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door de redactie

De kruitdampen van de af-
gelopen jaarwisseling zijn 
opgetrokken; met veel vuur-
werk en vuurpijlen zijn we het 
nieuwe Beijumjaar ingeluid. 
Op Nieuwjaarsdag lagen de 
straten in de wijk bezaaid met 
vuurwerkresten. Toch kunnen 
we spreken van een relatief 
beschaafde jaarwisseling. 
Verheugend: er waren maar 
een paar vernielingen te be-
speuren. Dat is wel eens anders 
geweest.

We zijn januari ingegaan, 2023. 
Wat kunnen we ongeveer ver-
wachten in het nieuwe jaar? 
‘Ongeveer’ geeft aan: er is geen 
glazen bol die alles voor de wijk 
kan voorspellen. Er zullen altijd 
ontwikkelingen zijn die op de 
een of andere manier spontaan 
beginnen.

Voor de wijk Beijum staan er 
voor zover bekend geen grote 
veranderingen op stapel. Wel 
zijn er levendige discussies en 
mogelijke ontwikkelingen om 
de wijk heen. Komt er eindelijk 
eens een nieuwe brug tussen 
het Heerdenpad en de Korre-
weg? Of op zijn minst een fiets-
brug? Elke dag maar weer tillen 
vele Beijumers en mensen uit 
De Hunze hun tweewieler over 
de loop- en fietsbrug over het 
Van Starkenborghkanaal rich-
ting Stad en weer terug.

En – we hebben er al vaker 
over bericht – hoe zit het met 
de mogelijke aanleg van een 
natuurbegraafplaats vlak boven 
de noordkant van de wijk? Komt 

die in 2023 in een stroomver-
snelling? De ontwikkelingen 
boven Beijum zijn onderdeel 
van Kardinge Groeit (www.
kardingegroeit.nl). Er kan nog 
steeds worden meegedacht over 
de plannen.
Dat geldt niet alleen voor de 
plannen langs de noordgrens 
van Beijum. Op dinsdag 31 
januari en dinsdag 7 februari 
2023 organiseert de gemeente 
Groningen twee inloopbij-
eenkomsten over de toekomst 
van sportcentrum en recre-
atiegebied Kardinge. Kijk op 
www.gemeente.groningen.nl/
gebiedsvisie-kardinge. Zie ook 
pagina XX.

Binnen de wijk worden ont-
wikkelingen in en rond Win-
kelcentrum Beijum verwacht. 
Afgelopen jaar heeft de gemeen-
te suggesties ter verbetering 
hiervan door wijkgenoten op-
getekend. Wat komt daaruit? In 
een van de laatste kranten van 
het voorbije seizoen berichtten 

we als redactie over het winkel-
centrum. Daarop kwamen op-
vallend veel ingezonden brieven 
binnen. Vooral de situatie rond 
AH Beijum baart Beijumers 
zorgen.
Desgevraagd reageerde het 
AH-management enigszins 
defensief. Het zou sterk zijn als 
dit zich meer zou openstellen 
richting de wijk en de klachten 
die er leven. Deze geven immers 
juist blijk van betrokkenheid 
van de wijkbewoners en de le-
zers van De Beijumer. Iedereen 

wil graag prettig boodschappen 
doen in het enige echte winkel- 
centrum dat de wijk rijk is. Bo-
venal: AH Meins heeft de afge-
lopen pakweg veertig jaar een 
respectabele bijdrage geleverd 
aan de nog steeds jonge wijk 
Beijum. Houden zo!

Tot slot, en al eerder aangekon-
digd: dit is het jaar dat Beijum 
TV een poging gaat doen om 
een plek in het Beijumse media-
landschap te bemachtigen. De 
bedoeling is voorlopig om een 
driewekelijks Beijumjournaal 
online te zetten. Met reportages, 
een nieuwslezer(es), nieuwsflit-
sen... Net als bij deze wijkkrant 
het geval is, zal Beijum TV van-
uit het Trefpunt gaan opereren. 
Het geheel staat vanzelfspre-
kend nog in de steigers, het is 
niet zeker of het gaat aanslaan, 
maar het enthousiasme is er.
Vast een kijkje nemen? Vul 
op de zoekbalk van YouTube 
‘Beijum TV’ in. Zin om mee te 
werken? info@beijum.tv
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Wat vindt de lezer van de plan-
nen? Stuur uw reactie naar  
redactie@debeijumer.nl.

Wilt u reageren op dit bericht? 
Altijd welkom: 
redactie@debeijumer.nl

Wat gaat 2023 ons brengen?

En toch de Beijumer? Bestel de sticker. Bel dan (050-5422807)
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De gemeente heeft de 
ervaringen met het ‘maai-
mei-niet’ plan en de proef 
‘meer verschillende planten 
en dieren in het gras’ be-
sproken. De uitkomst? Op 
plekken waar minder ge-
maaid wordt, bloeien meer 
bloemen en komen meer 
verschillende planten en 
dieren voor, dan op plekken 
waar vaker gemaaid werd.

Het initiatief ‘maai-mei-niet’ 
houdt in dat in de maand 
mei niet gemaaid wordt. 
Wij hebben dit voor onze 
gemeente iets uitgebreid; wij 
maaien ook vóór de maand 
mei niet. De maaiwerk-
zaamheden worden pas na 
de maand mei opgestart. 
Bloemen die tussen het gras 
opkomen zijn daardoor 
langer beschikbaar als voed-
selbron voor insecten. Dit 
levert een positieve bijdrage 
aan de biodiversiteit. Vanaf 
juni geldt weer het reguliere 
maairegime van de betref-
fende locatie. Op diverse 
locaties is aan het maai-mei-
niet initiatief deelgenomen, 
waaronder ook de pilot 
locaties van ‘meer biodiver-
siteit in het gras’. Om overlast 
door overhangend gras op 
wandel- en voetpaden te 
voorkomen werden de ran-
den wel gemaaid. Niet alle 
graspercelen lenen zich voor 
dit initiatief. Op kleine of 
smalle stroken blijft er wei-
nig gras over als er langs de 

randen wel gemaaid wordt. En 
voor het maaien van het hoge 
gras in juni zijn soms grotere 
machines nodig die niet op elke 
locatie kunnen worden ingezet.

Evaluatie maai-mei-niet
Het uitstellen van het maaien 
leidde tot hogere vegetatie 
(maximaal 30 cm) met meer 
bloemen. Er zijn, veel meer dan 
gebruikelijk, reacties van bewo-
ners gekomen over het maai-
beleid. Er werd vaak gevraagd 
waarom er in mei tóch werd ge-
maaid op een bepaald perceel. 
Daarnaast zijn er ook bewoners 
die verzochten om het gras 
weer te maaien. Dit vanuit de 
gedachte dat de omgeving er 

Ervaringen initiatief  ‘maai-mei-niet plan’ besproken

dan verzorgder uitziet. Hoewel 
wij dit kunnen begrijpen vin-
den wij het versterken van de 
biodiversiteit belangrijker.

We gaan door!
Zowel de pilot als het maai-
mei-niet initiatief zetten we 
structureel voort in 2023. Voor 
het komende jaar zijn de loca-
ties al vastgelegd waar we ná 
mei starten met maaien.
Dit zijn er meer dan in 2022. 
Het gaat om 85 hectare. De pi-
lot zetten we voort op dezelfde 
locaties als in 2022; in totaal 
2 hectare.

Draagvlak en communicatie
Zowel intern als extern zetten 

we in op het vergroten van het 
draagvlak voor extensiever 
maaibeheer. We investeren 
intern in het lerend vermogen, 
het leer- en ontwikkelproces 
van onze medewerkers. Gedif-
ferentieerder beheer vraagt na-
melijk doorgaans meer sturing 
en kennis.
Omdat veel inwoners de traditi-
onele vorm van maaibeheer 
gewend zijn, vraagt het ook 
naar hen toe extra inzet van 
communicatie. Via de gangbare 
kanalen (krant, facebook en 
nieuwsbrieven) informeren wij 
onze inwoners over de werk-
wijze en doelstelling van maai-
mei-niet. Dit doen we in het 
vroege voorjaar, voorafgaand 

aan het maaiseizoen. Aan het 
eind van mei attenderen we 
inwoners op de aanstaande 
eerste maaironde in juni. Door 
tijdig en herhaald verstrekken 
van informatie zorgen we voor 
duidelijkheid over het gevoerde 
maaibeheer en verwachten we 
minder vragen.

Maaibeheerkaart
Naast de gangbare kanalen, 
ontwikkelen we ook een online 
maaibeheerkaart. Hierop wordt 
zichtbaar wat het maairegime is 
op een locatie en of het perceel 
onderdeel is van het ‘maai-
mei-niet’ initiatief. Deze kaart 
is voorafgaand aan het maaisei-
zoen 2023 beschikbaar.

Op dinsdag 31 januari en 
dinsdag 7 februari 2023 
organiseert de gemeente 
Groningen (als vervolg op 
de in juni 2022 gehouden 
inloop) twee inloopbijeen-

komsten over de toekomst van 
Kardinge.
Tijd: 17.30–21.00 uur
Locatie: de Hangout van Sport-
centrum Kardinge, Kardinger-
plein 1 in Groningen.

Vooraankondiging inloopbijeenkomsten toekomst Kardinge
Kort door de 
BOB

Gemeente pakt gladde 
goten loopbruggen 
Gerrit Krolbrug aan

Er waren steeds meer 
klachten te horen over de 
glad geworden goten op de 
loopbruggen van de Gerrit 
Krolbrug.

De gemeente heeft in-
middels een aannemer 
opdracht gegeven dit te 
verhelpen. 

De werkzaamheden 
worden uitgevoerd bij vol-
doende droog weer.

Omwonenden, ondernemers, 
bezoekers en gebruikers van 
Kardinge nodigen we van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Op de website van de gemeente 
Groningen vindt u meer infor-
matie over de toekomst van 
Kardinge.

Meer informatie en contact 
Heeft u vragen of opmerkin-
gen? Dan kunt u een bericht 
kunnen sturen aan toekomst-
kardinge@groningen.nl
Ook de nieuwsbrief ontvangen? 
Meld u aan op de website
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Beste wijkbewoners, Column Wijkagenten

Wij, wijkagenten Menno en 
Tanja, wensen u een goed, 
gezond en vooral ook een veilig 
2023!
De jaarwisseling is zonder 
grote problemen verlopen en 
we zijn nu al weer bezig met 
alles wat op ons pad komt. Een 
van de veranderingen is dat  

alle brom� etsers en snor� et-
sers een goedgekeurde helm 
moeten dragen. Dit  is door de 
overheid bepaald in verband 
met de veiligheid en het voor-
komen van ernstig hersenletsel 
als gevolg van een ongeval.

PS. Een bekeuring kost u €100!

Ondermijning: Ver van je 
bed of dicht bij het vuur?

Bendes die zich bezig houden 
met drugs, mensenhandel, af-
persing en witwassen. Crimine-
len die notarissen en makelaars 
omkopen of bedreigen, om-
dat ze hun winst in vastgoed 
willen investeren. Afpersing 
in de horeca door criminele 
motorclubs. Burgemeesters 
die alleen nog onder zware 
beveiliging hun werk kunnen 
doen. We kennen allemaal wel 
de voorbeelden van ondermij-
nende criminaliteit uit de krant. 
Maar wie heeft er nu eigenlijk 
last van? En wat kunnen we er 
tegen doen?

Bij ondermijning denk je 
vaak aan grote, internationale 
bendes. Maar het kan ook veel 
kleiner. Want wat is het e� ect 
op buurtbewoners als een 

asociale familie een hele straat 
of wijk gijzelt met pesterijen 
en intimidatie? Ook dat werkt 
ondermijnend, omdat buurtbe-
woners het vertrouwen verlie-
zen in het bestuur, de politiek 
en de sterke arm.

“Ondermijnende criminaliteit 
kan overal zijn, dus ook in je 
eigen wijk”. “Die kapper, was-
serette of dat restaurant waar 
je nooit een klant naar binnen 
ziet gaan. De boerenschuur die 
wordt verhuurd en waarvan 
de ramen zijn afgeplakt. De 
hennepkwekerij in het huis 
dat te koop staat. De buurman 
die een uitkering heeft én een 
gloednieuwe Porsche.”

Als wijkagenten zouden wij het  
� jn vinden indien u bij vermoe-
dens van ondermijning dit met 
ons wilt delen. We willen graag 
werken aan de veiligheid en 

criminelen aanpakken maar 
dat kunnen  we niet alleen, 
daarom vragen we aan u ons 
te voorzien van informatie. 
Dit  kan ook via Meld Mis-
daad Anoniem 0800-7000 
of het algemene nummer 
0900-8844

Vriendelijke groeten de 
wijkagenten Beijum, 
Menno Wieringa en 
Tanja Serier
Tot ziens in  de wijk, 

Elke dinsdagmorgen hebben 
wij van 10.00 uur tot 12.00 
uur spreekuur in ’t Heerden-
hoes aan de Melsemaheerd 2.

We zijn ook telefonisch te 
bereiken via 0900-8844.

Ruimte voor ontmoeten en spelen op 
straat tijdens ‘leefstraat’
Vanaf januari 2023 kunnen in-
woners van gemeente Gronin-
gen een leefstraat aanvragen. 
Een leefstraat is een tijdelijke 
autovrije straat in de zomer-
periode, tussen 1 juli en 1 
september. Het geeft bewoners 

de kans om de straat tijdelijk 
om te toveren tot een plek van 
ontmoeting, spelen en ont-
spanning, zonder de aanwezig-
heid van (geparkeerde) auto’s. 
In voorgaande jaren hebben 
bewoners tijdens leefstraten sa-

Oplossing kerstpuzzels 
december 2022

Kinderrebus in de Beijumer:
Beijum is een groene en sociaal betrokken wijk

Woordzoeker de Beijumer: 
Beijum geeft om zijn Beijumers

Puzzel kerstpakket:
De tijd van warmte voor een ieder, groot of klein

De uit de vele goede inzendingen getrokken winnaars 
hebben inmiddels hun prijs mogen ontvangen.

men gegeten, gesport, er waren 
activiteiten voor kinderen en 
de straat werd opgeschoond en 
vergroend.

Een leefstraat is alleen een 
succes als de meeste bewoners 
in de buurt het idee steunen. 
Daarom kan een leefstraat al-
leen op initiatief van minimaal 
drie bewoners uit de straat 
georganiseerd worden. Zij zor-
gen voor voldoende draagvlak 
vanuit de buurt, door bewoners 
van hun straat en aangrenzen-
de straten tijdig te betrekken 
bij hun plannen. De gemeente 
ondersteunt, adviseert en faci-
liteert hierbij. Ben je enthousi-
ast over een leefstraat in jouw 
straat? Bekijk de voorwaarden 
en meld je leefstraat aan vóór 1 
april 2023 op https://gemeente.
groningen.nl/leefstraat

Stoort u zich ook weleens aan 
rondslingerende winkelwa-
gens in de buurt? Begrijpelijk. 
Deze winkelwagens ontsieren 
de omgeving, brengen schade 
aan het milieu, stimuleren 
vandalisme en kunnen nog 
gevaarlijk zijn ook.

Voor supermarkten is dit net zo 
vervelend. Winkelwagens zijn 
immers kostbaar – elke ach-
tergelaten winkelwagen is een 
extra schadepost.
Supermarkten ergeren zich 
� ink aan klanten die een bood-
schappenkarretje meepikken 
om de zware boodschappen 
naar huis te rijden of voor an-
dere zaken gebruiken dan waar 
ze voor bedoeld zijn.
Maar…. Is dit wel zo? Al enkele 
jaren nemen de medewerkers 

van stadsbeheer de zwerfkar-
ren mee als ze deze in de wijk 
tegenkomen. Uit recente na-
vraag bij stadsbeheer oost blijkt 
echter dat deze (praktisch) 
nooit gehaald worden en na 
enige tijd met de oud ijzer boer 
meegaan. In onze ogen geen 
wenselijke situatie. 

Vanuit de BOB en haar werk-
groep Groen, grijs en verkeer 
hebben wij recent in samen-
spraak met de afdeling stadsbe-
heer, de grootgrutters in Beijum 
een brief gestuurd om contact-
gegevens aan te leveren zodat 
stadsbeheer kan melden indien 
er weer opgehaalde zwerf-
winkelwagens staan. Een win/
win situatie en wij hopen dat de 
winkeliers dit ook zo zien. De 
toekomst zal het uitwijzen.

Rondslingerende winkelwagens in de openbare ruimte
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Pagina’s Wijkvernieuwing
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Op 6 december was er een 
voortgangsoverleg tussen 
enkele vertegenwoordi-
gers van de belangengroep 
Isebrandtsheerd, vertegen-
woordigers van de gemeen-
te, woningbouwvereniging 
Patrimonium en aanne-
mer Nijhuis. Tijdens deze 
bijeenkomst is gesproken 
over de methode van heien 
en de nieuwbouw van de 
woningen.

In de maanden daarvoor is 
tijdens enkele andere bij-
eenkomsten met bewoners 
gesproken over het definitief 
ontwerp van de nieuwbouw 
en de buitenruimte daar-
omheen, de planning en 
over de methode van heien. 
Ondertussen is de procedure 
van de omgevingsvergunning 
gestart. Het is de verwachting 

dat de werkzaamheden op de 
voormalig Doefmat-locatie in 
de zomer van 2023 opgestart 
worden.

Methode van heien 
In de gesprekken met omwo-
nenden kwam naar voren dat zij 
zorgen hebben over het heien. 

Voortgang Doefmat-locatie

Hierbij gaat het specifiek om de 
trillingen en de kans op schade 
als gevolg van het heien. De zorg 
van de buurt heeft Patrimonium 
serieus in haar overwegingen en 
tijdens de verdere planuitwer-
king meegenomen. Ook zijn de 
verschillende alternatieven met 
bewoners besproken.

Drukpalen
Naar aanleiding daarvan heeft 
Patrimonium besloten voor een 
wijziging in de methodiek van 
funderen. In plaats van heien, 
zal de methode van drukpa-
len worden gebruikt. Hierbij 
worden de betonnen palen 
niet de grond ingeslagen maar 
gedrukt. Deze techniek zorgt 
voor minder overlast van tril-
lingen en voor minder lawaai. 
(Zie: www.drukpaal.nl) Tijdens 
de bijeenkomst op 6 december 
is dit toegelicht en was er ruimte 

voor vragen. Omwonenden 
hebben daarnaast hierover ook 
een brief ontvangen, met meer 
informatie.

Voor-en na-opnames
Bij de woningen in de omge-
ving van de Doefmat-locatie 
worden voor-en na-opnames 
gedaan, om eventuele schade 
door de werkzaamheden goed 
in beeld te krijgen (een zoge-
heten ‘nulmeting’). Omdat er 
geen gebruik wordt gemaakt 
van een heimachine, zullen 
naar waarschijnlijkheid de 
direct omwonenden hiervoor in 
aanmerking komen. Uiteraard 
worden de bewoners hierover 
geïnformeerd. 

Warmtepomp
De appartementen en de 
grondgebonden woningen van 
het nieuwe complex worden 

verwarmd door een warmte-
pomp met een grondbron. Dit 
is een meer duurzame optie 
dan een warmtepomp met een 
buiten-unit aan het huis. Deze 
installatie is bovendien stiller en 
heeft een hoger rendement.

Omgevingsvergunning/
planning
De omgevingsvergunning is 
reeds aangevraagd. De gemeen-
te toetst op dit moment inhou-
delijk de aanvraag. Na het toe-
kennen van de vergunning zal 
de grond worden gekocht door 
Patrimonium. Als eerste stap 
zal de school worden gesloopt 
en het terrein bouwrijp worden 
gemaakt. Het is de verwachting 
dat werkzaamheden dan eind 
juni 2023 opgestart worden.

Aanvraag omgevingsvergunning van start

De aanpak van de Grevin-
gaheerd is bijna klaar. In de 
afgelopen twee jaar hebben 
we samen met bewoners ge-
keken hoe we de heerd kun-
nen verbeteren en daarvoor 
een plan gemaakt. 
De werkzaamheden die 
daaruit voortkwamen, zijn 
in 2022 uitgevoerd. 

Op basis van gesprekken met 
bewoners van de Grevin-
gaheerd en een schouw zijn 
het afgelopen najaar nog 
enkele extra aanpassingen 
gedaan. Zo zijn er keien ge-
plaatst om het foutparkeren 
extra tegen te gaan. Moeten 
twee nieuwe schapen het 
gebruik van het fietspad door 
bijvoorbeeld koeriersdien-
sten verhinderen. Zorgt een 
speciale plek bij de speel-
plaats ervoor dat kinderen 
makkelijk over kunnen 

steken. Wordt voor een betere 
aansluiting van de bestrating ter 
hoogte van de fietstunnel op het 
asfalt van het fietspad gezorgd. 
En wijzen borden aan weerszij-
den van de tunnel gebruikers 
van de Beijumerweg erop dat zij 
een woonerf naderen. 

Fietstunnels
Bewoners van de Grevingaheerd 

De Heerdenaanpak in de Grevingaheerd 

hebben daarnaast opnieuw 
gevraagd de fietstunnels aan 
weerszijden van de heerd af 
te sluiten. Ook tijdens eerdere 
bijeenkomsten is hier al over 
gesproken. Uit onderzoek blijkt 
dat het sluiten van de tunnels 
nog steeds geen optie is. Ener-
zijds omdat veiligheid mede 
wordt bepaald door het gedrag 
van de verkeersdeelnemers.

Anderzijds omdat het wenselijk 
is de hoofdstructuur van de 
fietsroute Beijum in stand te 
houden. De fiets is een veel-
gebruikt vervoersmiddel in 
Beijum. Dat willen we graag zo 
houden, door de bestaande, 
doorgaande route van de Beiju-
merweg in stand te houden. 

Groen
Een van de laatste stappen van 
de aanpak Grevingaheerd was 
het aanleggen van het groen. 
Dat is eind vorig jaar gebeurd. 
De verwachting is dat dit in het 
voorjaar van 2023 tot volle was-
dom komt. 

Pluktuin
In het midden van de heerd, 
naast de speelplek, is nog een 
stukje kale grond te zien. Het 
is de bedoeling dat hier in de 
loop van 2023 de pluktuin wordt 
aangelegd. Een stukje tuin

voor en door bewoners, dat 
door henzelf wordt onderhou-
den en verzorgd. Het ontwerp 
hiervoor is bijna klaar, naar de 
planning wordt gekeken. Als dit 
gereed is, kunnen de werkzaam-
heden worden uitgezet. Uiter-
aard houden we je hiervan op 
de hoogte.

Op dit moment werken we 
aan een langetermijnvisie 
voor Plein Oost. Daarnaast 
hebben we samen met 
bewoners en ondernemers 
gekeken hoe we Plein Oost 
ook op korte termijn kun-
nen verbeteren. Hieruit zijn 
een aantal tijdelijke aan-
passingen voortgekomen, 
waaronder de wens voor 
een voetgangerszone op het 
plein en een nieuwe route 
voor fietsers en scooters. 
De afgelopen maanden is 
hieraan gewerkt.

In de Beijumer van december 
schreven we over de speciale 

doorsteek die is gemaakt in het 
verhoogde deel van het plein.  
Fietsers en scooters kunnen 
deze doorsteek gebruiken om 
van de ene naar de andere kant 
van het plein te komen.

Het deel voor de ingang van het 
Heerdenhoes is vanaf 1 januari 
2023 een voetgangerszone.  Dat 
betekent dat deze ruimte alleen 
toegankelijk is voor voetgangers. 
Om gebruikers hier extra op te 
wijzen, worden deze maand 
verkeersborden geplaatst. Vanaf 
dat moment kan er ook gehand-
haafd worden door de politie.

De voetgangerszone wordt 

Plein Oost – plaatsing verkeersborden en vernieling bloembakken

gemarkeerd met bloembakken. 
Tijdens de wijkmarkt op Plein 
Oost in september hebben be-

woners deze bakken gezamen-
lijk ingeplant. Helaas zijn de 
bakken tijdens Oudjaarsnacht 
vernield. We vinden dit heel 

jammer. We gaan kijken hoe we 
dit op een goede manier kun-
nen herstellen. Van de vernie-
ling wordt aangifte gedaan.

Tijdens de wijkmarkt in september 
zijn de bloembakken met bewoners 
beplant.

De bloembakken nu – nadat ze tijdens Oudjaarsnacht zijn vernield.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

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

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

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

Steeds vaker krijgen we te 
maken met de effecten van de 
klimaatverandering. Warme 
zomers met steeds meer hit-
testress, zachte winters met 
sneeuwloze pistes en overstro-
mingen door hevige regenbui-
en. Om de negatieve gevolgen 
van de klimaatschade te 
verminderen, zijn er allerlei 
maatregelen die we kun-
nen nemen om duurzamer/
milieubewuster te leven. Een 
belangrijk onderdeel hiervan 
is vergroening van de eigen 
woon- en leefomgeving. 

Om vergroening te stimuleren, 
zijn we vanuit de wijkvernieu-
wing in de Grevingaheerd 
bezig met de ‘Bewonerstoolkit’. 
Samen met bewoners kijken 
we hoe we tuinen kunnen 
vergroenen door bijvoorbeeld 
verschutting tegen te gaan en 
tegels te vervangen door plan-
ten en groen.

Want groene tuinen zijn niet 
alleen mooi voor de aanblik, 
maar leveren ook veel winst 
op voor de natuur. Een groene 
tuin geeft bijvoorbeeld verkoe-
ling. Bovendien kan het (regen)
water er makkelijker in weg-
zakken. Een win-win dus, met 
een positief effect op zowel het 
woon- als leefklimaat. 

Natuurvriendelijke tuin
Maar wat is nu een ‘natuur-
vriendelijke tuin’? Een natuur-
vriendelijke tuin is een groene 
omgeving waarin planten en 
dieren met elkaar in samen-
hang leven, waarbij je met zo 
min mogelijk verstoring van het 
milieu tuiniert. Uiteraard heb je 
ook hierin verschillende soor-
ten, die elk in meer of mindere 
mate een positief effect hebben 
op natuur en milieu. Een aantal 
voorbeelden:

1. Doorsneetuin
In de groene doorsneetuin 
staan planten, bomen en strui-
ken die gekozen zijn omdat je 
ze mooi vindt. Het onderhoud 
van doorsneetuinen is over het 
algemeen precies: alles is op-
geruimd en netjes. De tuin gaat 

kaal de winter in. Soms worden 
er bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. In de doorsneetuin kan 
de natuur niet haar gang gaan. 
Er is weinig ruimte voor dieren 
om voedsel te vinden of om te 
overwinteren.

2. Natuurtuin
In de natuurtuin heeft het 
aanwezige groen de vrije loop. 

Deze maand gaat het om de 
aanschaf van gereedschap voor 
de Klussendienst B4B. 

Voor de Klussendienst B4B 
werd 250 euro aangevraagd. 
Een paar mensen die in het 
Heerdenhoes kwamen stem-
men vonden 250 euro wel een 
heel bescheiden bedrag en heb-
ben dit op het stembiljet dus 
eigenhandig opgehoogd! Maar 
volgens aanvrager Christien 
de Ruiter hadden ze echt niet 
meer nodig. Ze hadden al een 
behoorlijk goedgevulde gereed-
schapskist. Alleen ontbraken er 
de nodige spijkers, schroeven 
en pluggen. Toen ze het bedrag 
hadden toegewezen gekregen, 

bleek dat ze toch nog wel een 
klopboormachine nodig had-
den om “Beijums beton aan te 
vallen. Het beton is bikkelhard, 
maar onze klusdienst kan het 
nu wel aan.”

Klusjesman Mark Hopma en 
Christiens dochter Claudia 
gingen samen enthousiast naar 
Hornbach om daar alle gereed-
schap uit te zoeken. En het 
bedrag is inderdaad helemaal 
opgegaan.
 
De Klussendienst B4B (Beiju-
mers voor Beijumers) helpt 
mensen die zelf niet kunnen 
klussen en die ook geen geld 
hebben om een professional 

in te huren. Het gaat om kleine 
klussen: gordijnen ophangen, 
een spijker in de muur, een 
batterij verwisselen… De klus-
sendienst is op oproep be-
schikbaar. Mensen kunnen zich 
aanmelden bij WIJ Beijum of 
rechtstreeks contact opnemen 
via: 
cderuiter1@hotmail.nl. 

En oh ja, ze kunnen nog heel 
goed een elektricien en een 
extra klusser gebruiken!

Hoe gaat het verder met…?
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 vorderin-
gen. En hopelijk bieden ze inspiratie voor eigen ideeën voor de volgende ronde in 2023!

De aanvraag van Klussendienst B4B voor het Wijkbudget

“Met behulp van handige Beijumers bieden wij een klussen-
dienst aan voor bewoners in Beijum die zelf niet zo handig 
zijn en geen professionele klussers kunnen betalen.
Jammer genoeg  hebben wij veel gereedschap maar ... hele-
maal geen spijkers, schroeven of pluggen e.d. Dus hebben wij 
250 euro nodig, zodat alles wat wij fixen ook gefixt blijft.”

Het gereedschap uitgestald speciaal 
voor de foto.

Pilot ‘Bewonerstoolkit’ in de Grevingaheerd
Meer groen in je tuin

Er zijn geen speciale perken of 
stukken waar planten, bloemen 
of struiken mogen groeien. Het 
onderhoud van de natuurtuin 
bestaat uit maaien, snoeien, 
kappen en afvoeren. Planten 
of wieden hoort er niet bij. De 
variëteit aan planten zorgt voor 
veel en voldoende voedsel voor 
de aanwezige dieren.  

3. Wilde-plantentuin
In de wilde-plantentuin vind je 
alleen planten die van nature in 
Nederland voorkomen. Niet ge-
wenste planten worden gewied, 
gewenste soorten plant je aan 
of zaai je. Een wilde-planten-
tuin biedt veel mogelijkheden 
voor dieren.

4. Ecologische siertuin
De ecologische siertuin is een 
tuin met inheemse en exoti-
sche planten. Door het volgen 
van bepaalde richtlijnen oogt 

de natuurlijk aan en heeft 
de tuin grote betekenis voor 
flora en fauna. In de eco-
logische tuin bestaat geen 
‘onkruid’ en ‘ongedierte’: 
alles heeft zijn eigen plek.

Meedoen en tips
Zoals je ziet, zijn er meerdere 
manieren waarop tuinen 
kunnen worden aangelegd, 
ingedeeld en onderhouden. 
Heb je zin gekregen om zelf 
aan de slag te gaan?  Vanuit 
de Bewonerstoolkit worden 
binnenkort praktische tips 
gedeeld om je eigen tuin te 
kunnen vergroenen. In de 
volgende Beijumer zal hier 
ook een artikel over staan.

Wil je nu alvast meer infor-
matie? Bijvoorbeeld over 
vergroening, duurzaamheid 
en/of subsidies? Kijk dan op 
www.duurzaamgroningen.nl.

Vanaf 16 januari kunnen alle 
Groningers subsidie krijgen 
voor het aanbrengen van 
meer groen in de tuin.
Meer weten? Kijk op: 
gemeente.groningen.nl/
klimaatsubsidie-krijg-poen-
voor-je-groen

Bewonerstoolkit
De pilot ‘Bewonerstoolkit’ wordt in samenwerking met een 
aantal enthousiaste bewoners uit de Grevingaheerd uitge-
voerd. Tijdens deze pilot werken we samen aan een bewo-
nerstoolkit. Dit is een praktisch hulpmiddel, dat bewoners 
kan helpen de ruimtes tussen privé- en openbaar terrein 
meer te vergroenen, tuinen aan te passen aan de gevolgen 
van klimaatverandering en verdere klimaatschade zoveel 
mogelijk te beperken.

Het wijkbudget: 
tijd voor nieuwe ideeën!

Het draaiboek is bijna klaar en 
vanaf februari begint de volgen-
de ronde van het Wijkbudget 
Beijum. Tijd om na te gaan den-
ken over wat je zelf zou willen 
doen om Beijum nog leuker en bruisender te maken.

Ook dit jaar is er weer 25.000 euro beschikbaar om 
gezamenlijk als Beijumers te bepalen wat wij in onze 
wijk willen bereiken. “Denk bijvoorbeeld aan iets om 
de directe woonomgeving of de buurt op te fleuren. 
Of om sociale contacten in de heerd of de wijk aan te 
halen.” Zo stond het vorig jaar in De Beijumer. En dat 
is geweldig gelukt met alle plannen die nu worden 
uitgevoerd, zoals de hier uitgelichte aanvraag voor 
de aanschaf van gereedschap voor de Klussendienst 
B4B.

Heb jij zelf – of samen met je buurtgenoten  – hier 
een idee voor? De initiatieven en plannen moeten 
praktisch goed uitvoerbaar zijn (ze worden getoetst 
op haalbaarheid en wenselijkheid) en toegankelijk 
voor een brede groep bewoners. Je doet zelf mee 
met de uitvoering, natuurlijk liefst samen met ande-
ren. En uiteraard ben je een Beijumer!

Dus denk er alvast over na. Vanaf 9 februari kun je 
alle fases en regels bekijken op de website Stemvan.
groningen.nl en vanaf 18 februari kun je ideeën in-
dienen. Maar daar komen we in de krant van februari 
uitgebreid op terug.

Een groene doorsneetuin.
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Energietoeslag aanvragen kan nog tot 28 februari!
Heeft u nog geen energietoe-
slag aangevraagd bij de ge-
meente? Dan is er goed nieuws: 
u kunt de energietoeslag van 
2022 nog aanvragen tot en met 
28 februari 2023.

Voor wie is de energietoeslag?
De uitgebreide energietoeslag 
vanuit het hulppakket van €600 
is voor mensen die in 2022 een 
inkomen hadden tussen 120 en 
140 procent van de bijstand-
snorm. Voor een alleenstaande 
ligt dit bedrag tussen €1.310,05 
en €1.715,94. Voor een echt-
paar ligt dit tussen €1871,50 
en €2.324,50. Het gaat om één 
maand in de periode 1 januari 
2022 tot 1 november 2022.

Inwoners met de laagste inko-
mens ontvangen vanuit het 
rijk €1300 energietoeslag voor 
2022. Vanuit het hulppakket 
ontvangen ze hiernaast nog 
€200 van de gemeente. Deze 
€1500 energietoeslag is voor 
mensen die in 2022 onder de 
120 procent van de bijstand-
snorm zaten. Voor een alleen-
staande ligt dit tussen €1.310,05 
en €1.470,80. Voor een echtpaar 
ligt dit tussen de €1871,50 en 
€1992,43. Het gaat om één 
maand in de periode 1 januari 
2022 tot 1 november 2022. 

Kijk voor de exacte bedragen op 
onze website gemeente.gronin-
gen.nl/hulppakket. 

Hulp en advies
Vindt u het aanvragen van de toe-
slag ingewikkeld? Medewerkers 
van WIJ-team Beijum staan klaar 
om hulp en advies te geven. Alle 
regelingen uit het hulppakket 
staan op onze website gemeente.
groningen.nl/hulppakket.

WIJ Beijum, Melsemaheerd 2, 
9736 EN Groningen

Openingstijden
Maandag 10:30 - 16:00 uur
Dinsdag 09:00 - 16:00 uur
Donderdag 10:30 - 13:00 uur
Vrijdag 13:00 - 15:00 uur

Telefonisch bereikbaar van  
ma t/m vrij van 9 tot 17 uur: 

050-5497131

Twijfel? Vraag toch aan! 
Het kan zijn dat u voor oktober 

2022 een afwijzing heeft ont-
vangen voor de aanvraag van de 
energietoeslag. Of dat u twijfelt 
of u recht hebt op een van de 
toeslagen. In beide gevallen advi-
seren wij om toch de energietoe-
slag aan te vragen.

Zet uw goede voornemens 
kracht bij en leer over leefstijl-
gerelateerde onderwerpen als 
voeding, beweging, stress, ont-
spanning, slaap en het stellen 
en behalen van doelen.

Wat? 
Cursus Gezonde Leefstijl
Waar? 
Trefpunt, Beijumerweg 17
Wanneer? 
Vanaf dinsdag 7 februari 2023 
Hoe laat? 
10:00 - 11:30 uur
Aanmelden/info? 
www.beijumbeweegt.nl/leefstijl 
of 06 28763254 

Speerpunten
• Dichtbij huis, in uw eigen wijk
• Niet moeilijk, maar simpele 

keuzes maken
• Samen met anderen, want 

dat motiveert
 
Groepsbijeenkomsten
Samen ontdekken over eten, 
bewegen en gezondheid. 
Onder leiding van leefstijl-
coach Charlotte Siekman van 
Beijum Beweegt. In veertien 
bijeenkomsten leer je meer 
over gezonde keuzes maken, 
meer bewegen en omgaan met 
stress. Er is veel ruimte voor 
uitwisselen met elkaar en af 
en toe komt iemand langs om 
meer te vertellen over een on-
derwerp. Er is volop ruimte om 
vragen te stellen; samen gaan 
we plezierig aan de slag om 
gezonder te gaan leven!

 Persoonlijke coaching
Niemand is hetzelfde, daarom 
geloven we in een persoonlijke 
aanpak. In zes coachgesprekken 
maken we met u een persoon-
lijk plan. Een plan dat u zelf 
bepaalt, zodat het ook haalbaar 
is. U wordt geholpen om kleine 
stapjes te nemen, om het uitein-

We gaan weer starten met een nieuwe Leefstijlgroep!

delijk zelf vol te blijven houden.
Het is de bedoeling dat u alle 
veertien bijeenkomsten aanwe-
zig bent; er is geen bijeenkomst 
tijdens de vakanties. Daarnaast 
kunt u gebruikmaken van zes 
coachgesprekken. Na afloop 
krijgt u een mooi bewijs van 
deelname.

Geef u nu op en leer samen met 
anderen gezonder leven!
 
Hebt u interesse, maar bent u 
niet in de gelegenheid om deel 
te nemen op de betreffende 
dag/tijd? Er zullen meer Leef-
stijlgroepen volgen. Neem ge-
rust contact met ons op!

Presentatie over de overgang 
en hormonen
Naar aanleiding van vele vragen 
uit de Leefstijlgroepen over hor-

monen en overgangsklachten 
organiseren wij een presentatie 
over deze onderwerpen. De 
presentatie wordt gegeven door 
Margreet Bol, leefstijlcoach en 
medisch fitnesstrainer.

Wil je meer weten over wat er 
lichamelijk en geestelijk gebeurt 
tijdens de overgang en over hoe 
je daarmee kunt omgaan? Hoe 
je de vervelende effecten van 
de overgang herkent en wat je 
kunt doen om ze te vermijden 
of te beperken? Geef je dan nu 
op voor de presentatie Vrouw & 
Hormoonhuishouding!

Beijumse ministar!
Op vrijdag 6 januari maakte 
de 13-jarige Beijumse Hilde 
Hoiting haar debuut op de 
nationale tv: ze trad op in het 
SBS6-programma Ministars. 
Samen met niemand minder 
dan Billie Eilish zong ze No 
Time To Die. 

door Johan Hoiting

In Ministars gaat de droom van 
jonge aanstormende zangta-

lenten tussen de 8 en 15 jaar in 
vervulling: een videoduet zingen 
met hun grote idool! Van Dua 
Lipa tot Justin Bieber en van 
Beyoncé tot Davina Michelle. De 
optredens worden beoordeeld 
door Snelle, Sanne Hans en Rolf 
Sanchez en natuurlijk het pu-
bliek in de zaal. De presentatie 
ligt in handen van Wendy van 
Dijk en Britt Dekker. 

De finale is op vrijdag 17 februari.
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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  
Laurier  
(Daphne nobilis)

Hoe mooi heb je het voor 
elkaar als plant, dat je op 
het hoofd of om de hals van 
een winnaar hoort… Denk 
bijvoorbeeld aan Julius Cae-
sar, maar ook, recenter, aan 
Max Verstappen, die werden 
geëerd met een lauwerkrans. 
Lauweren is zelfs een werk-
woord. De gladde laurier-
blaadjes laten zich dan ook 
bijzonder goed verwerken tot 
een krans die lang groen blijft 
en heerlijk geurt.

door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Betoverde nymf
Er zijn verschillende struiken 
die Daphne heten, zoals het 
peperboompje, dat van die 
prachtige, maar supergiftige 
paarse besjes maakt. Andere 
laurierachtigen, die ons klimaat 
goed verdragen en razendsnel 
groeien, worden aangeplant als 
heggen met heerlijk ruikende 
bloemtrossen en bijna zwarte 
bessen, maar deze zijn niet 
bedoeld om te gebruiken in 
voedsel.
Nee, dan de Daphne nobilis, de 
echte laurier. Deze boom is te 
vinden in Klein Azië en rondom 
de Middellandse Zee en heeft 
een interessante geschiedenis: 
ooit werd de Griekse god Apollo 
hopeloos verliefd op de nymf 
Daphne. Zij was daar helemaal 
niet van gediend en klaagde 

bij haar vader Peneus, die haar 
daarop in een laurierstruik ver-
anderde. Apollo verklaarde de 
boom heilig, wat de laurier haar 
titel ‘nobilis’ gaf.

Snoeien en plukken
Laurier zou een boom van wel 
15 meter hoog kunnen worden, 
ware het niet dat ze meestal 
flink wordt gesnoeid om het 
blad te kunnen oogsten. Wel-
licht heeft u laatst de reportage 
over laurier gezien: daarin werd 
duidelijk dat sommige men-
sen rijk worden van de geurige 
blaadjes, die omgerekend in 
de winkel tot 800 euro per kilo 
kosten, terwijl plukkers zich met 
minder dan 2 euro per kilo te-
vreden moeten stellen. 

Niet eetbaar, wel smakelijk
Van oudsher groeide laurier in 
warmere streken, maar ze was 
ook te vinden in de oranjerieën 
van de West-Europese rijken, 
die laurier als smaakmaker 
zeer waardeerden. Inmiddels 
kan iedereen een zakje kopen 
in de supermarkt – voor een 

intense smaak zijn slechts een 
paar blaadjes nodig. Laat ze een 
poosje meestoven, dan geven 
ze diepte aan een gerecht zoals 
hachée of rodekool. Ook soep 

krijgt meer body als u bouillon 
trekt met een bouquet garni. Dat 
kunt u heel makkelijk zelf ma-
ken: bind een paar laurierblaad-
jes met enkele takjes peterselie 
en tijm tot een klein boeketje 
en geef het de tijd om mee te 
sudderen, zodat alle smaken 
vrijkomen. 

Enorme geneeskracht:
Vijfduizend jaar geleden ge-
bruikten de Soemeriërs al een 

aftreksel van laurier in olie, 
zoals blijkt uit spijkerschrift op 
kleitabletten uit de oudheid. 
Men was toen al bekend met de 
geweldige werking van laurier 
op het lichaam. Het blad dat 
u meekookt in gerechten kan 
bacteriën, virussen en schim-
mels doden en ondersteunt zo 
de weerstand. Ook helpt laurier 
tegen gasvorming en een opge-
blazen gevoel.
Op de huid wordt laurier toe- 
gepast in de vorm van massage- 
olie. Soemerische worstelaars 
smeerden zich in met dit af-
treksel om onoverwinnelijk te 
worden door hiermee de spie-
ren soepel en warm te maken.
U kunt een flesje etherische 
laurierolie kopen in de winkel, 
waarvan u enkele druppels 
mengt met een basisolie, zoals 
zonnebloem- of olijfolie (reken 
op tien druppels per 100 ml). 
Maar u kunt zo’n massageolie 
ook zelf bereiden: neem een 
klein glazen potje en vul dit met 
fijngeknipt vers of gedroogd 
laurierblad. Giet er koudge-
perste biologische olie naar 
wens op en geef het potje een 
warme plek in huis. Op de ver-
warming of op de stookketel, en 
als u niet stookt, tja, dan moet 
het mee naar bed om warm te 
blijven…
Na enkele weken is uw Soe-
merische sportolie klaar. Zeef 
het blad eruit en masseer uw 
lichaam vóór het sporten en 
eventueel ook nog erna. In die 
zin wens ik u een soepele start 
in dit nieuwe jaar.

Deze gezellige pimpelmees 
is gefotografeerd door de 
Beijumse natuurfotograaf 
Gert-Jan Rodenboog. De ach-
tergrond is overigens geen 
onbewolkte hemel, maar een 
blauw laken aan de waslijn…

Natuurfoto van de maand
Pimpelmezen zijn in deze tijd 
van het jaar vaak te vinden op 
en rond voedertafels. Ze zijn wat 
kleiner dan hun grote neven 
de koolmezen. Zoals op de foto 
mooi te zijn is, zijn ze prachtig 

gekleurd, met een gele buik, een 
groene bovenkant en een blauw 
petje. Dat blauwe petje reflec-
teert ook het voor ons onzicht-
bare uv-licht. Pimpelvrouwtjes 
zien deze reflectie echter wel. 
Hoe meer het blauw gereflec-
teerd wordt, des te knapper vin-
den ze het pimpelmannetje!

Pimpelmezen eten vooral 
insecten en spinnetjes, maar 
schakelen in het najaar over op 
een (deels) vegetarisch dieet, 
bestaande uit zaden en noten. 
Ze komen voor in vrijwel heel 
Europa, met uitzondering van 
het hoge noorden. Als het in 
Noordoost-Europa heel koud 

is, trekken ze een stukje naar 
het zuiden. Dan kun je hier ook 
Poolse, Baltische en Russische 
pimpelmezen waarnemen. 

Meer foto’s van Gert-Jan vind 
je op zijn eigen Facebook 
pagina, Foto Rodenboog, en 
op Vogels in en rond Beijum.
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ONDERNEMERS IN 
DE WIJK BEIJUM (60)
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 Iris Heikens 
over haar bedrijfje Juffrouw Hel-
derder en over de naailessen die 
ze verzorgt.

door Johan Fehrmann 

Iris, hoe ben je op het idee ge-
komen om je bedrijfje te begin-
nen? Wat deed je daarvoor? 
Oorspronkelijk kom ik uit de 
persoonlijke begeleiding en 
het (speciaal) onderwijs, waar 
ik werkte als technisch en beel-
dend docent en onderwijsbege-
leider. Het creatief aanbrengen/
aanleren van overzicht en struc-
tuur is altijd al een belangrijk on-
derdeel van mijn werk geweest. 
Drie jaar geleden heb ik besloten 
om dit fulltime te gaan doen 
binnen mijn bedrijf Juffrouw 
Helderder voor organiseer- en 
opruimcoaching.
De naailessen bij Shoetime zijn 

ontstaan vanuit mijn werkzaam-
heden daar. Ik help Bert met 
de inkoop en verkoop van de 
handwerkfournituren. Klanten 
vroegen regelmatig of ik plekken 
wist waar je naailes kon volgen. 
Die waren er niet in de wijk en zo 
ben ik begonnen met het geven 
van naailessen in Beijum.

Waarvoor kunnen mensen bij je 
terecht? Wat heb je te bieden?
Mijn klanten hebben heel uit-
eenlopende hulpvragen. De ene 
dag gaat het om een keuken 
opruimen, de volgende dag re-
gel ik een verbouwing, en ik sluit 
de week af met scriptiebegelei-
ding. Voor de klant houdt het 
in dat ik overzicht en structuur 
bied. Het is echt mijn bedoeling 
om de klant in een ontwikkeling 
te krijgen, zodat deze zelfstandig 
verder kan. Ik heb en zie veel 
klanten met ASS of ADHD, maar 
ook andere ondernemers of ge-
zinnen die het gewoon heel druk 
hebben met het leven en hulp 
kunnen gebruiken. Daarnaast 
geef ik naailessen voor beginners 
(kinderen en volwassenen) en 
voor gevorderden, en af en toe 
een workshop met een speciaal 
thema.

Wat geeft je voldoening tijdens 
de lessen of na het opruimen?
Wat mij de voldoening geeft 

is het ontzorgen en klanten 
het gevoel geven dat ze er niet 
alleen voorstaan, maar vooral 
mensen in ontwikkeling krijgen. 
Het proces levert meestal zo 
veel bewustwording op dat de 
coaching op vele gebieden de 
mens op een positieve manier 
beïnvloedt.

Bij de naailessen is het niet zo 
gek veel anders. Cursisten leren 
iets nieuws (ontwikkeling) en 
kunnen hierop voortbouwen. 
Of je nu leert naaien om simpel 
herstelwerk te kunnen doen of 
om een trouwjurk voor je doch-
ter te kunnen naaien, de cursist is 
ermee vooruitgeholpen.

Woon je al lang in Beijum? Be-
valt onze wijk?
Ik ben een geboren Lewenbor-
ger en ben ongeveer zestien jaar 
geleden met mijn vriend naar 
Beijum verhuisd. Onze drie kin-
deren zijn hier geboren.
De wijk bevalt ons redelijk goed. 
Wij wonen in een fijne en sociale 
buurt, de kinderen gaan hier in 

de wijk naar de opvang en deels 
nog naar school. We vinden het 
fijn dat de wijk veel faciliteiten 
heeft, dat je snel in de stad bent 
en dat het dicht bij uitvalswegen 
ligt.
Jammer vinden wij alleen de 
negatieve reputatie die aan 
Beijum kleeft. Het lijkt een enor-
me achterstandswijk te zijn. Er 
wordt veel georganiseerd voor 
de in onze maatschappij minder 
bedeelden, wat heel goed is. Er 
is echter ook een grote groep 
hoogopgeleiden en meer welva-
rende wijkbewoners. Ik vind het 
jammer om te zien dat die groep 
nauwelijks aandacht krijgt. Er 
wordt bijvoorbeeld niks centraal 
gedaan voor ondernemers, ter-
wijl er voldoende zelfstandigen 
in de wijk te vinden zijn. Zelf-
standigen die ook hulp kunnen 
bieden of bij wie leertrajecten 
gevolgd kunnen worden. Ook dit 
is een groep die deel uitmaakt 
van de wijk en die ons als Beiju-
mers trots kan en mag maken.

Meer info? Kijk op  
www.juffrouwhelderder.com

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

Iris Heikens van Juffrouw Helderder 

Duurzaamheidsactie
Op woensdag 17 en 18 januari 
konden wijkbewoners gratis 
materialen krijgen om energie 
te besparen en hun woning te 

verduurzamen. Denk aan zaken 
als radiatorfolie, brievenbus-
borstels en ledlampen. Een mooi 
initiatief vanuit de gemeente.
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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.

We beleven de grauwe en grijze 
januarimaand. Daar is niks mis 
mee, maar het is natuurlijk niet 
verkeerd om ons alvast te ver-
heugen op het komende voorjaar 

en de zomer. Vandaar foto 1. Het 
bestaat tegenwoordig niet meer, 
maar ooit beleefden we in de 
zomer het zomercarnaval van 
Antillianen en Arubanen. Helaas 
is dat pakweg tien jaar geleden 
gestopt – weet iemand waarom?

De tweede foto is gemaakt 
in 1978 of 1979. Op de ene of 
andere manier moest de stoep 
worden opengebroken langs de 
Emingaheerd, ter hoogte van 
de plek waar tegenwoordig een 

kinderopvangbedrijf is gevestigd. 
Wie kan meer vertellen over deze 
foto? 

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

Van Eef Veenstra ontvingen we 
naar aanleiding van de vorige 
aflevering van deze rubriek de 
volgende kanttekening. Bedankt 
voor deze reactie.

De rubriek Uit het verleden van 
Beijum vind ik doorgaans leuk. 
In de krant van 21 december is 
een foto geplaatst van Sinter-
klaas en Piet. In de bijbehorende 
tekst staat dat er destijds nog 

geen discussie was over zwarte 
piet. Dan denk ik: moet dit nu? 
Wie beoogt hier precies wat 
mee? Als we er met hetzelfde 
gemak prat op gaan dat we als 
Beijum een multiculturele wijk 
zijn, laat zulke herinneringen 
aan zwarte piet dan achter-
wege, zou ik zeggen. Gewoon 
omdat dat ook kan en wellicht 
meer recht doet aan mensen 
met kleur.

Avontuur in Beijum
Het was de dag voor kerst en ik 
wilde met de auto een pakket-
je ophalen in winkelcentrum 
Beijum. Omdat ik op het par-
keerterrein achter de Lidl moest 
uitwijken voor een dikke nieuwe 
auto, stond ik met mijn eigen 
auto ineens op een geel beton-
nen jumbo blok. U kent ze wel: 
zo’n geel blok dat als je het rood 
met zwarte stippen verft op een 
groot gezellig lieveheersbeestje 
zou lijken.

door Eva Lenis

De precieze kleur geel is RAL-
1023 en het totaalgewicht van 
zo’n blok is 330 kilo, las ik later 
op betondingen.nl. Op diezelf-
de site leerde ik over de toe-
passing van het jumboblok: de 
blokken worden gebruikt bij 
drukbezochte plaatsen zoals 
pretparken, wasstraten, McDri-
ves – en op het parkeerterrein 
achter de Lidl bij Winkelcen-
trum Beijum dus. Verder las 
ik dat het vrijwel onmogelijk 
is om over het blok heen te 
rijden en dat het daarom ook 
goed kan worden ingezet ter 
voorkoming van ramkraken. 
Dat klopt; ik heb dit even 
getest, zodat u het niet meer 
hoeft te doen.

Terwijl mijn auto en ik stonden 
te balanceren op zo’n blok, 
kwam een vrouw aanlopen die 
het allemaal had zien gebeuren. 
Ik stapte uit om de schade te 
bekijken. ‘Je bent niet de eerste’, 
zei de vrouw troostend. Algauw 
kwam er een man, en nog een 
en nog een en nog een. Samen 
bekeken we de situatie en be-
dachten we oplossingen. We 
begonnen met duwen en trek-
ken. Dit werd al snel gestaakt, 
want de motorkap begon te 
vervormen. ‘Dat heb je met die 
nieuwe auto’s’, sprak een van de 
mannen.
Ik vroeg een van de mannen 
om even achterin te gaan zitten 
zodat mijn beide achterwielen 
de grond weer zouden raken, 
waardoor ik meer grip zou kun-
nen krijgen. Dat ik alleen voor-
wielaandrijving had, wist ik toen 
nog niet, nu wel.
De man van de achterbank 
kwam met het idee om mij te 
trekken met zijn auto. Maar we 
kregen het klepje van mijn auto 
waar de haak in moest om te 
trekken niet open. Want dat heb 
je met die nieuwe auto’s. 
Mijn buurman, ook toevallig op 
weg naar het winkelcentrum, 
bracht een pallet van de Lidl 
naar mijn auto. Samen met een 

door de vader van een klasge-
noot van mijn zoon uit de grond 
gestampte stoeptegel legden 
we die onder de voorkant van 
mijn auto. Het leek alsof het 
allemaal goed zou komen, 
maar de auto kwam niet van z’n 
plek. Ik verloor een klein beetje 
moed. Een moeder die ik kende 
van onze kinderopvang zag mij 
staan en zei dat als het niets 
werd, ik haar auto wel mocht 
lenen; zij hoefde met kerst toch 
niet weg.

Dankzij deze groep mensen die 
meedachten en -hielpen, voelde 
de situatie minder stressvol. 
Zelfs toen de ANWB geen thuis 
gaf vanwege drukte wist ik: dit 
komt goed. Ik heb mijn eigen 
reddingsteam!

Aan de pallet en de stoeptegel 
werd een krik toegevoegd. 
Met deze drie ingrediënten en 
de aanmoedigingen van het 
behulpzame, niet veroordelen-
de reddingsteam kwam mijn 
auto weer met alle wielen op 
de grond. Dank, behulpzame, 
vindingrijke bewoners van 
Beijum.

En de bestuurder van de dikke 
nieuwe auto waarvoor ik moest 
wijken? Die stopte heel even, 
maar reed toch door. Dat heb je 
met die dikke nieuwe auto’s…
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Speelotheek Groningen

Ooit waren er vijf speelothe-
ken in Groningen, waaronder 
Speel-o-theek Tjoek-e-tjoek in 
Beijum. Nu is er nog maar een: 
Speelotheek Groningen, 40 jaar 
geleden begonnen als ‘t Sein-
huis, later gefuseerd met ‘t Ach-
terdeurtje. Ze hebben op veel 
locaties gezeten, waaronder in 
kinderboerderij het Boegbeeld 
in Lewenborg en de laatste 
twee jaar aan de Akeleiweg. Nu 
hebben ze een meer permanen-
te plek gevonden aan de Fultse-
maheerd 88. Ze zijn daar sinds 
begin november geopend.

door Marleen van Leeuwen

Al die jaren zijn ze er vooral 
geweest voor kinderen met een 
lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Maar inmiddels zijn 
ze er voor alle kinderen, niet 

alleen voor de stad, maar ook 
de omliggende dorpen en de 
provincie. Zo komen er bijvoor-
beeld ook ouders en kinderen 
uit Oosterhoogebrug, Meerstad 
en Eelderwolde.

Speelotheek = speelgoed lenen
Net zoals je in een bibliotheek 
boeken leent, ga je naar de 
speelotheek om speelgoed te 

Boerderijum 1979   |   Foto © Ger Roosjen

Sinds kort weer in Beijum

lenen. Logisch eigenlijk, want 
speelgoed is duur en “voor 
je het weet is een kind het 
speelgoed ontgroeit”. Zoals 
een grootouder zei: “Zo heb ik 
altijd nieuw speelgoed in huis 
als de kleinkinderen komen.” 
De speelotheek heeft dan ook 
een enorme collectie, voor alle 
leeftijden, en alle interesses. 
Van spelletjes tot puzzels, van 
muziekinstrumenten tot speel-
huisjes, van auto’s en vrachtwa-
gens tot knikkerbakken.En een 
speciale collectie voor kinderen 
met een beperking. Het zijn al 
met al zo’n duizend stuks speel-
goed!
Wat ze niet hebben zijn ge-
weldspelletjes, knuffels, kleding 
of computerspelletjes. “We 
willen dat je samen speelt, niet 
dat je de hele dag zit te gamen.” 
Overigens kun je speelgoed 
doneren, uiteraard schoon en 
in goede staat. Meer is altijd 
welkom!

Reilen en zeilen
De speelotheek draait volledig 
op vrijwilligers. Het zijn men-
sen uit de wijk,  (groot)ouders, 
ervaringsdeskundigen en men-
sen die werkzaam geweest in 
de bibliotheek of het onderwijs. 
Natuurlijk kunnen er altijd vrij-
willigers bij. De taken variëren 
van reparatie en schoonmaak 
tot speelgoed tellen. Enige 
computervaardigheid is ook 
wel gewenst (zie de oproep 
voor meer informatie).
Er zijn op dit moment zo’n 
150 leden. Het lidmaatschap 
kost 20 euro per jaar voor 1 
kind; 36 euro voor 2 kinderen. 
Met een Stadjerspas kost het 
5 euro. Je hoeft verder niets 
te betalen om speelgoed te 
lenen. Wel hebben ze een 
boetesysteem van 50 cent per 
onderdeel. Daarom staat er op 
of  in iedere doos hoeveel en 
welke onderdelen er in zitten. 
Dat wordt ook nagekeken als 

je speelgoed terug brengt. De 
speelotheek is open op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur en op zaterdagochtend van 
10.00 tot 13.00 uur.

Voorlopig is het wel handig 
als je trappen kunt lopen. Een 

lift (vooral voor kinderen in 
een rolstoel) staat hoog op het 
wensenlijstje!

In het voorjaar organiseert 
de speelotheek een officieel 
openingsfeest. Wordt vervolgd 
dus… 

Kiekeboe!

Samen speelgoed kiezen

Vlnr: Marion van Steenwijk, Marianne Elzinga, Josien de Looze, wethouder Inge 
Jongman, Ina Drewes en Ben Kwerreveld.

Op 12 januari kwam wet-
houder Inge Jongman op 
bezoek op de nieuwe locatie 
van de speelotheek. De vrij-
willigers zijn blij met hun 
nieuwe ruime lichte plek. Ze 
vertelden enthousiast over 
wat er allemaal bij komt 
kijken om de speelotheek 

draaiende te houden, met 
name de inzet van de huidige 
11 vrijwilligers. Ze zijn altijd 
op zoek naar sponsoren om 
nieuw speelgoed te kunnen 
kopen. “We zijn ook erg blij 
dat we dit jaar voor het eerst 
subsidie ontvangen van de 
gemeente Groningen.”

Werkbezoek Wethouder Jongman
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Inmiddels ben ik (Naomi) 
alweer drie jaar werkzaam 
als brugfunctionaris op De 
Beijumkorf en dat doe ik met 
heel veel plezier. De brugfunc-
tionaris is aangesteld door de 
gemeente om hulp te bieden 
aan gezinnen die het finan-
cieel lastig hebben. Zij of hij 
slaat een brug tussen ouders 
en hulpverlenende instanties, 
maar biedt ook een luisterend 
oor bij opvoedingsvragen.

door Naomi Gispen en  
Alien Möhlmann

Op De Beijumkorf en in de rest 
van de stad merken we dat 
steeds meer gezinnen moeilijk 
kunnen rondkomen. Er komen 
steeds meer hulpvragen bij ons 
terecht – niet alleen op financi-
eel gebied, maar ook op sociaal 
gebied. Gelukkig kunnen we als 
brugfunctionarissen veel voor 
gezinnen betekenen. Zo heb-
ben we op beide locaties een 
weggeefkast staan, waar ou-
ders spullen in kunnen zetten 
die ze niet meer gebruiken en 
waar ze uit kunnen halen waar 
ze belang bij hebben.

Dit jaar konden we weer een de-
cemberkast openen met prach-

tige cadeautjes voor de decem-
berperiode. Dankzij een bijdrage 
van de Little Lovely Company 
en Actie Pepernoot hebben we 
alle ouders die daaraan behoefte 
hadden, kunnen voorzien van 
een cadeautje. Maar we delen 
niet alleen cadeautjes uit in de-
cember, ook voor de verjaarda-
gen gedurende het jaar hebben 
we cadeautjes. Op die manier 
hoeft niemand een verjaardag 
af te zeggen omdat er geen ca-
deautje kan worden gekocht.

Mijn derde jaar als brugfunctionaris op OBS De Beijumkorf

De Beijumkorf is aangesloten 
bij het JeugdEducatieFonds; 
dankzij de bijdrage uit dit 
fonds hebben wij dit jaar veel 
kunnen realiseren. Zo hebben 
we een handvaardigheids-
lokaal kunnen inrichten en 
konden we in december alle 
gezinnen van de Beijumkorf 
waardebonnen geven die ze 
konden inleveren op de markt 
in Beijum en bij slagerij Van 
der Wier en bakkerij Mein-
dertsma. Tevens hebben de 
leerlingen van de groepen 1 
tot en met 3 een bollebozen-
pretpakket ontvangen om de 
leesvaardigheid te bevorderen.

We krijgen het als brugfuncti-
onarissen steeds drukker, maar 
doen ons werk met veel liefde 
en plezier. Op de Beijumkorf 
werken we dan ook sinds sep-
tember met twee brugfuncti-
onarissen. Heeft u vragen of 
wilt u meer informatie over de 
brugfunctionaris? Mail dan naar 
n.gispen@o2g2.nl of stuur een 
whatsapp naar 06-53241391.

Wim van Kempen, leraar traditioneel hapkido
De wijk Lewenborg is al vele 
jaren een hapkidoschool rijk, 
maar dat feit is niet bij iedereen 
bekend. Hapkidomaster Wim 
van Kempen en een aantal 
assistenten verzorgen hier 
hapkidotrainingen. Deze zijn 
bestemd voor iedereen uit het 
noordoosten van de stad Gro-
ningen, dus ook voor Beijumers!

Mijn naam is Wim van Kempen 
en ik ben 77 jaar. Al ruim veertig 
jaar geef ik les in hapkido. Zelf 
ben ik master in hapkido; ik heb 
daarin de zesde dan behaald. 
In het verleden heb ik lessen 
gevolgd bij grootmeester Rob 
Pelikaan en in 1979 ben ik mijn 
eigen school in Groningen be-
gonnen. Tevens reis ik al vele 
jaren naar Zuid-Korea, waar ik 
lessen volg bij verschillende 
grootmeesters. De opgedane 
kennis geef ik met veel plezier 
door aan mijn leerlingen.

Wat houdt hapkido in?
Hapkido is een Koreaanse zelf-
verdedigingskunst waar gebruik 
wordt gemaakt van de kracht 
van de tegenstander. Hapkido 
bestaan uit verschillende soor-
ten traditionele krijgskunsten. 

Hap staat voor harmonie van 
lichaam en geest, ki staat voor 
innerlijke kracht en do staat 
voor de wil/weg om iets te be-
reiken. De technieken bestaan 
onder andere uit valbreken, 
trap- en stoottechnieken, los-
maak- (bevrijdings-) technieken, 
gewrichtsklemmen, drukpunten 
en wapens. Leerlingen leren 
ontspannen deze technieken 
uit te voeren, in combinatie met 
ademhalingstechnieken.

Heeft u assistenten die helpen 
met lesgeven?
lk heb hulp van assistenten van 
de eerste tot de vijfde dan; daar-
om kunnen wij eenieder les- 
geven, zodat de kwaliteit van de 
lessen gewaarborgd is.

Voor wie is Hapkido geschikt?
Wij verwelkomen iedereen vanaf 
15 jaar tot een hoge leeftijd. Bij 
ons kan iedereen op zijn eigen 
tempo de lessen volgen. De 
leraar let erop dat de leerlingen 
luisteren naar hun eigen lichaam, 
zodat ze niet boven hun macht 
gaan trainen. Het is geen pro-
bleem als je niet eerder aan sport 
hebt gedaan of een beperking 
hebt. Wij houden daar juist reke-

ning mee, zodat iedereen hapki-
do kan beoefenen.

Waarom is het goed om Hapki-
do te beoefenen?
Je bent actief, maar op je eigen 
tempo bezig. Dit is goed voor 
lichaam en geest, en verhoogt 
het zelfvertrouwen. Daarbij is 
hapkido zinvol om je te verde-
digen tegen zinloos geweld. Op 
onze school wordt geleerd om 
weg te lopen en zelfbeheersing 
toe te passen.

Hoe is de sfeer?
Wij zijn als hapkidovereniging 
een gezellige club waar iedereen 
zichzelf kan zijn. De training 
wordt gegeven in een relaxte 
sfeer, waarbij tussentijds ook 
ruimte is voor wat humor.

Wat is het ontwikkeltraject?
Iedere leerling begint met de wit-
te band en kan na het leren van 
vaardigheden examen doen voor 
een hogere band. Dit examen is 
altijd een vrijwillige keuze.

Waar kunnen nieuwe leden zich 
melden en wat zijn de kosten?
Als lezers enthousiast zijn gewor-
den, zijn ze van harte welkom. Je 

mag twee proeflessen meedoen. 
Voor vragen en aanmeldingen 
kunt u mij altijd even bellen. Mijn 
nummer is 06-41355753 (Wim 
van Kempen), bij geen gehoor 
Bert Ebbinge op 06-55748610.

Trainingen
Maandag van 19 tot 20 uur, 
Gymzaal Kiel, Kiel 9

Donderdag van 19 tot 20.30 uur, 
Sporthal Lewenborg, Kajuit 323

Hapkidomaster Wim van Kempen

Beijumers bedankt!
Al enkele jaren benadert de 
Voedselbank De Bron met de 
vraag om in december een 
dagje mee te helpen met het 
inzamelen van (houdbare) 
goederen voor de Voedselbank. 

Daar doen wij altijd van ganser 
harte aan mee, niet in de laatste 
plaats door de goedgeefsheid 
van onze Beijumse bewoners.

Ook dit jaar waren wij, de inza-

melaars, en zeker ook de mensen 
van de Voedselbank weer zeer 
verheugd met de geweldige 
opbrengst van maar liefst vijftig 
volle kratten. Het is echt heel 
bijzonder en mooi om te zien dat 
zo veel mensen naar draagkracht 
hun bijdrage leveren om ande-

ren, die het minder getroffen 
hebben, een beetje te ondersteu-
nen. En dat in een tijd dat velen 
van ons het zelf toch ook wel een 
beetje minder hebben.
Zo blijkt maar weer dat Beijum 
echt een geweldige wijk is om 
in te wonen. Iedereen die op 

welke wijze dan ook een steentje 
heeft bijgedragen: heel hartelijk 
bedankt.

Namens de inzamelaars en de 
Voedselbank,

Jelle Kooistra



Smeltkroes Beijum

In de Smeltkroes (Claremaheerd 
51-53) vind je verschillende 
bewonersinitiatieven. Op dit 
moment zijn het er vier:
• Ons Gouden Hart: weggeef-

kasten tegen stille armoede 
waar je één keer per week 
kunt winkelen

• Groningse Maatjes: babbelta-
fel met gratis koffie en thee, 
op aangegeven dinsdagen 
Stay Connected (ontmoeten) 
en op vrijdagen/zaterdagen 
mogelijk evenementen/work-
shops/meer

• Miss-Baksel Beijum: baksels 
delen die je thuis gemaakt 
hebt en samen recepten 
uitwisselen met een gezellig 
groepje

• Stekzilla: plantenasiel/bieb 
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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

Ouderencafé december

Van 16.00 tot 17.30 uur in het 
Heerdenhoes, Melsemaheerd 2. 
U bent van harte welkom!
• 6 februari: tips rond begin-

Stadsboerderij De Wiershoeck

De komende tijd zijn er regel-
matig activiteiten in stadsboer-
derij De Wiershoeck:

• 25 januari, 15.00 tot 16.30 
uur: kringgesprek met 
podcast over het thema 
‘Inspiratie’, gespreksleiders 
Jelly Bruining en Marieke 
Renken. 

• 27 januari, 10.00 tot 12.30 
uur: workshop NLP via Ont-
wikkellink: een kennisma-
kingsochtend. Wat houdt 

neurolinguïstisch program-
meren (NLP) in? En wat kun 
je ermee bereiken? 

• 8 februari: workshop Feng 
Shui, aanvang 10 uur. Feng 
Shui is een Chinese filosofie 
die al meer dan 3.500 jaar 
oud is. Het gaat over hoe je 
gevoel en je geluk worden 
beïnvloed door je omge-
ving.  

• 11 februari: winterse maal-
tijd, 12.00-13.30 uur (eigen 
bijdrage €5,00) 

• 17 februari: kunstenaar 
Marjan Schaap vertelt over 
IJsland, aanvang 10 uur. 

• 24 februari: stichting GROFF 
vertelt over de kledingin-
dustrie, aanvang 10 uur.

 
Graag aanmelden via:  
algemeen@wiershoeck.nl.

Activiteiten op beijum.nl

Een van de vele (269!) pagina’s 
met activiteiten op allerlei ge-

Fototalk

De eerstvolgende Fototalk is op 
20 februari. Fotodocent Sabina 

die planten (en potten enz.) 
een tweede kans geeft en 
daarnaast mensen enthousi-
ast wil maken voor groen

Openingstijden:  
dinsdag-vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur en de laatste zater-
dag van de maand (maandag 
gesloten).
In januari nog:
• 25, 26 januari: Ons Gouden 

Hart, Groningse Maatjes en 
Stekzilla

• 27 januari: Groningse Maatjes 
en Stekzilla

• 28 januari: Ons Gouden Hart, 
Groningse Maatjes en Stek-
zilla

• 31 januari: Ons Gouden Hart, 

Meezingcafé

Livemuziek, heerlijke evergreens 
en een hoop gezelligheid! Er 
is livemuziek, de songteksten 
worden op een groot scherm 
geprojecteerd en de bar is ge-
opend. Elke laatste woensdag 
van de maand in het Trefpunt 
van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang 
gratis.

bied tot eind 2023. Maar nog 
lang niet activiteiten staan 
hierin.  
Zelf een activiteit aanmelden? 

Ga naar:
 https://www.beijum.nl/activi-
teit-aanmelden/.  
De handleiding staat erbij.

Warme plekken in de wijk

Op veel plekken in de wijk 
kun je doordeweeks overdag 
terecht voor warmte en ge-
zelligheid. Dat geldt voor de 
buurtcentra en ook voor de 
Smeltkroes, de Bron en stads-
boerderij De Wiershoeck.

Soep en meer
• De Wiershoeck: iedere 

maandag in januari en fe-
bruari: soepinloop van 12.00 

tot 13.30 uur. Gratis, voor 
iedereen uit de wijk! 

• De Bron: op woensdag tus-
sen 10.00 en 12.30 is er in 
De Bron koffie of thee en 
vanaf 11.00 uur ook tosti’s 
en soep. Op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur is er een 
spelletjesmiddag, met koffie 
of thee en iets lekkers erbij. 

• Heerdenhoes: Maaltijd on-
der de Riem: op maandag 
gekookt, op dinsdag af te 
halen bij voor €1,50.

Het programma voor 2023: 25 
januari, 22 februari, 29 maart, 26 
april, 31 mei, 28 juni, 27 septem-
ber, 25 oktober, 29 november en 
20 december.

Voor vragen of meer informatie: 
neem gerust contact op met de 
organisator van het Meezingcafé 
Fredy Riensema  
(fredy.riensema@bijvrijdag.nl).

Groningse Maatjes, Stekzilla 
en ’s middags van 13.00 tot 
15.45 is Miss-Baksel er: neem 
je baksels mee! 

• Op vrijdagen (en elke laatste 
zaterdag van de maand) kun 
je als buurtbewoner een leu-
ke activiteit, event of work-
shop organiseren. Lijkt dit je 
leuk? Mail: groningsemaat-
jes@gmail.com. 

Frisse start
Op 28 januari organiseert Gro-
ningse Maatjes het evenement 
Frisse Start. Dit is voor alle 
initiatieven binnen Smeltkroes 
Beijum een moment om zichzelf 
voor te stellen, elk op hun eigen 
manier. Ook willen wij laten zien 
dat nieuwe initiatieven welkom 
zijn bij Smeltkroes Beijum. Dit 
alles onder genot van heerlijke 
verse pannenkoeken van Admi-
raals Pannenkoeken.

Meer informatie over alle initi-
atieven op de Facebookpagina 
Smeltkroes Beijum of die van de 
individuele initiatieven.

Theijs is dan de gast. In het Tref-
punt van 19.30 tot 21.30 uur.
Geef je op via:  
fotoclub.lux@gmail.com.

nende alzheimer. Te gast is 
Wia Postema, medewerker 
van Humanitas in stadsdeel 
Oost

• 20 februari: bijpraten,  
spelletje doen...
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De braam is de wieg van de eik*

Het is altijd erg verdrietig om 
getuige te zijn van een droom 
die vernietigd wordt, ongeacht 
de droom, ongeacht de om-
standigheden. Een paar weken 
geleden, op 20 december om 
precies te zijn, werd voor mijn 
ogen een droom verwoest 
onder de frees van een groene 
tractor met grote gele wielen, 
overvlogen door opgejaagde, 
paniekerige vogels. 

door Marylène Alléosse

Het ging om een klein stukje 
wildernis langs de busbaan, dat 
de belofte in zich droeg om een 
bosje te worden. Een droom van 
grootsheid. 
Inderdaad, de levende wezens 
die het hebben vormgegeven, 
hebben allemaal bijgedragen aan 
deze droom. Allereerst de plan-
ten, de pioniers, zoals de braam 
en de sleedoorn, die wortel 
schoten op gronden die ‘te veel’ 
of ‘te weinig’ zijn –braakliggende 
terreinen, zoals ze genoemd wor-
den. Te compact, slecht belucht, 
te zuur, te stikstofrijk, te kleiach-
tig. Kortom, niet erg aantrekkelijk 
voor de meeste planten.

Het is opmerkelijk dat deze twee 
kleine bomen/struiken kleine 
vruchten dragen waar vogels 
dol op zijn. Zo verspreiden die 

hun zaden overal. Als de grond 
geschikt is, ontkiemen ze en gaan 
ze aan de slag: ze veranderen 
geduldig de ondankbare aard 
van de grond, bijvoorbeeld door 
deze met hun wortelstelsel te be-
luchten. De toevoer van zuurstof 
bevordert het ontstaan van een 
waardevolle microfauna. Die op 
haar beurt, naargelang de talen-
ten van elk ervan, zal deelnemen 
aan de transformatie van de 
eigenschappen van de bodem: 
het ontstaan van een nieuwe 
biodiversiteit, uitdrukking van de 
levenskracht van een vrije natuur.
Een lang proces, maar zeer effec-
tief. Het struikgewas en de heg-
gen worden dichter; ze worden 
een habitat en beschermplaats 
voor insecten, kleine knaagdie-
ren en vogels. In een paar jaar tijd 
is het leven aanwezig, krioelend 
en georganiseerd. Ieder heeft zijn 
eigen taak, ieder neemt deel aan 
het evenwicht van het geheel 
en, paradoxaal genoeg, aan de 
stroom van vergankelijkheid, 
van de evolutie van het systeem. 
Dankzij de kwaliteiten van de 
bewerkte bodem zullen de zaden 
van nieuwe soorten wortelschie-
ten, bijdragen aan de evolutie 
van het ecosysteem en deel uit-
maken van de natuurlijke cyclus 
van een bos in wording.
Dit ‘pionier-ecosysteem’ is dus, 
zoals de naam aangeeft, slechts 

op doorreis. Het evolueert altijd 
naar de mooie droom, waarbij de 
nederige en bescheiden bijdrage 
van elke soort in de collectieve 
mars wordt meegenomen. Een 
illustratie van een prachtig altru-
isme, aangezien deze levende 
wezens waarschijnlijk niet aan-
wezig zullen zijn aan het einde 
van de cyclus.

‘Snoeien’, zeiden ze bij de ge-
meente. Dat is een beledigende 
term, want het gaat hier om de 
totale uitroeiing van een heel 
klein ecosysteem, met inbegrip 
van de flora die bescherming en 
habitat bood aan veel diersoor-
ten – harige, gevederde, insecten 
en al het onzichtbare leven.
Natuurlijk was de droom van 
een wild bos slechts een her-
senschim, maar ik vraag me af: 
hebben we het recht om deze 
radicale ruiming uit te voeren, 
waardoor levende wezens in 
een paar minuten van habitat, 
bescherming, veiligheid en zelfs 

Het nieuwe jaar is alweer begonnen. 
Heb je een vraag aan ons? Je kunt 
ons ook per Whatsapp bereiken via  
050 853 35 33. We beantwoorden 
berichten van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag!

Een weggevaagde droom

leven worden beroofd? In een 
tijd waarin we er prat op gaan 
dat we eindelijk onze ogen heb-
ben geopend voor de oorzaken 
van klimaatverandering door 
de schandalige vernietiging van 
kostbare wilde ecosystemen?
Moeten we deze zuurstofbellen 
(letterlijk en figuurlijk) – zelfs de 
kleinste – niet bewaren en be-
schermen als getuigen van het 
ongelooflijke vernuft en de cre-
atieve intelligentie van levende 
wezens? Hebben ze nog steeds 
een plaats in ons idee van wat 
NATUUR is?
Maar om deze ruimten te be-
schermen en te behouden moe-
ten ze misschien eerst worden 
erkend. Niet als verzamelingen 
van ongewenste planten en 
dieren waarop geen recreatieve 

doelstellingen zijn gericht, maar 
als een levende gemeenschap 
die haar plaats heeft en haar 
eigen bijdrage levert aan onze 
planeet.

* Frans gezegde
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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
5 februari 10.00 uur oecumenische viering, voorbereid door  
   gemeente- en parochieleden, muzikale  
   begeleiding: Peter Rippen
12 februari 10.00 uur voorganger ds. T. Meijlink, muzikale  
   begeleiding: Arie van Wijk
19 februari 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Fontein  
   (Eikenlaan 255)
26 februari 10.00 uur voorganger nog niet bekend, muzikale  
   begeleiding: Vincent van Ravels

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!

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

5 februari 11.15 uur oecumenische viering pastor Arjen Jellema
12 februari 11.15 uur pastor Myriam Oosting
19 februari 11.15 uur dienst o.l.v. parochianen
22 februari 19.00 uur dienst o.l.v. parochianen (Aswoensdag)
26 februari 11.15 uur  pastor Arjen Jellema
5 maart 10.00 uur Stefanuskerk, PKN

Kerkdiensten

COLOFON 
De Beijumer
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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 rechthebben-

den. 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

Gezinnen horen  
samen te zijn

door Jaap van Leeuwen

Het asielbeleid dat op dit mo-
ment wordt uitgevoerd, door 
zowel de IND en het COA als de 
Dienst Terugkeer en Vertrek, is 
niet werkbaar. Sterker nog, het 
systeem is failliet.

U denkt misschien, die colum-
nist hakt er meteen maar even 
flink in. Maar deze uitspraken 
zijn bedacht door Christine 
Nijkamp, nu ruim een halfjaar 
directeur Asiel en Bescherming 
bij de Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND). Deze dienst 
behandelt de aanvragen van 
asielzoekers.

Onlangs meldde Thomas Hut-
tinga op Twitter dat hij zijn ont-
slag heeft ingediend bij de IND. 
Dat had te maken met de maat-
regel dat statushouders (lees: 
vluchtelingen) die nog geen 
woning hebben, zes maanden 
langer moeten wachten voordat 
ze de andere gezinsleden (lees: 
kinderen, vaders, moeders) kun-
nen laten overkomen. 
What the hell, laat die kinde-
ren maar een halfjaar langer 
wachten op hun moeder of 
vader; wat is een halfjaartje op 
een kinderleven, toch? In zijn 
‘Persoonlijke dienstmededeling’ 
maakte ex-ambtenaar Huttinga 
bezwaar tegen het onnodig en 
onwettig gescheiden houden 
van gezinsleden.
Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid Eric van der Burg, bij 

uitstek een verdediger van onze 
rechtstaat, was niet erg blij met 
deze kritische uitspraken. On-
wettig of niet, hij vindt het op-
schorten van gezinshereniging 
belangrijk om de zogenaamde 
‘asielcrisis’ te kunnen aanpak-
ken. Daarmee geeft hij groen 
licht aan medeburgers die ook 
niet vies zijn van juridische 
geitenpaadjes. Goed gedaan, 
meneer Van der Burg, veel on-
wettigs mag kennelijk zolang je 
onwil en wanbeleid maar crisis 
noemt.
Volgens Huttinga gokt de 
staatssecretaris met mensen-
levens. ‘Familieleden moeten 
nu een halfjaar wachten in er-
barmelijke omstandigheden in 
bijvoorbeeld Turkije of Libanon, 
in een onveilige omgeving waar 
zij direct gevaar kunnen lopen.’

De VN-Vluchtelingenorganisatie 
(https://www.unhcr.org/nl/peti-
tie-gezinshereniging/) vindt dat 
gezinnen samen horen te zijn. 
De rechtbank oordeelde dat 
het zes maanden opschorten 
van gezinshereniging in strijd is 
met onder andere de Vreemde-
lingenwet 2000, het Europese 
Verdrag voor de Rechten van 
de Mens en het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind.
Elk weldenkend mens vindt dat 
kinderen bij hun vader en moe-
der horen te zijn. Daar ga je niet 
mee sjoemelen. Als je de wet 
aan je laars lapt, asielzoekers 
geen recht doet en kinderen 
geen veilige plek biedt bij hun 
ouders, zit je als staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid op 
de verkeerde plek. Dan dien je 
je ontslag in. Mag gewoon via 
Twitter.

Column

Let op: de tijden van het fi-
nancieel spreekuur van WIJ 
Beijum zijn:

Woensdag 9 tot 11 uur
Vrijdag 9 tot 11 uur
Melsemaheerd 2

Gewijzigde tijden financieel spreekuur WIJ Beijum

Meerkoeten   |   Foto © Julie Grüneklee



16

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!

Collega gezocht
Voor ons team in De Wiershoeck
zoeken wij een nieuw collega voor 
20-25 uur/week.
Ben je gemotiveerd en lijkt het jou 
leuk stuur een mail!

Noordermolen   |   Foto © Julie Grüneklee

Overstap

Nu met gratis velgenborstel
en doe-het-zelfapp.
Bouwjaar? Merk? Type?

Motor Garant 1, 2 of 3?
Banden Top, Banden Goed of Banden Budget?
Ten hoogste twee per ongeval.

Verwijderen wielklem
kies 1, 3, 6 of 9 keer.

Ruitschadedekking?
100% volledig vergoed
tot 50 euro per ruit.

Uitdeuken:
25 euro per deuk.
Maximaal drie deuken per kalenderjaar.

Aanvullende ongevallendekking:
keuze uit Safe Super of Safe Sober.

Geen vergoeding uit het basispakket voor:
nieuwe stoelbekleding
vervanging ventilator
slijtage schokdempers
revisie radiator.

Herstel kapotte vering:
alleen materiaalkosten.

Willy Koolstra


