar  
redactie@debeijumer.nl.

Kijk voor meer informatie op 
www.kardingegroeit.nl.

Een natuurbegraafplaats langs de wijkgrens?

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

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

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

Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b
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De gemeente heeft onlangs 
het onderstaande bericht 
doen uitgaan over de ont-
wikkeling van de toekomst-
plannen voor Kardinge:

Terugblik bijeenkomsten 
juni 2022
Tijdens en na de bijeen-
komsten van afgelopen juni 
hebben wij veel reacties 
ontvangen op de voorlopige 
plannen voor Kardinge. Over 
het algemeen is er begrip dat 
er iets moet gebeuren met 
Kardinge. Het sportcentrum 
is aan vernieuwing toe en er 
zijn kansen voor verbetering 
in het gebied. Wel zijn er ook 
verschillende zorgen over de 
plannen geuit. De reacties 
die het meest naar voren 
zijn gekomen, kunnen we 
samenvatten in twee hoofd-
thema’s:

1. Landschap. Voor de 
toekomst van Kardinge is het 
belangrijk om met respect 
voor de bestaande natuur, 
ecologie en biodiversiteit 
in het gebied om te gaan. 
Behoud van groen en rust in 
het gebied staat voorop.
2. Functie-mix. Op Kar-
dinge kunnen verschillende 
functies bij elkaar komen, 
zoals onderwijs, werken en 
wonen. Het is belangrijk dat 
de schaal en hoeveelheid 

hiervan passen bij het karakter 
van het gebied. Ook is er aan-
dacht nodig voor de verbinding 
met de omliggende wijken en 
de wijkvernieuwing.
De inbreng uit de bijeenkom-
sten willen wij zorgvuldig mee-
wegen in de verdere uitwerking 
van de gebiedsvisie.
(Op https://gemeente.gronin-
gen.nl/gebiedsvisie-kardinge 
staat een uitgebreider verslag 
van deze bijeenkomst.)  

Waar staan we nu?
De gebiedsvisie voor Kar-
dinge is nog in de maak. Met 
de gemeentelijke organisatie 
en de betrokken partners zijn 
wij in gesprek over de resul-
taten tot nu toe. Op basis van 
onderzoeken en de inbreng uit 
de informatieavonden, zijn er 
een aantal thema’s die wij de 
komende periode nog verder 
willen uitwerken. Dit gaat over 
thema’s zoals landschap, mobi-
liteit, duurzaamheid en wonen. 

Hoe ziet het vervolg eruit?
• In januari en februari 2023 
organiseren wij twee vervolg-
bijeenkomsten voor de omwo-
nenden, ondernemers en ge-
bruikers van Kardinge. Tijdens 
deze bijeenkomsten zullen wij 
speciale aandacht besteden 
aan de thema’s die het meest 
naar voren zijn gekomen uit de 
reacties op de voorgaande bij-

Toekomst Kardinge Blauwalgwaarschuwing Kardingerplas opgeheven

eenkomsten. Meer informatie 
over deze bijeenkomsten volgt, 
hierover ontvangt u van ons 
opnieuw een bericht.
• In het begin van 2023 willen 
wij ook het college van B&W en 
de gemeenteraad meenemen 
in de ontwikkelingen voor Kar-
dinge. Wij verwachten daarna 
in het voorjaar van 2023 te 
starten met de uitwerking van 
een stedenbouwkundig plan 
voor Kardinge. Wij betrekken u 
graag in dit proces en houden u 
op de hoogte over hoe u daarin 
kunt meedenken.
• Het plan is om de volledige 
gebiedsvisie en het steden-
bouwkundig plan eind 2023 
voor te leggen aan het college 
en de raad. In de bijeenkom-
sten van begin 2023 zullen we u 
nog meer vertellen over hoe het 
vervolgproces er verder uitziet.

Noot: Zoals bekend zijn er 
flink wat pittige kritiekpunten 
ingebracht op de gepresenteerde 
plannen en zijn velen benieuwd 
naar wat de gemeente met 
die inbreng gaat doen in haar 
vervolgvoorstellen. Wij zijn zeer 
benieuwd wat de twee vervolg-
bijeenkomsten begin 2023 hierin 
bijdragen. De BOB blijft de 
vinger aan de pols houden.

Goed bericht voor onze winter-
zwemmers en -pootjebaders: 
de blauwalgwaarschuwing voor 
de Kardingerplas is opgeheven.

Minstens zo belangrijk is na-
tuurlijk de vraag of het in 2023 
wel lukt om de blauwalgover-
last uit te bannen. Het petitie-
comité Zilvermeer Schoon en 
de Bewonersorganisatie Beijum 
overleggen daarover regelmatig 
met de gemeente en het water-
schap Noorderzijlvest.

Begin 2022 heeft het water-
schap het externe bureau Ar-
cadis ingeschakeld. Aanleiding 
was de blijvende blauwalgover-
last in 2021 ondanks de tot dan 
toe genomen maatregelen. De 
keuze voor Arcadis gebeurde 

Al eens gekeken? Bewonersplatform www.beijum.nl

Wat is er zoal te doen in Beijum? 

Nou, heel veel. Kijk maar eens op www.beijum.nl. Dat is het digitale platform van onze wijk. Achter 
de knoppen Activiteiten en Wijkberichten vind je een gigantisch aanbod van dingen die in Beijum 
worden georganiseerd. Voor alle leeftijden, sport, cultuur, samen muziek maken, en nog veel meer. 
 

 
 
Wil je zelf een activiteit aanmelden, dan kun je dat heel eenvoudig zelf doen. Klik op de knop 
Activiteiten. Nu verschijnt de knop Meld activiteit aan. Daarmee kom je op een pagina waar je jouw 
activiteit kunt aanmelden. Er staat een handleiding bij. Die kun je ook downloaden als je dat handiger 
vindt (kijk onderaan de pagina). 
 
Wil je zelf wel eens aan de knoppen van deze website zitten? Dan ben je van harte welkom in de 
webredactie. Heb je zo’n mooie brede foto voor op de homepage? Dan zien we die graag tegemoet 
in de mailbox van redactie@beijum.nl.  
 

 
 
Beijum.nl is de wijkwebsite van het Bewonersplatform Beijum (actief sinds 2018, voor en door 
Beijumers). Onze partners: Bewonersorganisatie Beijum, Historische Werkgroep Beijum, Wijkcentrum 
Trefpunt, Buurtcentrum Heerdenhoes en PKN De Bron. Ook partner worden? Maak een afspraak. 

mede op basis van de goede re-
sultaten van dit bureau elders. 
Het onderzoeks- en adviesrap-
port van Arcadis wordt binnen-
kort ter bespreking voorgelegd 
aan het overleg van gemeente, 
waterschap, Zilvermeer Schoon 
en de Bewonersorganisatie 
Beijum.

Column Wijkagenten

Via deze weg wil ik mij even 
voorstellen als uw nieuwe wijk-
agent. Ik ben Tanja, de opvolger 
van de wijkagent Jannie. Jannie 
is andere werkzaamheden gaan 
doen binnen de politie-organi-
satie. Ik werk 25 jaar bij de po-
litie. De wijk Beijum is mij niet 
onbekend. Ik ben hiervoor 13 
jaar lang politie contactfunctio-
naris Caribische Nederlanders 
geweest. Ik heb hierdoor veel 
contacten in de wijk Beijum 
opgedaan. Deze functie paste 
goed bij mij, omdat ik opge-
groeid ben op Curaçao. Hier-
door heb ik de taal en de cul-
tuur leren kennen. Nu werd het 
tijd voor een andere uitdaging 
en mocht ik mijn collega Jannie 
opvolgen.Ik werk samen met 
Menno als wijkagent in Beijum. 
Graag kom ik met u in gesprek 
over het wel en wee in de wijk 
of over persoonlijke situatie 
waar de politie een taak in kan 
hebben. U kunt mij vinden via 
het bureau aan de Parkallee 20 
of door een belverzoek achter 
te laten bij 0900-8844 voor de 
wijkagent Beijum.

Ik wil nu graag van de gele-
genheid gebruik maken om u 
te attenderen op de donkere 
dagen die voor ons liggen. Wees 
zichtbaar in het verkeer. Tijdens 
de donkere dagen en wanneer 
het slecht weer is ben je slecht 
zichtbaar. Zorg voor goedwer-
kende fietsverlichting en voor 
de jongelui: gebruik deze dan 

ook!!! Dan voorkom je onge-
lukken. Dit geldt natuurlijk 
ook voor het gebruik van een 
mobiel op de fiets of achter het 
stuur van de auto. Dit leidt af 
en een ongeluk is zo gemaakt. 
Dus berg je telefoon op als je 
gaat rijden in de auto of op de 
fiets.

Nog een tip voor de donkere 
dagen: De politie ziet vaak een 
verhoging van inbraken tijdens 
de herfst- en wintermaanden. 
Tijdens de coronaperiode 
zagen wij deze stijging niet. 
De meeste mensen waren 
toen thuis. Gelukkig zijn de 
lockdown maatregelen nu niet 
meer nodig, maar dat betekent 
wel dat er weer meer mensen 
van huis zijn. Wanneer u weg 
gaat, zorg er voor dat u uw 
woning goed afsluit (nachtslot) 
en dat er toch wat verlichting 
brandt als u niet thuis bent. Zo-
dat het lijkt of er toch iemand 
thuis is. Maak het inbrekers 
niet te makkelijk. 

Dit was het voor nu. Tot de 
volgende keer.
Groeten, Tanja

Beste wijkbewoners,
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Nog maar een paar weekjes en 
dan is het alweer zover, Kerst 
2022
Achter de schermen is men we-
ken hard bezig geweest ruimte 
te vinden voor de opslag van 
goederen ten behoeve van de 
jaarlijkse Kerstpakkettenactie, 
en dat is gelukt. Dus de werk-
groep kan verder. 
We leven in een tijd waar achter 
veel voordeuren onzichtbare 
armoede heerst, en dat zal er 
waarschijnlijk niet veel beter op 
worden deze winter. Mensen 
hangen liever niet aan de grote 
klok dat het even niet gaat, dat 
er geen geld is voor de bood-

De Gerrit Krolbrug
Nog minstens vijf jaar moeten 
we wachten op een nieuwe 
Gerrit Krolbrug en alles lijkt er 
op dat het wel zes of zeven jaar 
kan worden.

De tijdelijke oplossing
Er wordt inmiddels gewerkt aan 
een tijdelijke voorziening. Van 
de loopbrug aan de noord-
westzijde worden de opgaande 
loopgedeeltes vervangen door 
hellingen die het mogelijk 
moeten maken dat (brom)
fi etsers, bakfi etsen en minder-
validen zonder afstappen via 
de brug het kanaal kunnen 
oversteken. Die hellingbanen 
zouden oorspronkelijk vóór 
de komende Kerst gereed zijn; 
helaas gaat dat niet lukken, 
omdat de gedachte constructie 
niet betrouwbaar genoeg blijkt 
te zijn.

De hellingbaan aan de stads-
kant wordt 154 meter lang, aan 
de Hunze/ Beijum zijde 158 
meter. Het hellingspercentage 
van de rechte stukken wordt 3,3 
% (vergelijkbaar met het He-
rewegviaduct). In de hellingen 
komen twee scherpe bochten. 
De hellingbanen worden 4,6 
meter breed, het huidige hoge 
loopgedeelte blijft 2,5 meter 

breed, een behoorlijke ver-
nauwing dus, en let wel: op de 
hellingen vindt twee richtin-
genverkeer plaats.
De loopbrug aan de zuidoost-
kant blijft zoals die is: wie niet 
over de hellingen kan of wil 
kan daarvan grbuikmaken. Ook 
hier twee richtingenverkeer , de 
middengoot wordt onbruikbaar 
gemaakt voor bromfi etsen.  
De meest actuele informatie 
is te vinden op de website hld.
rws.nl 

Gaat het werken met twee 
richtingenverkeer op beide 
bruggen, met de twee scherpe 
bochten in de hellingen en een 
hellingspercentage van 3,3 % 
of blijkt het middel uiteindelijk 
erger dan de kwaal? We zullen 
het zien. 

De nieuwe brug 
Destijds zorgden GroenLinks, 
D66, PvdA en ChristenUnie 
er voor dat de gemeenteraad 
in Groningen in meerder-
heid koos voor de brug van 
4,5 meter hoog in plaats van 
voor de lagere variant van 3 
meter. Een hogere en steilere 
helling dus waarbij alle ver-
keer gebruik moet maken van 
dezelfde rijbaan en er fl inke (en 

schappen en zeker niet voor dat 
extraatje. Veel mensen vallen 
tussen het wal en schip en heb-
ben het zwaar.
De groep vrijwilligers wil ook dit 
jaar weer met uw hulp zorgen 
dat bij deze mensen het kerst-
gevoel wordt gebracht; weten 
dat er iemand aan je denkt doet 
ieder mens goed. Dank zij u 
hebben de vrijwilligers de afge-
lopen jaren heel wat lachende 
en  stralende gezichten gezien 
en veel tranen gedroogd.
En ook al is wat zij doen maar 
een druppeltje op de gloeiende 
plaat …, toch hopen zij ook dit 
jaar weer bij heel veel mensen 

iets liefs te kunnen brengen in 
de vorm van een kerstpakket, 
namens heel Beijum.

Net als in de vorige jaren komen 
bij de scholen weer dozen te 
staan voor een donatie en kunt 
u op onderstaande data de 
vrijwilligers verrassen met een 
bezoek en een gift.

Op zaterdag 19 november, 
zaterdag 26 november, en 
zaterdag 10 december van 10.30 
tot 15.30 uur kunt u dit doen in 
Winkelcentrum West  tegenover 
de Albert Heijn en buiten bij de 
ingang van de Lidl.

dure) ingrepen nodig zijn aan 
weerskanten van de nieuwe 
brug. De hoge brug zou minder 
vaak open hoeven waardoor 
beroeps- en recreatievaart 
minder vaak met elkaar in 
confl ict zouden komen en het 
wegverkeer minder vaak met 
een geopende brug te maken 
zou krijgen. Aldus de bewerin-
gen van de voorstanders van de 
hoge variant.

Die ‘voordelen’ bleken be-
hoorlijk tegen te vallen en 
zijn onvoldoende reden om 

Groningen voor tientallen jaren 
op te zadelen met een onnodig 
hoge brug. Dat vonden destijds 
alle andere politieke partijen in 
de gemeenteraad, maar Groen-
Links, D66, PvdA en Christen-
Unie bleven bij hun keuze.

Inmiddels is er een nieuwe 
college van Burgemeester en 
Wethouders waar ook de Partij 
voor de Dieren en de SP deel 
van uit maken, twee partijen 
die destijds tegen de hoge brug 
waren. GroenLinks verklaarde 
bovendien dat er beter onder-

zoek moest komen of een 
hoge brug inderdaad veel 
minder vaak open gaat. Ove-
rigens heeft Rijkswaterstaat 
inmiddels een nieuw konijn 
uit de hoge hoed getoverd: 
bij een aanvaring door een 
schip ontstaat volgens RWS 
bij een hoge brug minder 
schade dan bij een lage ... ?  

Het Platform Gerrit Krol-
brug 
De Bewonersorganisatie 
Beijum (BOB), de Bewo-
nersorganisatie De Hunze/
Van Starkenborgh (BHS), het 
Wijkoverleg Korrewegwijk 
(WOK), het Bewonersplat-
form Lewenborg, de Bewo-
nersorganisatie Drielanden, 
de Fietsersbond afdeling 
Groningen en de Werkgroep 
Toegankelijk Groningen het 
Bewonersplatform Ger-
rit Krolbrug opgericht. Het 
Platform is van plan zich 
opnieuw tot alle politieke 
partijen in de gemeenteraad 
te richten onder het motto 
‘Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald’. 

De vraag is natuurlijk of 
Den Haag zich iets aan zal 
trekken van een keuze van 
de nieuwe gemeenteraad 
voor de lage brug. Destijds 
was de keuze van de ge-
meenteraad voor het rijk een 
argument om voor de hoge 
brug te gaan. Als de nieuwe 
raad daar anders over blijkt 
te denken, kan het rijk dat 
dan zomaar naast zich neer 
leggen? Afwachten, de echte 
voorbereidingen voor de 
nieuwe brug moeten feitelijk 
nog beginnen. 

Wordt vervolgd.

Ê

Kerstpakketten actie 2022 van Beijum voor Beijum  

 

Straalt Beijum dit jaar ook? 

Zij hopen op uw hulp,
want Kerst maak je niet alleen, 
dat doe je samen. 

Let goed op u zelf en op 
elkaar.

Impressie van de tijdelijke oplossing van Rijkswaterstaat.... ... en de ‘bewonersvariant’ voor een nieuwe brug van drie meter hoog.
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Zie ook pagina 4.
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Nog een maand en dan is het 
Kerst. Tijd voor de jaarlijkse 
kerstpakkettenactie.
Ieder jaar begint voor ons de 
kerstpakkettenactie met het 
zoeken naar een ruimte, want 
geen ruimte betekent: geen 
opslag, geen kerstpakket-
ten- Het blijft ieder jaar weer 
spannend. Krijgen we het 
voor elkaar? 

door Saskia Herbst namens de 
kerstpakkettenactie

We zijn dan ook heel dankbaar 
dat er een ruimte is waarvan we 
gebruik mogen maken. Met de 
sleutel in onze handen groeit 
meteen het enthousiasme om 
onze schouders er weer onder 
te zetten en er weer iets moois 
van te maken. Liesbeth en ik 
hebben er al wat slapeloze 
nachten op zitten en dat zal er 
de komende tijd niet minder op 
worden, maar als alles lukt wat 
we hopen te bereiken, hebben 
we dat er met liefde voor over.

We leven in een tijd waarin 
achter veel voordeuren on-
zichtbare armoede heerst en 
dat zal er waarschijnlijk niet 
veel beter op worden deze win-
ter. Ook al is wat wij doen maar 

een druppeltje op de gloeiende 
plaat, toch hopen we bij heel 
veel mensen weer iets liefs te 
kunnen brengen in de vorm 
van een kerstpakket, namens 
heel Beijum. 
Mensen hangen liever niet aan 
de grote klok dat het even niet 
gaat, dat er geen geld is voor 
de boodschappen en zeker niet 
voor dat extraatje. Veel mensen 
vallen tussen wal en schip, en 
hebben het zwaar. Met uw hulp 
willen we zorgen dat bij deze 
mensen het kerstgevoel wordt 
gebracht. Weten dat iemand 
aan je denkt, doet ieder mens 
goed. We hebben de afgelopen 
jaren heel wat glimlachen mo-
gen ontvangen en veel tranen 
gedroogd. 

Ook dit is ieder jaar weer span-
nend: hoeveel aanvragen krij-
gen we en kunnen we genoeg 
donaties ophalen om zo veel 
mogelijk mensen dat kerst-
gevoel namens iedereen te 
geven? We hopen dat iedereen 
goed om zich heen wil kijken 
wie iets extra’s kan gebruiken. 
Het inschrijfformulier staat on-
line en zal de komende weken 
nog met regelmaat worden 
gedeeld. Mochten er vragen 
zijn of heeft u hulp nodig bij 

Een energieplan voor Beijum

Beijum en aansluitend ook voor 
Lewenborg was dat er mis-
schien juist wel een warmtenet 
zou komen. Onderzocht is of 
het haalbaar is om grote hoe-
veelheden restwarmte uit de 
Eemshaven en van de industrie 
bij Delfzijl naar de stad Gro-
ningen te halen. Daar lijkt best 
perspectief in te zitten, maar uit 
aanvullend onderzoek blijkt dat 
het vrij duur is om die warmte 
ook naar de voordeuren in 
Beijum en Lewenborg te trans-
porteren. Hoewel het warm-
tenet niet echt van de baan is, 
gaat de gemeente er voorlopig 

Hoe verlaag je de stookkos-
ten? De gemeente Groningen 
maakt plannen om dat straks 
grootscheeps aan te pakken. 
In 2023 gaat een heuse iso-
latiecampagne van start, die 
onderdeel is van het Wijk- 
energieplan Beijum.

Inzet van De Werkbeij
Als Werkbeij willen we twee 
dingen goed geregeld hebben 
in het wijkenergieplan: een 
solide organisatie van de isola-
tiecampagne en tegelijkertijd 
verder onderzoek naar het 
toekomstige warmtesysteem 
zonder aardgas. Want die twee 
zaken hangen met elkaar sa-
men.

We zijn blij dat de gemeente 
ambitieus aan de slag wil met 
de woninggerichte aanpak. 
Wij benadrukken dat dit een 
heel grote opgave is, waarmee 
een bedrag gemoeid is van 
tientallen miljoenen euro’s. 
De organisatie moet daarom 
passen bij die opgave. We sig-
naleren dat de gemeente een 
robuuste organisatie kiest voor 
de wijken waar een warmte-

net komt en jaartallen noemt 
wanneer die wijken aardgasvrij 
zullen worden. In wijken waar 
geen warmtenet komt, hangt 
de aanpak af van het initiatief 
van woningeigenaren, dat 
wil zeggen particulieren en 
woningverhuurders. Daar pro-
beert de gemeente het aard-
gasvrije resultaat te bereiken 
met ‘ondersteuning op maat’. 
Dat is precies het punt waar-
over we nog met de gemeente 
in gesprek zijn: om de klus voor 
de hele stad in 2035 geklaard 
te hebben, moet er een geloof-
waardige organisatie komen 
voor wijken die geen warmte-
net krijgen.

Krijgt Beijum inderdaad geen 
warmtenet? 
De reden om in 2022 een wij-
kenergieplan te maken voor 

door Idso Wiersma, energieteam 
De Werkbeij

Stappen naar het Wijkener-
gieplan
De gemeente heeft zichzelf 
ten doel gesteld om in 2035 
CO2-neutraal te zijn. Om dat te 
bereiken heeft ze onderzocht 
hoe elke wijk verwarmd kan 
worden zonder aardgas. In een 
stapsgewijze aanpak is de ge-
meente er nu aan toe om een 
wijkenergieplan te schrijven 
voor Beijum. Daarin staat welke 
stappen genomen gaan wor-
den om de wijk van het gas af 
te krijgen.

Tijdens vier bijeenkomsten in 
juni en juli zijn de plannen van 
de gemeente gepresenteerd en 
konden Beijumers hun ideeën 
en wensen kenbaar maken. 
Veel wijkbewoners hebben 
daar gebruik van gemaakt. Ook 
energieteam De Werkbeij heeft 
inbreng geleverd en is nu met 
de gemeente in gesprek over 
het plan dat bijna klaar is. De 
kern daarvan is: alle woningen 
geschikt maken om ze te zijner 
tijd zonder aardgas te kunnen 
verwarmen. De laatste stap, 
helemaal stoppen met aardgas, 
kan nog wel tien jaar duren.

van uit dat we voor Beijum 
blijven koersen op oplossingen 
zonder warmtenet.
Welke andere oplossingen 
zijn er dan? Daarop zullen we 
ingaan in het decembernum-
mer van De Beijumer. Dan is er 
misschien ook witte rook bij de 
gemeente als een eerste versie 
van het wijkenergieplan klaar is 
en mogelijk de isolatiecampag-
ne in de steigers staat. 
Intussen kunt u ons blijven 
volgen op https://www.beijum.
nl/energieteam-de-werkbeij/ 
of een mailtje sturen aan werk-
beij@beijum.nl

Kerstpakkettenactie van Beijum voor Beijum 
Wij hopen op uw 
hulp, want kerst 
maak je niet al-
leen, dat doe je 
samen.
Let goed op uzelf 
en op elkaar.  

Tot gauw weer.

het invullen van het formulier, 
dan kunt u terecht bij:

Liesbeth, e.laning1@gmail.com 
of 
Saskia, s.herbst.nl@gmail.com

Op zaterdag 26 november en 
zaterdag 10 december zijn 
wij van 10.30 tot 15.30 uur te 
vinden in Winkelcentrum West, 
tegenover Albert Heijn en bui-
ten bij de ingang van de Lidl. 
Wij hopen dat u met een warm 
hart zult doneren.

Mocht u zelf geen boodschap-
pen kunnen doen, dan kunt 
u ook een financiële bijdrage 
storten op rekeningnr. NL33 
INGB 0000 1616 10 ten name 
van Bewonersorganisatie 
Beijum o.v.v. Kerstwarmte. Dan 
halen wij de boodschappen. 

De organisatoren, links Saskia Herbst, naast haar Liesbeth Laning
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Pagina Wijkvernieuwing

 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

Ontwikkeling ‘Beijum in Bedrijf’

In Beijum is door bewoners 
aangegeven dat ze behoefte 
hebben aan (meer) activi-
teiten rond contact en ont-
moeten, (groen)onderhoud, 
klussen en duurzaamheid. 
Deze activiteiten vinden op 
dit moment op verschillende 
plekken plaats maar zijn niet 
altijd even goed op elkaar 
afgestemd. Vanuit bewoners 
is er de wens om deze bedrij-
vigheid te versterken en uit 
te breiden. Daarom hebben 
Werkpro, de Wiershoeck, het 
Heerdenhoes en het Trefpunt 
vorig jaar samen een Alliantie 

opgericht. Onder de naam 
Beijum in Bedrijf werken zij 
sindsdien gezamenlijk aan 
een samenhangend en vraag-
gericht aanbod van activitei-
ten op het gebied van parti-
cipatie, sociale activering en 
scholing en ontwikkeling in de 
wijk Beijum.

In 2020 is in het kader van de 
wijkvernieuwing in Beijum 
gestart met een onderzoek 
naar de mogelijkheid van een 
wijkbedrijf en is dit gezamen-
lijk met betrokken partijen 
verkend. 

De Alliantie heeft mede op 
basis van de resultaten van 
deze verkenning het plan voor 
Beijum in Bedrijf opgesteld. 
Voor de uitvoering hiervan is 
vanuit Het Nationaal Program-
ma Groningen 640.000 euro 
beschikbaar gesteld.

In Beijum in Bedrijf werken de 
partijen aan een samenhan-
gend en vraaggericht aanbod 
van activiteiten op het terrein 
van onder andere dagbeste-
ding, participatie en scholing. 
Voorbeelden zijn onder andere: 
gastvrouw of kledingherstel 

in de kringloopwinkel van 
Wijkwerken, tuinonderhoud bij 
de Wiershoeck en samen koken 
in de buurtaccommodaties en 
bij het Wijkgilde. Daarnaast 
wordt gewerkt aan de ontwik-
keling van nieuw aanbod van 
activiteiten, onder andere op 
het gebied van duurzaamheid 
en groen en gezond ontmoeten 
en eten.

Beijum in Bedrijf is er voor en 
door de wijk. Alle inwoners 
kunnen zelf initiatief nemen 
en worden (indien nodig) 
ondersteund door de project-

leider om deze initiatieven 
te laten bloeien. Beijumers 
kunnen ook deelnemen en 
meedoen als vrijwilliger, in 
een participatiebaan, een 
werkervaringsplaats, in een 
basisbaan of via de WMO en 
daarmee stappen zetten naar 
(betaald) werk. De ambitie 
van Beijum in Bedrijf is om 
te komen tot een sterk ver-
groot aanbod van wijkbedrij-
vigheid binnen de bestaande 
organisaties en bij te dragen 
aan de totstandkoming van 
bewonersinitiatieven.

Het wijkbudget: hoe gaat het verder met…?

Deze maand gaat het om twee 
initiatieven die bij De Smelt-
kroes Beijum al van start zijn 
gegaan: de Weggeefkasten en 
Groningse Maatjes.

Voortvarend van start
Een aantal bewoners is, meteen 
na de uitslag van de stem-
ming, met hun idee aan de slag 
gegaan. Zij konden daarvoor 
alvast een voorschot krijgen 
van de Bewonersorganisatie 
Beijum. Zo is er op 21 oktober 
een Warme Jassendag geor-
ganiseerd bij de Smeltkroes. 
Met voor iedereen een ‘gratis 
bakkie verse snert’. De soep die 
overbleef is vanuit de weg-
geefkasten weer verdeeld. De 
Groningse Maatjes zorgden 
ervoor dat de vrijwilligers 
samen konden lunchen en een 
bedankje ontvingen.

Tot nu toe worden spullen 
vaak door vrijwilligers zelf 
gedoneerd. Dat is op den duur 
natuurlijk niet meer op te 
brengen. Daarom zijn de bij-

dragen uit het Wijkbudget zeer 
welkom. Het voorschotbedrag 
was met deze acties nog niet 
opgemaakt. Er zijn ook dertig 
pompoenen gekocht voor een 
Halloween feest en kip om 
maaltijden voor wijkbewoners 
mee te bereiden.

Ondertussen
Op 24 november, tijdens een 
feestelijke bijeenkomst met alle 
indieners van de gehonoreerde 
ideeën, maken we kennis met 
elkaar en horen we hoe ieder-
een de uitvoering aan wil pak-
ken. Ook worden de contracten 
officieel ondertekend.  Als het 
nodig is, kan er vanuit de Werk-
groep Wijkbudget meegedacht 
worden over het uitvoeren van 
de plannen. Bijvoorbeeld hoe 
pak je dingen aan en hoe kun je 
straks je kosten verantwoorden. 

Toekenning subsidie NPG maakt uitvoering Beijum in Bedrijf mogelijk

Maandelijks belichten we over een of meer van de plannen van het Wijkbudget 2022 die de komende tijd uitgevoerd worden. 
Zo blijven Beijumers op de hoogte van de vorderingen. En hopelijk bieden ze inspiratie voor eigen ideeën voor de volgende ronde in 2023!

De projecten

Groningse Maatjes
“Een anti eenzaamheidsinitiatief: wij organiseren allerlei 
workshops en activiteiten en willen graag budget om 
meer workshops te kunnen regelen en daar materialen 
voor aan te kunnen schaffen, zoals (knutsel)spelletjes, 
goede stoelen en een grotere koffietafel. Ook willen we 
het elke week gezellig maken voor de maatjes met wat 
lekkers bij de koffie/thee/limonade.”
Hiervoor is € 800 toegezegd voor de komende maanden.

Weggeefkasten ‘Ons Gouden Hart’
“Er is budget nodig voor kasten, goede materialen, flyers 
en voorraad. Wij zijn een bewonersinitiatief, de gemeente 
steunt ons met de huur en de rest is met elkaar voor 
elkaar.” Hiervoor is € 1500 toegezegd.

Tegelijkertijd wordt er ook al 
een draaiboek gemaakt voor 
het Wijkbudget 2023. Want 
we gaan door!

Wil je meedenken en mee-
doen in de werkgroep? Of 
wil je zelf een plan indienen? 
Hou dan De Beijumer in de 
gaten. Want in het nieuwe 
jaar gaan we direct weer 
aan de slag met de volgende 
ronde van het wijkbudget.

Daarom kun je nu al naden-
ken over initiatieven die jij 
als bewoner kunt indien om 
onze wijk nog mooier, leuker 
en socialer te maken!

Werkgroep Wijkbudget Bewo-
nersplatform Beijum
Mailadres:
nrumaloine@beijum.org

Gratis bakkie verse snert ...

... en Warme Jassendag in de Smeltkroes.
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Deze fraaie gaai is gefoto-
grafeerd door de Beijumse 
natuurfotograaf Gert-Jan 
Rodenboog. Op de foto zijn de 
prachtig gekleurde vleugel- 
veren goed te zien. 

Vroeger heette de gaai officieel 
‘Vlaamse gaai’ – hoewel onduide-
lijk is wat dit lid van de kraaien-
familie precies met Vlaanderen 
te maken heeft. De wetenschap-
pelijke naam Garrulus glandarius 
betekent zoveel als ‘lawaaierige 

Natuurfoto van de maand
eikelzoeker’. In deze tijd van het 
jaar verzamelt de gaai namelijk 
veel eikels, waarvan hij een deel 
begraaft als wintervoorraad. 
Begraven eikels die niet worden 
opgegeten, kunnen later uit-
groeien tot eikenboom. Sommi-
gen denken zelfs dat de gaai een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij 
de verspreiding van eikenbomen 
door heel Nederland.

Overigens eten gaaien ook 
veel insecten, fruit, noten en 

Hulppakket: Kindpas van 50 euro
Inwoners met een Stadjerspas 
ontvangen in december een 
tegoedbon van 50 euro voor 
hun kinderen. Dit heet de Kind-
pas. Voor ieder kind tot 18 jaar 
ontvangt het gezin één pas. Dit 
is één van de regelingen vanuit 
het hulppakket. 

Kindpas 
Hebt u een Stadjerspas? Dan 
hoeft u niets te doen. U ont-
vangt de kindpas of passen 
automatisch. Rond half de-
cember heeft u de pas(sen) 
in huis. U kunt de kindpas 
gebruiken om speelgoed of 

kleding voor uw kind(eren) te 
kopen in de extra dure decem-
bermaand. 

Nog geen Stadjerspas? 
Moet u rondkomen van een 
bedrag onder de 120 procent 
van de bijstandsnorm? En 
heeft u nog geen Stadjerspas? 

Dan kunt u de Stadjerspas aan-
vragen via de website van de 
Stadjerspas: https://stadjers- 
pas.gemeente.groningen.nl/

in het voorjaar eieren en jon-
ge vogels. Hun roep is nogal 
schor. Vaak slaat de gaai als 
eerste alarm wanneer er gevaar 
dreigt; andere vogels reageren 
hierop door zich te verstoppen. 
Daarnaast zijn gaaien uitste-
kende imitators, die heel goed 
de roep kunnen imiteren van 
andere vogelsoorten, zoals 
buizerds. 

Meer foto’s van Gert-Jan vind 
je op zijn eigen Facebook 
pagina, Foto Rodenboog, en 
op Vogels in en rond Beijum.

Graag willen wij aandacht vra-
gen voor ‘de gele hond’. On-
langs lazen we in De Telegraaf 
een artikel van Piet Hellemans 
waarin hij aandacht schenkt 
aan het ‘gele lintje’ dat door 
sommige honden wordt gedra-
gen. Wij kenden het initiatief 
niet en vinden het geweldig!

Ons hondje Appie is inmiddels 
ruim 16 jaar oud en vindt het 
niet altijd leuk om door vreem-
de honden te worden benaderd. 
Hij is nog redelijk actief en we 
wandelen iedere dag in de om-
geving. Helaas gebeurt het re-
gelmatig dat hondenbaasjes het 
heel normaal vinden dat hun 
hond naar Appie toe gaat. Ook 
jonge honden zien hem nog als 
een mogelijk speelkameraadje.
Hun enthousiasme is begrijpe-
lijk, maar Appie vindt dat niet 

altijd leuk en een snauw is het 
gevolg. Wij zeggen dan ook 
steeds dat hij oud is en niet wil 
spelen of benaderd worden, 
en lopen zo snel mogelijk door. 
Helaas heeft niet iedereen daar 
begrip voor, want ‘mijn hond 
doet niets hoor’.
Dat gele lintje is ook iets voor 
Appie, dachten we, en we 
hebben gelijk een lintje aan 
zijn riem bevestigd. Ofschoon 
het al een aantal jaren bestaat, 
hadden wij hier nog niet van 
gehoord, en waarschijnlijk met 
ons heel veel mensen niet. 
Maar we vinden het een mooi 
initiatief en als het gele lintje 
aan de hondenriem beter wordt 
herkend, kan men er rekening 
mee houden. Appie en zijn vele 
soortgenoten die wel wat rust 
kunnen gebruiken, worden dan 
hopelijk vaker met rust gelaten.

Let op: gele hond!
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K R U I D  E N  O N K R U I D  I N  S T A D  E N  O M M E L A N D  
Geld sparen met afval 
en onkruid 

December is weer in aan-
tocht, voor velen een dure 
maand. Gelukkig zijn er ook 
manieren om geld te bespa-
ren. Bovendien is het leuk om 
iets te doen met wat u anders 
zou weggooien of op de grond 
laat liggen.

Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Bouillon
Vaak blijven allerlei deeltjes van 
groentes over die u niet meer 
gebruikt. Denk aan schillen, 
harde stukjes of taaie uiteinden. 
Juist die schillen bevatten waar-
devolle mineralen en vitamines! 
Uienschillen zijn bovendien rijk 
aan antioxidanten, die helpen 
om ons lichaam te beschermen 
tegen allerlei afvalstoffen en 
indringers. 
Gooi de groenteresten in een 
pan kokend water en laat ze 
met een paar laurierblaadjes, 
wat selderij- of lavasblad, een 
eetlepel Italiaanse kruiden en 
zout en peper naar smaak een 
poosje trekken op laag vuur. 
Vervolgens zeven en klaar is uw 
eigengemaakte groentebouillon. 
Heerlijk als ‘aperitief’ aan het 
begin van een maaltijd.

Koffie
Binnenkort wordt het weer te 
koud om alle aardlagen over-
hoop te gooien en bovendien is 
het verstandig om stengels met 
zaad en bladeren niet weg te ha-
len vanwege vogels en insecten. 

Dus is het werk in de tuin zo’n 
beetje klaar, maar wie weet hebt 
u nog zin in een leuk klusje.
Graaf een aantal paardenbloem-
wortels uit. Spoel ze schoon 
onder de kraan, snijd ze in klei-
ne stukjes en rooster ze in de 
oven, ca. twintig minuten op 150 
graden. Ze moeten donkerbruin 
zijn. Als u ze maalt, komt het 
heerlijke aroma u al tegemoet, 
net koffie. Het goede nieuws is: 
paardenbloemkoffie groeit gra-
tis om u heen. En ja, het is even 
een klusje, maar dan heb je ook 
wat. Deze koffie bevat geen ca-
feïne, dus kunt u hem zelfs in de 
avond drinken. Of probeer als u 
uw koffiegebruik wilt verminde-
ren een mengsel van half koffie, 
half paardenbloemwortel.

Schoonmaakmiddel
Sommige planten bevatten van 
nature zeepstoffen. Klimop bij-
voorbeeld. Een simpel schoon-
maakmiddel is zo gemaakt: ver-
zamel een flinke kom vers blad 
en knip het fijn. Giet er koud 
water op tot het net onder staat 
en zet vervolgens de staafmixer 
erin. U zult versteld staan over 
de dikke laag schuim die zich 
meteen vormt. Als u de vloeistof 
door een doek zeeft, is hij meer-
dere weken houdbaar en kunt u 
lekker aan het poetsen: giet ge-

woon een scheutje op een doek 
en ga aan de slag.
Voor een betere geur kunt u er 
een derde deel citrusazijn aan 
toevoegen. Ook die kunt u zelf 
maken: doe schillen van sinaas-
appels, citroenen en mandarij-
nen in een grote pot en giet er 
eenvoudige biologische azijn 
over. Enkele weken laten staan, 
dan zeven. Ruikt en poetst heer-
lijk.

Wasmiddel
Het is een beetje, laat maar her 
en der liggen nog veel paar-
denkastanjes onder de bomen. 
Verzamel ze en schil ze. Dit gaat 
makkelijker als u er eerst kokend 
water overheen giet. Na vijf mi-
nuten kunt u gaan schillen.
Rasp het witte binnenste op een 
fijne rasp en laat dit op een stuk 
bakpapier drogen op de verwar-
ming (of op de cv-ketel, die is 
meestal warm). De droge pulp 
kunt u bewaren in een afgeslo-
ten pot. Reken voor een was op 
een flinke hand pulp: doe deze 
in een eenzame sok en knoop 
die goed dicht. Leg de sok in de 
wasmachine en wassen maar. 
Na gebruik de pulp weggooien, 
anders gaat die schimmelen. 

Huidolie/stofverf
Mocht u avocado’s eten, dan zit 
er vast wel eens een rotte bij. 
Gooi hem niet weg! Prak het 
vruchtvlees en spreid het uit op 
een stuk bakpapier. Dit legt u 
op een warme plek. Het droogt 
binnen twee tot drie dagen. Doe 
het vervolgens in een dunne 
doek en knijp flink uit. Vang de 
druppels avocado-olie op en 
gebruik de voedende olie voor 
droge plekjes.
Droog de avocadoschillen (zon-
der vruchtvlees) en -pitten ook. 
Daarmee kunt u stof roze ver-
ven. Beits de stof (wol, katoen of 
linnen) eerst met azijn of aluin 
en kook intussen de pitten en 
de schillen (en laat ze trekken in 
een hooikist). Voeg dan de uit-
geknepen stof toe en breng aan 
de kook. Zet het geheel weer in 
de hooikist en laat het minstens 
tien uur trekken. Uitspoelen en 
klaar!

Tammekastanje-chocopasta
Raap een lekkere portie tamme 
kastanjes. Snijd met een scherp 
mesje de bolle kant kruisvormig 
in en doe ze in een pan met 
water. Laat de kastanjes vijf tot 

tien minuten koken en laat ze 
daarna afkoelen in het kook- 
water. Als ze warm zijn, kun je 
ze beter schillen.
Meng de kastanjepulp met wat 
kokosolie, cacaopoeder en da-
delstroop of een andere zoetstof, 
maal fijn met de staafmixer en 
bewaar de pasta in een glazen 
pot in de koelkast. Heerlijk op 
brood of crackers, of als onder-
deel van een toetje. Wees er niet 
te zuinig mee, hij is maar kort 
houdbaar!

Lichtje
Tot slot een gezellig sfeerlicht-
je: maak een mandarijntje 
rondom los van de schil, snijd 
er een flink kapje af en wip het 
vruchtvlees er voorzichtig uit. 
Als het goed is, hebt u nu een 
klein schaaltje van mandarijn 
met in het midden het witte 
strengetje. Dit fungeert later 
als lontje. Laat het één dag 
drogen en vul het dan voor 
twee derde met restjes van 
kaarsjes of waxinelichtjes. Zet 
het mandarijnenkaarsje op 
een schoteltje, steek het lontje 
aan (laat het niet onbeheerd 
branden!) en geniet van de 
gezelligheid.

Bloemen   |   Foto © Jaap van Leeuwen
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ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (58)
Beijum wemelt van de onder-
nemingen en bedrijven. Groot, 
klein, familiebedrijven, eenmans-
bedrijven, starters, gevestigde 
bedrijven, et cetera. Met z’n allen 
vormen ze het ondernemersland-
schap in de wijk.

In deze serie worden onderne-
mingen en bedrijven voor het 
voetlicht gebracht. Beijum zon-
der ondernemers is ondenkbaar. 
In deze aflevering vertelt de in 
Beijum woonachtige Marianne 
de Jong over haar yogatrainin-
gen.

door Johan Fehrmann 

Marianne, vertel, wat doe je in 
je dagelijkse leven? En vertel 
eens over je yoga-aanbod. 

Ik ben psycholoog; ik geef les 
aan de Hanzehogeschool bij 
Toegepaste Psychologie in 
Groningen en ik geef coaching. 
Daarnaast heb ik een website: 
Yogatrainingen.com. In de zo-
mermaanden geef ik yogales 
op Schiermonnikoog en in de 
wintermaanden elke dinsdag 
tussen 17.30 en 18.45 uur in het 
Heerdenhoes.
Bij deze yogatrainingen is ieder-
een welkom – of je nu komt voor 
meer flexibiliteit, ontspanning of 

juist het opbouwen van fysieke 
kracht. Beginnend of ervaren, en 
van elke leeftijd.

Wat hebben mensen aan je aan-
bod? Wat levert het ze op? 

Behalve de genoemde flexibi-
liteit, ontspanning en fysieke 
kracht is yoga in het algemeen 
goed voor je lichaam en je geest. 
Ik werk met kleinschalige groe-
pen. Je hoeft niet lenig te zijn om 
te kunnen meedoen. Ervaring is 
niet nodig, je krijgt begeleiding 
en kunt rustig opstarten. Met 
een bewuste ademhalings-
techniek en yogaoefeningen 
werk je aan je gezondheid en 
versterk je je spieren. Een betere 
ademhaling zorgt voor meer 
energie. Door yoga kom je echt 
tot rust en meer in balans. Na 
een actieve werkdag is yoga een 
bijzondere manier om de dag 
af te sluiten en om even te ont-
stressen.

Wat geeft je voldoening in je 
werk als yogadocent?

Dat deelnemers zich na de yog-
ales beter voelen en ontspannen 
naar huis gaan, dát geeft mij 
plezier en voldoening. Trouwens, 
neem een flesjes water mee en 
trek loszittende kleding aan. 

Zorg dat je een uur van tevoren 
niet gegeten hebt. 

Hoelang woon je in Beijum? En 
bevalt het?

Ik woon hier sinds 1997 en het 
bevalt me uitstekend.

Heb je verder nog aanvullingen? 

Nog even over wat yoga inhoudt: 
yoga is een afwisseling van in-
spanning en ontspanning door 
het lichaam te rekken en door het 
bevorderen van balans. Het be-
staat uit ademhalingsoefeningen 
en op elkaar afgestemde houdin-
gen. Yoga brengt je terug bij jezelf 
en laat je beter ontspannen. Stress 
bouwt zich op in je lichaam en zal 
door yoga worden verminderd. 
Verder versterk je je spieren en 
gewrichten door de houdingen.
Heb je nog geen ervaring met 
yoga en ben je benieuwd naar 

de effecten? Doe dan een keer 
mee. De oefeningen worden dui-
delijk uitgelegd en voorgedaan, 
en ik besteed extra aandacht aan 

mensen die weinig ervaring met 
yoga hebben.
Voor vrijblijvende informatie en 
om te reserveren kun je mij een 
Whatsapp of een sms sturen:  
06 250 95 195. De lessen zijn 
in het Heerdenhoes, Melsema-
heerd 2.

Heb je belangstelling? Je kunt 
mij bereiken via de website: 
www.ramosspaans.nl of  
bellen: 050 5421184. 
 
Er zijn geen wachttijden. Je 
meldt je aan en kunt dezelfde 
week al beginnen.

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

Marianne in yogapose

Praktisch:
Neem een warme trui/sokken mee voor de eindontspanning, en een flesje water.

Yogamatjes zijn op de locatie. Reserveer met een app/sms. Betaling contant of een tikkie.
Je hebt geen ervaring nodig met yoga. Alle houdingen worden voorgedaan en uitgelegd.

Elke dinsdag 17:30 - 18:45 uur.
Namasté en welkom bij Yoga!

Marianne

Jong leert tuinierenBegietert pissebedden‘Kan je dat eten?’
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Groene Bron kalender
2023

Groene Bronkalender

2023

De bloemen rekken
en strekken hun meeldraden
boven hun hoofdjes
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Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Diaconie van De Bron

De Groene Bronkalender 2023 en bijpassende fotokaarten:  
als steun voor
 
Foto’s en haiku’s van bloemen, fruit en groente, 
allemaal gemaakt door  buurt bewoners: 
ze zijn nu verzameld in een prachtige kalender. 

Bestellingen via kalenderuitdebron@gmail.com

Verkoop: in De Bron  
Benstismaheerd 1a  
op 4, 11 en 18 december om 11.15 uur.
Betaling contant a.u.b.

  Met uw aankoop steunt u de Voedselbank in Groningen
 

Bovendien te koop:  
Wenskaarten met envelop  
van prachtige foto’s met haiku 
in sets van 4, 8 of 12 stuks
per set vanaf € 10,00

De kalender is te koop voor slechts € 8,00 !

€€8,–

Voedselbank Stad Groningen
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Ter gelegenheid van de Week 
van de Mediawijsheid ging op 
donderdag 10 november het 
project Hackshield van start 
bij OBS De Beijumkorf. De leer-
lingen kregen les over allerlei 
online gevaren, zoals hacken en 
foto’s delen. 

Burgemeester Koen Schuiling 
en iemand van de politie be-
antwoordden vragen van kin-
deren.
Hackshield is een spel voor 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 

Het gaat over de kansen en de 
gevaren die het internet voor 
hen in petto heeft. Bovendien 
krijgen de leerlingen maande-
lijks een halfuur les over onder-
werpen als internetveiligheid, 
online pesten, criminaliteit op 
het internet en nepnieuws.

Het doel van dit project is na-
tuurlijk veiligheid van kinde-
ren op het internet, maar ook 
dat de kinderen hun ouders, 
verzorgers en familieleden 
wijzen op de gevaren die op 

internet aanwezig zijn. Alle 
kinderen uit de gemeente 
Groningen kunnen gratis mee-
doen en ‘Cyber Agent’ wor-
den. Ook Forum Groningen 
doet mee met Hackshield. Via 

scholen gaan kinderen in de 
Forumbieb op zoek naar ver-
stopte QR-magneten waarmee 
nepnieuws wordt opgespoord. 
Daarna gaan de spelers in 
boeken, kranten en andere 

betrouwbare bronnen op zoek 
naar échte informatie.

Kijk voor meer informatie 
over Hackshield op https://
nl.joinhackshield.com/nl

Cyberveiligheid
Leerlingen Beijumkorf mediawijzer

Werkgroep Sprekend Verleden

Persoonlijke verhalen over 
personen en locaties brengen 
de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog dichterbij en zijn 
vaak verrassend actueel. 

De werkgroep Sprekend Verle-
den Het Hogeland zet zich in 
om deze verhalen te zoeken, te 
schrijven én te vertellen. Stich-
ting Een Joodse Erfenis te Win-
sum is initiatiefnemer van dit 
bijzondere driejarige project.
Dit najaar starten ruim twintig 
deelnemers in hun eigen dorp 
met het onder de aandacht 
brengen van het gemeente-
brede WO2-erfgoed. Zij zijn 
afkomstig uit Bedum, Eenrum, 
Hornhuizen, Leens, Uithuizen, 

Warffum, Winsum en Zuidwol-
de, en buurgemeente Eems-
delta (Garsthuizen/Delfzijl).

Ondersteuning bij zoeken en 
vertellen
De werkgroep gaat aan de slag 
met verhalen voor de landelij-
ke Open Joodse Huizen/Hui-
zen van verzetprogramma’s op 
of rond 4 mei 2023 en/of 2024. 
Daarbij wordt de werkgroep 
ondersteund door historici 
Willy van der Schuit en Renske 
van Donk uit Groningen. 

Deze professionele coaching 
wordt mogelijk gemaakt door 
Vakland Het Hogeland en het 
Scholten-Kammingafonds.

De deelnemers gaan individu-
eel of in kleine groepjes wer-
ken aan de streekhistorische 
verhalen rond de Tweede We-
reldoorlog. Zij doen onderzoek 
om een vertelling of publicatie 
voor te bereiden. Zo verdiepen 
en verbreden zij samen hun 
kennis en een eigen netwerk 
rond het lokale WO2-erfgoed. 
In onderlinge samenwerking 
en vertrouwen leren zij hoe dit 
erfgoed voor een breder pu-
bliek toegankelijk te maken.

Heb jij belangstelling om mee 
te doen? Neem dan contact op 
via info@dewinsumsesjoel.nl.
Ook deelnemers uit Beijum zijn 
van harte uitgenodigd.

Verhalen rond WO2-erfgoed – belangstellenden gezocht!

De voormalige huissynagoge in Winsum   |   Foto © Stichting Joodse Erfenis in Winsum (SJEW)
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Uitwendige therapie  
 
 
Met de kracht van kruiden, 
uitwendig,  
je zelfhelend vermogen 
aanspreken.  
 
 
 
José Boksebeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

omwenden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biografiegesprek  
 
 

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

zijn. 
 
 
     
 

   Isebrandtsheerd 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Op de ene afbeelding zien we 
een toen nog fonkelnieuwe 
sporthal van de destijds (begin 
jaren tachtig) nog jonge wijk 
Beyum. De naam werd in die tijd 
met een y geschreven. 
De andere foto is gemaakt door 
Hilda Hofstra. Ook begin jaren 

tachtig van de vorige eeuw. Er 
was een of ander feestje of een 
bijeenkomst gaande in het toen-
malige buurtcentrum De Klei-
horn. Wie weet meer over deze 

foto te vertellen?

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

‘Doen, doen, herhalen’
Beijumse ouderen digitaal fit dankzij informatief Ouderencafé 

‘De maatschappij digitaliseert 
steeds meer’, zo begon Nanda 
Hovinga van de Forumbiblio-
theek haar verhaal tijdens het 
Ouderencafé op 7 november. 
Van zaken doen bij de Belas-
tingdienst en digitaal bankieren 
tot contact met de huisarts, het 
gaat allemaal online. Bij de bieb 
worden verschillende (digi)taal-
cursussen gegeven. Hoogste tijd 
dus om te horen wat er mogelijk 
is op dit gebied.

door Marleen van Leeuwen

Twintig ouderen waren op de 
presentatie over digitalisering af-
gekomen. Ouderen vormen een 
aparte doelgroep. Die hebben 
immers de hele ontwikkeling 
meegemaakt van vaste telefoons 
met draaischijf naar smart-
phones, van floppydisk naar 
USB-stick, van WordPerfect naar 
Word, van papieren formulieren 
naar e-mail en Whatsapp.

Het gaat snel
Veel ouderen konden deze 
ontwikkelingen bijbenen, maar 
toch… Wat als je geen computer 
hebt? En wat als je moeite hebt 
met het lezen en/of schrijven 
van de Nederlandse taal? In 
Nederland zijn nog altijd 2,5 
miljoen mensen laaggeletterd. 
En er zijn nog 4 miljoen mensen 
die moeite hebben met digitale 
vaardigheden. Ook al heb je een 
computer, weet je dan hoe je die 
moet gebruiken? De ontwikke-
lingen gaan zo snel dat je soms 
met vragen blijft zitten. En dat 
geldt niet alleen voor ouderen!

Van Klik & Tik tot DigiD
De bibliotheek kan je dan hulp 
en ondersteuning geven. Er 
zijn in Beijum spreekuren, een 
taalcafé, een taalhuis en diverse 
mogelijkheden om een cursus te 
volgen. Wil jij bijvoorbeeld meer 
leren over de digitale overheid 

en DigiD? Dat kan bij de cursus 
DigiD, wat kan ik ermee? Bij het 
digitale spreekuur van Senior-
web kun je al je vragen stellen 
over je smartphone, tablet, 
laptop en computer. Zo leer je 
‘praten met de apparaten’.
Heb je nog (bijna) geen ervaring 
met het werken op een compu-
ter en wil je dit graag leren? Dan 
is er de computercursus Klik & 
Tik. Je begint waar je zelf wilt en 
in je eigen tempo. Er zijn vrijwil-
ligers om je te begeleiden en 
vragen te beantwoorden.

De digitale wereld blijft verande-
ren en je kunt niet alles weten. 
Het is vooral belangrijk dat je 
leert hoe en waar je betrouwba-
re informatie kunt vinden. Houd 
je brein gezond, blijf meedoen 
(‘Doen, doen, herhalen!’) en blijf 
digitaal fit!

Kijk op de website van de  
bibliotheek (https://forum.nl/
nl/bibliotheek-beijum) of loop 

gewoon eens binnen bij de bieb 
(Ypemaheerd 42). Daar vind je 

Nanda Hovinga, adviseur sociaal domein, Forumbibliotheek

Geïnteresseerde toehoorders tijdens het afgelopen Ouderencafé

ook de flyers met informatie over 
alle mogelijkheden.

Spreekuren in de bibliotheek
Taalhuis: dinsdag 10 tot 13 uur
Taalcafé: woensdag 9 tot 11 uur
Klik & Tik: donderdag 14 tot 16 uur
 

Informatiepunt Digitale Overheid: 
donderdag 14 tot 16 uur
Digitale inloopspreekuren  
(Seniorweb): vrijdag 15 tot 17 uur
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35 jaar de toon gezet

Gronings gemengd koor De 
Zingerij geeft op zondag 
27 november een feestelijk 
concert in de middeleeuwse 
kerk van Engelbert. 

Onder leiding van onze diri-
gent en pianist Martijn Jager 
zingen wij werken van onder 
meer Brahms, Bruckner, Purcell, 
Rheinberger en Clara Wieck. 
Intermezzi worden verzorgd 
door leden van Mja Mera: Karin 

Heesen (viool en zang) en Peter 
Rippen (accordeon, piano en 
zang).

Zondag 27 november
kerk Engelbert, Engelberterweg 
39, Engelbert
Aanvang: 15.00 uur
Kerk open: 14.30 uur
Entree: 10 euro (kinderen 5 euro)
Kaartverkoop via reservering: 
marthasd55@gmail.com
of bij de kerk

Bloem   |   Foto © Jaap van Leeuwen

Beijum beweegt!
Onlangs kwam ik in contact met 
Tom Klooster, een jonge onder-
nemer uit onze wijk. Hij zal de 
komende tijd in beeld brengen 
wat Beijum Beweegt doet en wie 

Beijum in beweging brengen. 

door Jouke Janze 

Op ons YouTubekanaal zijn de 

afleveringen terug te vinden. Als 
je BeijumBeweegt.nl volgt op 
Instagram of Facebook, heb je 
vast al wat voorbij zien komen.
De komende periode kan je 
Tom aantreffen als hij een vlog 
komt opnemen bij een van 
de beweeggroepen. Dus: ben 

je benieuwd naar de mensen 
achter Beijum Beweegt? Neem 

dan een kijkje op onze YouTube, 
Instagram en Facebook!

Jubileumconcert van gemengd koor De Zingerij

Kerk Engelbert

Duiven - ik hou ook van jou   |   Foto © Jaap van Leeuwen
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In de wandelgangen van 
buurtcentrum Het Heerden-
hoes ontstond het idee om 
een grafische workshop te 
houden. Daarop namen we 
contact op met kunstenares 
Marieke Keuken, die deze 
workshops geeft, en hebben 
we een datum gepland.

door Joop Brouwer

Wel was er vooraf enige twijfel, 
want voor de meeste ouderen 
is zo’n grafische workshop een 
vrij onbekend fenomeen. Zou 
hier wel animo voor bestaan? 
Dus hebben we een formulier 
gemaakt waarmee mensen 
zich konden inschrijven voor 
dit avontuur. Achteraf bleek dit 
een goede zet, want maar liefst 
dertien vrouwen en één man 
hebben zich hiervoor aange-
meld.

Aan de slag
Onder begeleiding van Marie-
ke Keuken gingen de dames 
en heer op 19 oktober aan de 
slag in een grote zaal van Het 
Heerdenhoes. Marieke had 
ruim voldoende materiaal bij 
zich. Ze legde uit wat precies 
de bedoeling was en wat de 
cursisten allemaal voor creaties 
konden maken.

Een enkele cursist had dit eer-
der gedaan. Voor de anderen 
ging een nieuwe wereld open 
op het gebied van creativiteit. 
Je kon tassen of kussenslopen 
bedrukken, maar ook – voor 
wie dit niet aandurfde – papier. 
Na de duidelijke uitleg gingen 
de cursisten vol enthousiasme 
aan het werk met een draagtas 
of kussensloop. Iedereen had 
hierin inmiddels een keuze 
gemaakt.

Ruim anderhalf uur waren de 
cursisten vol enthousiasme 
bezig. Ze hadden er veel plezier 
in met z’n allen. Er werd onder-

Grafische workshop – een nieuwe activiteit voor ouderen

Kunstwerken mee naar huis
Zoals met alles waarmee je een 
keer begint, moest ook deze 
workshop een keer eindigen. 
Rond kwart over twaalf was het 
afgelopen. Toch wisten som-
migen niet van ophouden. Na-
tuurlijk zijn er altijd dingetjes 
die nog even afgemaakt moe-
ten worden, en één en ander 
moest nog drogen. Ook wilden 
de cursisten hun kunstwerk la-
ten zien aan de andere deelne-
mers voordat ze, tevreden met 
het resultaat, hun kunstwerken 
mee naar huis namen.

Deze workshop was zeker voor 
herhaling vatbaar. Zo snel mo-
gelijk wordt met Marieke een 
nieuwe cursus gepland.

Knutselbegeleiders gezocht!

Elk jaar wordt in Het Heer-
denhoes een Winterdoemarkt 
georganiseerd. Daarbij zijn 
er allerlei knutselactiviteiten 
voor kinderen – denk hierbij 
aan het maken van een kerst-
stukje, kerstkaarten maken 
enzovoort.

Wij zijn op zoek naar vrijwil-
ligers die het leuk vinden om 
deze knutselactiviteiten te 
begeleiden en mede vorm te 
geven.  

Beschik jij over de volgende 
vaardigheden en kwaliteiten?

• creatief
• enthousiast
• leergierig
• kinderen begeleiden
• kerst is helemaal jouw ding

De Winterdoemarkt is een 

begrip in Beijum en omstre-
ken, en staat garant voor een 
leuke, gezellige en sfeervolle 
dag, waarbij zelfs de kerstman 
niet ontbreekt! Er is een vrij-
willigersvergoeding beschik-
baar.

Gezelligheid tijdens de Winterdoemarkt in 2019

Voor de Winterdoemarkt op 10 december 2022

Lijkt het je leuk om te komen 
helpen? Neem dan contact op 
met:

Ricardo Mulder
r.mulder@werkpro.nl
Mobiel: 06-16811279

Bezoek van de kerstman

ling overlegd en met allerlei 
sjablonen werden de mooiste 
creaties gemaakt. De resultaten 

mochten er zijn. Het ene tasje 
of kussensloop was nog mooier 
dan het andere!

Wie hielp me uit de sloot?
Een spannend verhaal over de 
terugweg naar huis op zater-
dagnacht 5 november. Ik was 
Kardinge voorbij en zou de 
bocht nemen, waar ik altijd de 
wijk Beijum in ga nadat ik de 
busbaan ben overgestoken. 
Maar toen ik links afsloeg, slipte 
mijn achterwiel van het asfalt 
op het natte gras.

Toen ging alles erg snel. Door 

mijn snelheid gleed ik onderuit, 
op het talud van de sloot, dat 
erg steil was... U snapt ’m al... Te 
water dus, en niet een beetje, 
maar door de snelheid echt 
kopje onder! Gelukkig had ik een 
fietshelm op, die er vooral voor 
zorgde dat mijn bril bleef zitten. 
Naar later bleek, had ik nergens 
last van.
Je weet niet wat je overkomt bij 
een dergelijke overweldigende 

ervaring en gelukkig, mede door 
de adrenaline, wist ik uit het 
water te kruipen. Daarbij kreeg 
ik hulp van een stelletje dat me 
te hulp schoot. Hij trok de fiets 
op het fietspad en ik klauterde 
de wal weer op. Een nat pak en 
overal kroos, dat later thuis over-
al zat, omdat ik direct doorliep 
naar de douche. Je maakt wat 
mee op je oude dag. Daarna wel 
heerlijk geslapen!

Echter, in alle haast om kledder-
nat naar huis te komen heb ik 

de twee alleen roepend bedankt 
voor de hulp, op weg naar huis. 
Ik ben me er erg bewust van 
dat het heel anders had kunnen 
aflopen, daar in het water, bij-
voorbeeld met de fiets boven 
op me. Zoiets zoek je niet op, 
het overkomt je... en je doet er 
weinig aan. 
Maar ik realiseerde me later 
ook hoe fijn het was dat ik hulp 
kreeg. Vooral al omdat je dan 
niet alleen bent!
Deze mensen zou ik graag nog 
willen bedanken. Als u zich via 

de redactie van dit blad bij mij 
zou willen melden, kan ik mini-
maal voor een bloemetje zorgen 
voor het bijstaan. Ik ben blij dat 
er mensen zijn die hulp bieden in 
dit soort situaties!

In de toekomst zal ik overigens 
een iets langere, maar goed ver-
lichte weg naar huis kiezen!

Reageren op deze oproep kan 
via redactie@debeijumer.nl.  
Wij nemen dan contact op met 
Fred Pals.
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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. Maar 
ook bijvoorbeeld van de Smelt-
kroes, de bibliotheek en Beijum 
Beweegt!

Samenstelling:  
Marleen van Leeuwen

ACTIVITEITEN
in de wijk

Wil je inspiratie opdoen voor je fotografi e?
Fotoclub LUX en VRIJDAG in de Buurt nodigen je uit voor 

de fototalk op 28 november met landschapsfotograaf 
Sander van der Bij. Hij zal vertellen over zijn fotografi e en 

de fotografen die hem inspireren. Mis het niet!

28 november
19.30 - 21.30 uur

Locatie:
Trefpunt, Beijumerweg 17, Beijum

Geef je op!
fotoclub.lux@gmail.com

Meer informatie:
Mail de cultuurcoach van Beijum Kitty 

Boon via kitty.boon@bijvrijdag.nl

Fototalk 
Sander van der Bij

Warmtebeurs 10 december

Het gaat niet alleen om kleding 
bij de Warmtebeurs op 10 de-
cember in De Bron (Bentisma-
heerd 1a). Die zaterdag is er van 
10 tot 12 en van 13 tot 15 uur 
(met een pauze voor de vrijwil-
ligers) warme kleding te krijgen 
(denk aan jassen, sokken en 
truien), maar er zijn ook dekens, 
plaids en kruiken. Alles om je 
warm te houden deze winter.
Maar dat niet alleen. Je kunt ook 
advies krijgen, bijvoorbeeld van 
de energiecoaches over ener-
giebesparing, of over het hulp-
pakket van de gemeente. En dat 
alles in een heerlijk warme ruim-
te met een soepje of een warme 
beker chocolademelk.
Heb je kleding of dekens of iets 
anders dat je kunt doneren? Dat 
kun je inleveren bij de Smelt-
kroes (Claremaheerd 51-53).
Wil je als vrijwilliger aan de slag? 
Meld je dan aan bij De Bron!

Ouderencafé december

5 december is er geen café. We 
verwachten mogelijk de goed-
heiligman…

19 december verwachten we 
Reiner Hartog, boswachter bij 
Natuurmonumenten in o.a.  
Kardinge.  
We krijgen een presentatie over 
dit unieke natuurgebied in onze 
achtertuin.

Iedereen is van harte welkom, 
en neem eens een bekende 
mee. Er kan nog meer bij!

Fototalk 28 november

Stadsboerderij De Wiershoeck

Een gezellige Herfstige stamp-
pot vraagt om een vervolg. Op 
20 december is er in De Wiers-
hoeck een schitterende kerst-

maaltijd van 12.00 tot 14.00 uur. 
Eigen bijdrage 5 euro. 

Kom even langs om je aan te 
melden of mail naar algemeen@
wiershoeck.nl. 

Meezingcafé

Er zijn nog twee Meezingcafés 
dit jaar: op de woensdagen 30 

november en 21 december. Van 
20.00 tot 22.00 uur in het Tref-
punt. Voor iedereen die gezellig 
mee wil zingen!

UP!-gesprek

‘In een ontspannen gesprek 
hebben we het over belangrijke 
dingen die ertoe doen als je 
ouder wordt.’ Een actueel thema 
bij het volgende UP!-gesprek op 

24 november: vertrouwen.
Plaats: Het Heerdenhoes; tijd: 
15.00-16.30 uur
Meer informatie en aanmelden: 
Jan Knot (gespreksleider) 06-36 
58 57 76. Mail: janberendknot@
ziggo.nl. 

Meer warme tips

Niet alles stond in de Ener-
giespecial – Warm de winter 

door, en er komt ook steeds 
weer wat bij. Deze twee zijn 
zeker de moeite waard:
•  ‘Soep en meer’ was er al op 

maandag tot en met donder-
dag. De vrijdag is er nu ook 
bijgekomen: in de Smeltkroes 
van 12.00 tot 13.30 uur.
Doe je het niet voor de soep, 
dan zeker voor de gezelligheid!
 
•  Beijum Beweegt: iedereen kan 
met ons mee sporten en bewe-
gen. Bewegen als je het koud 
hebt, liefst in de buitenlucht, 
was een van de top tips in de 
special. Dat kan bij een van de 
vele activiteiten, zoals Old Stars 
boksen of multisports, fitnessen 
of een van de wandelgroepen. 
En ze zijn allemaal gratis, dus de 
kosten hoeven geen belemme-
ring te zijn.

Groningse Maatjes

In de Smeltkroes Beijum organi-
seert Groningse Maatjes leuke 
activiteiten voor de komende 
maanden:

•  26 november: Sparkles for all – 
kleding voor de feestdagen, een 
weggeefactie
•  2 december: vrije inloop 10.00-
16.00 uur; Coco Friday (spelle-
tjesmiddag met een lekkere kop 
chocomel)
•  9 december: 10.00-16.00 uur 
– extra Stay Connected (ont-
moeting met warme dranken en 
lekkers)
•  16 december: kaartjes maken 
– kerstkaarten maken, workshop 
met gratis warme danken

En elke maandag is er Stay Con-
nected: een moment waarop je 
elkaar kunt ontmoeten met een 
kop koffie of thee en wat lekkers. 
Je kunt ook gezellig komen 
socializen en daarbij je eigen 

bezigheden meenemen of ge-
bruikmaken van onze spellen en 
knutselspullen.
We delen alle ideeën op onze 
Facebookpagina Groningse 
Maatjes

En vergeet niet naar de Kerstdoemarkt te gaan in het 

Heerdenhoes, ook op 10 december!
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Versace van dichtbij ‘Rond de tentoonstelling Gianni 
Versace Retrospective worden 
verschillende samenwerkings-
projecten georganiseerd buiten 
de muren van het Groninger Mu-
seum. Een daarvan is een samen-
werking met Kunstbende, de 
kunst- en cultuurwedstrijd voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
en met cultuurcoach Kitty Boon 
van VRIJDAG in de buurt.
Een groep jongeren uit Beijum 
gaat aan de slag om mode te 
maken die is geïnspireerd op 
het werk van Gianni Versace. Ze 
krijgen eerst een rondleiding in 
de tentoonstelling en volgen 
aansluitend een workshop in het 
atelier van het Groninger Mu-
seum, waarna ze in de wijk aan 
de slag gaan onder leiding van 
de Groninger couturier Ramiro 
Koeiman. Als de stukken klaar 
zijn, worden ze door de jongeren 
getoond in shows in Beijum, 
in het museum en uiteindelijk 
bij de regionale voorronde van 
Kunstbende in de categorie 
mode.’ (Geertje Smeding, Muse-
ummagazine, november 2022)

Beijumer Ramiro Koeiman zal 
de workshops voor jongeren in 
januari geven in Het Trefpunt. 
Meer informatie in het decem-
bernummer van De Beijumer. 
Of neem contact op met kitty.
boon@bijvrijdag.nl.

De tentoonstelling is van  
3 december 2022 tot 7 mei 
2023. Er komt ook nog een  
Familiedag voor Beijumers!

Om de vaste lasten betaalbaar te houden  
geven we graag tips en inzicht hoe jij op  
energie en warmte kunt besparen. Het  
energielabel van jouw woning heeft invloed op 
de energierekening, maar je kunt zelf ook veel 
dingen doen om wat geld over te houden aan 
het einde van de maand. Kijk voor tips op:

www.nijestee.nl/grip-op-energie

Grip op energie

De Beijumse couturier Ramiro Koeiman verzorgt in januari een aantal workshops

Groninger couturier Ramiro Koeiman

Spin met paraplu   |   Foto © Jaap van Leeuwen
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Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

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

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

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

Contactgegevens

De Bron, Bentismaheerd 1A
4 december 10.00 uur tweede advent  -  oecumenische viering,  
   voorbereid door gemeente- en parochieleden;  
   muzikale begeleiding: Peter Rippen
11 december 10.00 uur derde advent  -  ds. Rosita Fortuin; muzikale  
   begeleiding: Vincent van Ravels
18 december 10.00 uur vierde advent  -  gezamenlijke dienst in de  
   Nieuwe Kerk, ds. Tirtsa Liefting-van der Toren
24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst  -  pastor Annemarie van  
   der Vegt; muzikale begeleiding: Vincent van  
   Ravels, met medewerking van het projectkoor
25 december 10.00 uur Kerstmorgen  -  ds. Evert Jan Veldman;  
   muzikale begeleiding: Vincent van Ravels,  
   met medewerking van het projectkoor
26 december 10.00 uur geen dienst
31 december 17.00 uur dienst o.l.v. Gerrie van Hof en Tonko Ufkes;  
   muzikale begeleiding: Peter Rippen

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Na iedere dienst is er ruimte voor 
ontmoeting met koffie/thee en limonade. U bent van harte welkom!

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 en de activiteiten van de Bron: zie www.pkndebron.nl.

Koffie-inloop
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10 en 12.30 uur, en iedere 
vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur geopend voor gratis thee en/of koffie 
en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. 
Van harte uitgenodigd! En op dinsdagochtend bent u tussen 10 en 12 uur 
van harte welkom bij Bij Bosshardt in Beijum (Amkemaheerd 481).

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

RK Walfriedgemeenschap, Ra 4
Alle diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmauskerk, Ra 4 in 
Lewenborg, telefoon: 050-5412115. Zie ook www.hildegardparochie.nl. 
Pastores: A. Jellema, tel. 06-12717774 en M. Oosting, tel. 06 -39175000

Er gelden op dit moment geen beperkende maatregelen voor het bij-
wonen van de vieringen. Omdat dit kan veranderen, raden wij u aan de 
website van de Hildegardparochie te raadplegen voor de meest recente 
richtlijnen en maatregelen. Voor de oecumenische PKN-diensten verwij-
zen wij u naar de maatregelen van Damsterboord.

4 december 11.15 uur oecumenische viering, pastor M. Oosting
11 december 11.15 uur pastor A. Jellema
18 december 11.15 uur dienst o.l.v. parochianen
24 december 21.00 uur nachtmis, pastor M. Oosting
25 december 11.15 uur pastor A. Jellema

Kerkdiensten
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De nieuwe ambtenaar

door Jaap van Leeuwen

Toen uitkeringsgerechtigden 
uit Beijum van de sociale dienst 
‘vrijwilligerswerk’ moesten gaan 
doen, ging de overheid feitelijk 
de concurrentie aan met de ‘ou-
derwetse’ vrijwilliger. Het werd 
de overheid niet in dank afge-
nomen. Vrijwilligerswerk staat 
traditioneel voor niet verplicht 
en onbetaald.
Het idee was dat ‘uitkeringstrek-
kers’ best wat terug mogen 
doen voor hun uitkering. Flau-
wekul natuurlijk, want in een 
beschaafd land is een uitkering 
ontvangen een recht. En dan 
wel een uitkering die je uit de 
armoede houdt en niet zo laag 
is dat je het risico loopt om in fi-
nanciële problemen te geraken, 
zoals nu vaak het geval is. Ar-
moedebestrijding hoort daarom 
in de eerste plaats strijden voor 
hogere uitkeringen te zijn, een 
mooie taak voor ambtenaren 
met ‘armoede’ in hun dossier.

Traditionele vrijwilligers zijn 
nog steeds heel actief in Beijum. 
De meeste zie je niet, hoor je 
niet, beklimmen het podium 
niet, maar ze zijn er volop. Dat is 
maar goed ook, want ze blijven 
hard nodig. Maar we zien ook 
steeds vaker een nieuw soort 
vrijwilliger die het podium wél 
beklimt, die wél flink van zich 
laat horen: kritische burgers die 
het initiatief pakken om zich in 
te zetten voor de leefbaarheid 
van hun buurt of zelfs een hele 
wijk, die armoede willen aan-
pakken of werk willen maken 
van duurzaamheid. Waar nodig 
zijn ze ook kritisch over de over-
heid.

Die ‘nieuwe burgerinitiatieven 
dagen de verhouding uit tussen 
de overheid en de civiele sa-
menleving. Klassieke organisa-
ties, lokale verenigingen en de 
overheid moeten zich positione-
ren tegenover deze nieuwe wer-
kelijkheid. Via projectoproepen 
en wijkbudgetten probeert de 
lokale overheid ruimte te creë-

ren voor initiatieven van burgers 
die het samenleven moet verbe-
teren. Maar vaak zie je diezelfde 
overheid worstelen met de stem 
van kritische burgers.’ (https://
sociaal.net/achtergrond/burge-
rinitiatief-in-kaart/)

Het lijkt wel of dit citaat uit 2018 
gaat over Beijum anno 2022. We 
zien een Bewonersorganisatie 
die actief op zoek is naar een 
andere rol, een lokale over-
heid die experimenteert met 
wijk(vernieuwings)budgetten, 
en een regelmatig nogal onge-
makkelijke verhouding tussen 
ambtenaren en actieve Beijum-
se burgers.
Er zitten nogal wat professionals 
onder die kritische burgers. Dat 
maakt het er voor ambtenaren 
met ‘de wijk Beijum’ in hun 
taakomschrijving niet eenvou-
diger op. Het heeft geen zin om 
je als ambtenaar te beroepen 
op je professionaliteit als het 
gaat over onderwerpen als 
communicatie met de wijk, het 
bestrijden van armoede of het 
verduurzamen van woningen. 
Grote kans dat zo’n nieuwe 
vrijwilliger daar al veel meer 
ervaring in heeft of er al meer 
van afweet.

Aan de andere kant maakt de 
overheid het de nieuwe vrij-
williger ook niet makkelijk. Je 
moet rekening houden met 
privacywetgeving (AVG). Wil je 
je een beetje organiseren, dan 
moeten bestuursleden worden 
ingeschreven in het UBO-regis-
ter (Ultimate Beneficiary Owner) 
van de Kamer van Koophandel. 
Vrijwilliger-bestuurders worden 
in toenemende mate hoofdelijk 
aansprakelijk gemaakt. Dat alles 
is misschien zinnig als het gaat 
om grote (commerciële) organi-
saties, maar op wijkniveau? Op 
wijkniveau zegt deze verhoging 
van de regeldruk vooral: nieuwe 
vrijwilliger, wij van de overheid 
vertrouwen je niet echt!

De professionaliteit van de mo-
derne ambtenaar zit hem vooral 
in de manier waarop wordt 
omgegaan met actieve kritische 
burgers. De nieuwe vrijwilliger 
vraagt om een ‘nieuwe ambte-
naar’!

Column

Tegenlicht  |   Foto © Jaap van Leeuwen
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Openingstijden:
Ma t/m Do 8:30-18:00

Vr 8:30-19:00

Za 8:30-17:00

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale 

aanbieders

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

(parkeerplaats bij de winkel)

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

Info@dewiershoeck.nl

Boodschappen doen combineren met 
een leuk uitje? 

Kom naar de Wiershoeck!

Wat wil je dat ik schrijf?

Op mijn rug draag ik
een volle knapzak woordenbrij
waarin ik roer zo af en toe
om ze tot zin te wekken.

Wat wil je dat ik schrijf?
of blijf ik eeuwig ongehoord
en zing jij over honderd jaar: 
ik zag twee zilvervisjes babbelen
aan haar poëtisch oeuvre knabbelen.

Willy Koolstra

Hommel   |   Foto © Jaap van Leeuwen


