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Tweede coronamaand (in Beijum)
De wijk staat prachtig in bloei,
de natuur is weer in snel tempo van kaal en grijs naar groen
en gekleurd gegaan. Paardenbloemen, bloesems, groene
blaadjes die aan de bomen
verschijnen ‒ het is een genot
om in Beijum te wonen. En wat
hebben we geluk met een ruime Kardingerpark vlakbij, en
het Groene Hart van de wijk,
niet te vergeten.
Maar het is de vraag of veel
mensen van het natuurschoon
weten te genieten. Het coronavirus is het dominante onderwerp in de hoofden van de
meeste mensen. Begrijpelijk.
Het hele dagelijks leven staat
nog steeds op zijn kop.
De stand van de wijk
Hoe staat de wijk ervoor wat
betreft corona? Dit bericht is
geschreven op 20 april, er kunnen reeds weer veranderingen
zijn opgetreden, versoepelingen van de maatregelen bijvoorbeeld. In elk geval heeft de
Kringloopwinkel aan de Claremaheerd op genoemde datum
de deuren weer geopend. Wel
afstand houden, handen ontsmetten en een mandje mee
naar binnen. En natuurlijk mag
het binnen niet te druk zijn.

De scholen en buurthuizen
zijn nog steeds gesloten, al
kunnen de basisscholen zich
nu gaan voorbereiden op hun
voorzichtige heropening na
de meivakantie. En hoe zit het
met de tandartsen? De kappers? Schrijver dezes belde
op genoemde datum naar de
tandartsenpraktijken in het
Gezondheidscentrum en aan
de Stoepemaheerd. Dezelfde
voicemailberichten kwamen
hem ter ore: de maatregelen
om niet naar de praktijk te
komen duren in elk geval tot
28 april (met uitzondering van
spoedgevallen). Ook in dezen
weet de lezer wellicht al meer.
Verderop in deze krant is
een ondernemersbericht te
lezen over de zaak van Time
Out Kappers Beijum. De zaak
verhuist van Plein Oost naar
Winkelplein West, naast de
bakker. De kappers in Beijum
worden gemist; hopelijk zijn
de salon van Gerrie de Boer en
Time Out snel weer open, op
een verantwoordelijke manier
(mondkapjes?).
Mooie gebaren
Het is stil op straat in Beijum.
De drie supermarkten in de
wijk nemen hun hygiënische
maatregelen met betrekking
tot het coronavirus. Alleen
ontsmette winkelwagens mee
de winkel in. En altijd weer die
afstand van anderhalve meter.
Aardige geste van de lokale AH:
zeventigplussers kunnen vroeg
in de ochtend boodschappen
komen doen (tussen 7 en 8
uur). Ook een mooi gebaar: op
19 april verzorgden Buurtzorgmedewerkers een muzikale
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hart-onder-de riem voor cliënten in de Isebrandtsheerd en
de Munsterheerd.
Langs de Emingaheerd ter
hoogte van kindercentrum
Rode Pimpernel wappert een
spandoek: ‘Lieve kinderen,
we missen jullie.’ En in de
Munsterheerd hebben kinderen een straattekening-groet
gemaakt voor hun oma in het
Munsterhoes (geen bezoek):
‘Oma, we love you.’

En… is het een actiegroep? Of
doet een enkeling het? Er hangen tientallen geplastificeerde
A4tjes met een solidaire tekst
(‘hart onder de riem’) kriskras

door Beijum. Compleet met
oranje strik. De boodschap?
Het EK-voetbal gaat niet door,
maar laten we de wijk volhangen met oranje vlaggetjes en
wimpels. Zie ook de oproep op
pagina 14.
Je zou bijna vergeten dat er ook
nog ‘gewoon’ Beijumnieuws is.
Het Spakenpad ‒ het voetpad
langs de oostelijke en noordelijke wijkring ‒ krijgt bijvoorbeeld een nieuwe bovenlaag.
Een gedeelte is afgelopen najaar reeds aangepakt; de klus
wordt deze weken voltooid.
En in de Galkemaheerd is een
opknapbeurt bezig in het kader
van ‘Heerdenaanpak’.
Samen staan we sterk
Kom op, Beijumers, deze crisis
kunnen we samen weerstaan.
Respecteer anderen, help elkaar zo nodig. En geniet voor
zover mogelijk vooral van al
het moois dat Beijum en recreatiepark Kardinge in deze tijd
te bieden hebben.
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Kinderopvang op de mooiste plek .....in Beijum

Kindercentrum Mallemolen bijna als thuis

Van 12:00 tot 20:00

Telefoon: 050-5494613
Email: info@kindercentrummallemolen.nl
Website: www.kindercentrummallemolen.nl
Gevestigd: Beijumerweg 19b

En toch de Beijumer? Bestel de

sticker. Bel dan (050-5422807)
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DE HORNBACHOVERSTEEK (2)
Zoals bekend sloot waterschap
Noorderzijlvest enige tijd
geleden de oversteek over het
Boterdiep naar Hornbach af
omdat meerdere keren mensen bij het oversteken van de
sluis afvielen. Velen, waaronder zowel klanten als personeel van Hornbach maar ook
trimmers, waren niet blij met
die afsluiting. De Bewonersorganisaties Beijum (BOB) en
De Hunze/Van Starkenborgh
(BHS) namen daar contact
over op met Noorderzijlvest;
het waterschap trad ook in
overleg met Hornbach.
Inmiddels heeft het waterschap
laten weten dat het de oversteek weer mogelijk wil maken.
Noorderzijlvest heeft als snel
uit te voeren voorlopige maatregel twee opties:
op korte termijn de oversteek
over één sluisdeur voldoende
veilig maken of een pontje
inzetten. Een pontje dat niet
meer gebruikt wordt bij het
Paterswoldsemeer zou daarvoor gebruikt kunnen worden;
mensen moeten dan met
behulp van een slinger op eigen
kracht de oversteek maken.
Het bestuur van de BOB heeft
voorkeur voor aanpassing van
de sluisdeur.

Bewonersorganisatie Beijum
De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum
(BOB) is ‘samen met andere betrokkenen werken aan een
leefbaar Beijum’. De Bewonersorganisatie Beijum, de door
de gemeente erkende bewonersorganisatie van Beijum,
probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren bij het
signaleren van zaken die verbeterd moeten worden en bij
het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dat samen met zoveel mogelijk andere
betrokkenen. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen
praten of om hulp te krijgen van de BOB bij activiteiten.
Maandag 21 april: de hekjes van de sluis in het Boterdiep worden
opnieuw geplaatst en dicht gelast. Onbekenden hadden de hekjes in het weekend gesloopt en in het water gegooid.
Het BOB-bestuur heeft wat de
definitieve oplossing betreft opnieuw voorkeur voor de eerste
variant.
Een pontje acht het bestuur het
1. het verder aanpassen van de
minst geschikt; van de overige
tijdelijke oversteek over een
drie varianten lijkt de eerste
sluisdeur en eventueel ook de
het snelst te realiseren en het
tweede sluisdeur geschikt te
goedkoopst. Die oplossing
maken als oversteekmogelijkAan het werk in de tuin van De Wiershoeck
zal volgens het bestuur prima
heid,
kunnen voldoen, zeker als ook
2. aanleg van een aparte voetde oversteek over de tweede
gangersbrug,
sluisdeur er komt.
3. aanleg van een hoge voetNoorderzijlvest verwacht de
gangersbrug over het water en
tijdelijke oplossing binnen zes
over de weg en het daarnaast
weken te kunnen realiseren.
gelegen fietspad,
Nog even geduld dus ... .
4. blijvende inzet van een
pontje.
Als definitieve maatregel oppert Noorderzijlvest een aantal
mogelijkheden:

Bewonersprotest tegen rodelbaan op Kardingerheuvel (2)
We schreven eerder dat twee
ondernemers plannen hebben
om op de Kardingerheuvel een
rodelbaan te exploiteren. Na-

mens flink wat buurtbewoners
heeft een comité de gemeente
laten weten daar grote problemen mee te hebben.

De bewoners vrezen dat de
rodelbaan fikse geluidsoverlast
zal veroorzaken (zie impressies
daarvan op YouTube) en de
recreatieve en natuurwaarde
van de heuvel (ecoduct nabij!)
zal aantasten. De bewoners
menen bovendien dat een
rodelbaan niet past in het
bestemmingslan zoals dat geldt
voor het deel van het Kardingegebied waar de heuvel zich
bevindt.

De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan
de Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform, zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse Wijkinloop). Ook wordt samengewerkt met bewonersorganisaties van andere wijken, zoals die van De Hunze/
Van Starkenborgh en de Korrewegwijk, bijvoorbeeld als
het gaat om de Gerrit Krolbrug.
Steun nodig bij een actie? Lid worden van de BOB? Lid
worden van bijvoorbeeld de werkgroep Groen, Grijs & Verkeer van de BOB? Binnen de BOB een nieuwe werkgroep
oprichten? Meld je aan bij bob@beijum.org.

Op naar een beter hondenbeleid!
Ooit was er een gemeentelijk
hondenuitlaatplan dat toeliet
dat je op meerdere plekken in
de wijk de hond los kon laten
lopen zonder dat je verplicht
was de hondenpoep op te
ruimen. Die uitlaatplekken bestaan nog steeds, maar je moet
sinds een aantal jaren ook daar
de hondenpoep opruimen.
Toch is er nog steeds op veel
plekken in de wijk forse overlast van hondenpoep. Eerder
gingen we in De Beijumer al in
op deze problemen.
Het huidige beleid van de gemeente is nu:
• Honden zijn verboden op o.a.
speelplekken met een speelobject,
• Honden moeten verder overal

aan de lijn behalve waar op
bordjes staat aangegeven dat
los lopen is toegestaan,
• Overal verplicht poep ruimen:
forse boetes bij overtredingen,
• Alleen meer afvalbakken als
bewoners ze zelf beheren.
Vooralsnog kennen we in Groningen nog steeds de (forse)
hondenbelasting.
Nogal wat mensen vinden dat
het gemeentelijk beleid beter
moet, dat bijvoorbeeld het
eerdere beleid beter was.
Wil je meedoen in een werkgroep voor een beter gemeentelijk honden(uitlaat)beleid?
Meld je aan bij de werkgroep
Groen, Grijs & Verkeer van de
BOB, via bob@beijum.org.

Het comité heeft contact met
zowel de betrokken ambtenaren als de verantwoordelijk
wethouder Jongsma (Christenunie); zij hebben toegezegd dat
de bewonerszorgen serieus betrokken worden bij de beoordeling van de rodelbaanplannen
door de gemeente.

De twee trotse winnaars

Naast de crossbaan ook nog een rodelbaan?

De gemeente heeft inmiddels
de ondernemers om nadere
toelichting gevraagd. Het comité wordt van de gang van zaken
op de hoogte gehouden.

Beijum, april 2020: Blijkbaar is nog niet iedereen op de hoogte
van de opruimplicht!

De officiële prijsuitreiking
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Links of rechts lopen op weg of fietspad ?
Het levert o.a. in het Kardingegebied regelmatig wrijving op
tussen wandelaars en (brom)
fietsers: loop je links of rechts
op een fietspad of een weg?
Dat blijkt o.a. uit reacties op
een eerder artikel in de Bejumer.
Allereerst: als er een voetpad is
moet je die als voetganger gebruiken. Veel mensen denken
dat je op een fietspad of een
weg links moet lopen, maar dat
is dus niet zo. Feit is dat links
lopen verstandig is als het donker is en je niet goed zichtbaar
bent. Je loopt dan niet het risico
dat een jou achterop komende
berijder van een voertuig jou
niet ziet en je aanrijdt. Omgekeerd zie je wie jou tegemoet
komt, zodat je tijdig in de berm
kunt stappen om een aanrijding te voorkomen.
Is het licht, of ben je als voetganger ook in het donker goed
zichtbaar (bijvoorbeeld door
goede verlichting op borst
en rug te dragen), dan lijkt
het rechts lopen voorkeur te
verdienen. Wie van achteren
komt kan jou dan normaal pas-

Het Koerspad tussen Beijum en Lewenborg: gedeelde verkeersroute voor (brom)fietsers, wandelaars en sporters.
seren of kan wachten tot een
tegenligger voorbij is. Het enige
mogelijk vervelende punt is dat
je het als voetganger misschien
niet prettig vindt dat je niet ziet
wie je achterop komt. Maar
dat heb je als fietser ook. En
wat verwacht je van de (brom)
fietser of auto die jou tegemoet

komt terwijl jij links loopt en er
een tegenligger aan komt ? Pal
voor jou neus stoppen ? Wat
vind je daarvan als hardloper ?
Kort en goed: is het licht of
ben jij goed zichtbaar in het
donker, loop (en ren) rechts op
weg en fietspad, of stap, als je

links loopt, in de berm bij een
tegenligger. Mee eens of niet?
Laat het ons weten.
Verder kwam iemand met het
idee om bijvoorbeeld bordjes te
plaatsen in het Kardingegebied
met de tekst ‘Goed zichtbaar?
Dan is rechts lopen beter’. On-

Kort door de BOB
Blauwalg
In de afgelopen edities van de Beijumer werd uitgebreid ingegaan op de stand van zaken wat
de aanpak van de blauwalg in de Kardingerplas betreft. Zoals bekend neemt de Bewonersorganisatie Beijum deel aan een periodiek overleg met de gemeente en met waterschap
Noorderzijlvest over het blauwalgprobleem. Zie het korte bericht op pagina 4 van deze editie.

Corona thuis
Houd in deze tijd
rekening met elkaar
en geniet
van de rust
die je eigen tuin
of balkon
je kan geven.

getwijfeld geeft dat tijdens het
wandelen en fietsen veel gespreksstof. Mensen die er voor
voelen zo’n actie uit te voeren ?
Steun nodig van de BOB? Mail
naar bob@beijum.org
Werkgroep Groen, Grijs &
Verkeer van de BOB

4

KRUID EN ONKRUID IN STAD EN OMMELAND
Door kruidenvrouw Saskia Nieboer

De braam
(Rubus fruticosus)
Als een boer die vijftig jaar
geleden een boerderijtje
had aan de Beijumerweg
nu op diezelfde plek zou
terugkeren, zou hij versteld
staan. Het kale Groninger
land is een veelzijdige wijk
geworden, een klein dorp
eigenlijk. Altijd als ik uit
de stad terug naar Beijum
fiets, word ik blij. Wat wonen
we toch heerlijk hier, met
aan vrijwel elke kant mooie
natuur en ook in de wijk heel
veel groen.
Nu we verder zo’n beetje nergens naartoe mogen of kunnen
door de corona, waardeer ik
Beijum nog eens extra!
Van de oude landbouwbestemming is weinig meer terug
te vinden, maar voor moderne
‘stadsboeren’ is wel een mooi
plukbos aangelegd, met allerlei struiken en bomen. U
vindt het net buiten de wijk
als u richting Kardinge fietst of
loopt. Er is enkele jaren geleden van alles geplant. U kunt
zich als vrijwilliger aanmelden
om mee te helpen bij het onderhoud. In de (na)zomer zijn
hier bessen en andere vruch-

ten, maar zover is het nog niet.
Toch schrijf ik nu een stukje
over de braam. Zo direct zult u
begrijpen waarom.
Een lange geschiedenis
Net als de framboos is de
braam waarschijnlijk al sinds
de prehistorie bekend. Ongetwijfeld zullen de aantrekkelijke vruchten onze verre
voorouders niet ontgaan zijn;
bovendien is de braamplant
een pionier, die graag groeit op
onontgonnen grond. Hij kan
grote oppervlakken bedekken
met een haast ondoordringbaar ‘oerwoud’. Als het in vroegere tijden was gelukt om de
braam met zijn krachtige wortelstelsel en stekelige uitlopers
te verwijderen, was de grond
meteen klaar om te bebouwen.
Herkenning
Braam herkennen is niet zo
moeilijk. Kenmerken van een
echte braam zijn de donkergroene onderkant van het blad
en veel krachtige stekels tot op
het blad. Frambozenblad heeft
een witte onderkant en aanzienlijk minder stekels. Maar
omdat bramen en frambozen
makkelijk kruisen, bestaan er
wel driehonderd variëteiten…
De geneeskracht
In de kruidengeneeskunst wor-

De Kardingerplas en blauwalg
Binnenkort gaat het buitenzwemseizoen weer van start.
We hopen op mooi weer en
een goede waterkwaliteit.
Helaas werd de Kardingerplas
de afgelopen jaren tijdens het
zwemseizoen getroffen door
blauwalg. Naar aanleiding
daarvan heeft een groep bewoners begin 2019 een petitie opgesteld met als doel blauwalg
te voorkomen. Sindsdien is
er een aantal keren overleg
geweest tussen de indieners
van de petitie, bewonersorganisaties, het waterschap en de
gemeente.
De bewoners waren blij te
horen dat de gemeente en het
waterschap al maatregelen hadden genomen en bezig waren
met nieuwe maatregelen en
onderzoeken. Helaas hebben
die tot nu toe niet het gewenste
resultaat gehad; de natuur laat
zich niet altijd sturen.
Tijdens het overleg zijn afspraken gemaakt over verder
te nemen maatregelen en de
communicatie hierover. Het
uitgangspunt is dat we niet
aan symptoombestrijding willen doen, maar de oorzaken
willen aanpakken. Ook willen
we geen maatregelen treffen
waarvan onduidelijk is wat de
eventuele nadelige effecten
kunnen zijn, zoals het inzetten
van zoetwatermosselen die nu
niet in de plas voorkomen. Op

dit moment wordt onderzoek
gedaan naar het effect van
de waterbodem en naar het
ecologisch evenwicht in de
plas, er worden aanpassingen
gedaan aan de doorstroming
en er vinden noodmaatregelen
plaats, zoals het verwijderen
van drijflagen. De communicatie hierover vindt plaats via de
wijkkranten en de website van
het waterschap.
Ondanks alle inspanningen kunnen we helaas niet garanderen
dat blauwalg voorgoed tot het
verleden behoort. Het volgende
is gedaan of afgesproken:
• Waterschap Noorderzijlvest
heeft een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Het lijkt
erop dat uit de waterbodem
voedingstoffen in het water
terechtkomen. Dit zou echter
onlogisch zijn. Daarom wordt
dit de komende maanden
nog een keer onderzocht, bij
hogere temperaturen.
• Er is ecologisch onderzoek
gedaan naar de verhouding
plantaardig plankton en dierlijk plankton. De resultaten
hiervan volgen later dit jaar.
Een consequentie zou kunnen zijn dat meer natuurlijke
oevers moeten worden aangelegd.
• Er worden extra meetpunten
geïnstalleerd waarmee onder

den verschillende delen van de
braam gebruikt. De vruchten
bevatten onder andere veel
vitamine C en kunnen worden
gegeten om de weerstand te
verhogen. Uiteraard zijn in de
natuur nog geen verse bramen,
maar bij de supermarkt vindt
u ze vast wel, al dan niet in het
vriesvak.
Bij stress of slapeloosheid
helpt een bakje bramen voor
het slapengaan. Of u neemt
een glaasje bramenwijn,
eventueel verwarmd met wat
honing. De warme wijn werkt
tevens zweetafdrijvend en slijmoplossend bij griep en verkoudheid, en is ook lekker als
je niet ziek bent…
Braamblad is een smakelijk
bestanddeel van veel ‘huisthee’- en zwangerschapsmengsels. Het blad werkt
bloedzuiverend en samentrekkend, en bevat waardevolle
mineralen. Vooral die samentrekkende werking is interessant ‒ bij diarree bijvoorbeeld,
maar ook om de celwandjes
sterk te maken. Juist in onze
tijd heel handig: ziektekiemen
krijgen dan minder kans om
het lichaam binnen te dringen.
Van oudsher werd sterke thee
van braamblad gebruikt als
spoelmiddel tegen bloedend
tandvlees.

meer het temperatuurverloop in de plas nauwlettender in het oog kan worden
gehouden.
• Waterkwaliteitsmetingen,
inclusief blauwalganalyses,
worden nu het jaar rond
gedaan, en niet alleen in het
zwemseizoen.
• De inlaat van water in de
plas verloopt via het rietfilter.
Dit filter wordt voorafgaand
aan het zwemseizoen extra
schoongemaakt.
• In het voorjaar houden we zo
veel mogelijk water vast in de
plas, waardoor minder water
ingelaten hoeft te worden.
• Als het peil in de plas daalt,
laten we dit jaar geleidelijker
water in.

Braamblad

Verzamelen
U kunt het braamblad nu plukken, op een zonnige dag als de
dauw is opgedroogd. Doe het
zo dat niemand kan zien dat u
er bent geweest: pluk hier en
daar een blaadje. Thuis legt u
de blaadjes in een enkele laag
in een mandje en laat ze drogen bij kamertemperatuur. Dat
duurt enkele dagen. Daarna
kunnen ze in een droog glazen
potje en zijn ze klaar voor in
de thee.
Braamblad mag langere tijd
twee tot drie keer per dag
gedronken worden, maar vanwege de stoppende werking

wordt het kruid vaak in een
mengsel toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie
met citroenmelisse, marjolein,
tijm, goudsbloemblad en/of
rozenblad.
Tot slot
Braam hoort bij de rozenfamilie. Dat kunt u straks goed zien
als hij bloeit: bijna alle leden
van die familie hebben vijf
bloemblaadjes! Van oudsher
is de rozenfamilie verbonden
met de (liefdes)energie van het
hart. Daarvan wens ik u een
extra dosis in deze vreemde
tijden!

Heel Groningen blijft helpen
Een dikke maand geleden zijn
we gestart met Heel Groningen
Helpt, een centraal punt en
platform voor informele zorg en
burenhulp in tijden van corona.
Per wijk en per dorp hebben we
een lokaal team dat dit – waar
nodig – coördineert.
In Beijum werken we samen met
bewoners die onder andere zijn
verbonden aan De Bron en Bij
Hem Community. Onze ambitie
is om ook na coronatijd door
te gaan. Stedelijk wordt Heel
Groningen Helpt ondersteund
door zeventig kerken, maar ook
door WIJ Groningen, Humanitas,
Link050 en andere partners,
zoals WeHelpen. Al met al is dit
een mooi initiatief om de soci-

ale infrastructuur van onze wijk
verder te versterken.
Heb je hulp nodig of wil je graag
iemand helpen?
Kijk voor meer informatie op
www.heelgroningenhelpt.nl.

• De gemeente onderzoekt in
hoeverre het mogelijk is om
de uitstroom vanuit de plas
te verplaatsen, waardoor
meer doorstroming ontstaat
in de plas.
• Er is onderzocht in hoeverre
voedingstoffen vanuit de wijk
Zilvermeer in de plas terechtkomen. Dit is niet het geval.
Wel zit er vrij veel slib in de
slootjes.
• Indien nodig worden drijflagen verwijderd langs de
oevers.
Kijk voor de actuele waterkwaliteit op www.zwemwater.nl

Galkemaheerd | Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Pagina Wijkvernieuwing
Wijkvernieuwing ten tijde van corona
Het zijn bijzondere tijden
waarin we zoveel mogelijk
thuis moeten blijven vanwege
het coronavirus. Dit heeft ook
gevolgen voor de verschillende wijkvernieuwingsprojecten.
Juist in maart en april waren
diverse bijeenkomsten gepland over de resultaten van
de studie naar de haalbaarheid van woningbouw op de
voormalige Doefmat-locatie,
de plannen voor winkelplein
Oost, de voortgang van het
onderzoek Wijkbedrijf, wensen
en ideeën rondom buitensport
en initiatieven rondom energie en duurzaamheid. Deze
bijeenkomsten konden helaas
niet doorgaan. Ook de Kerngroep Wijkvernieuwing, die de
ontwikkelingen op de voet volgt
en er actief aan bijdraagt, is na

Stand van zaken
Uitvoering projecten en acties komende periode
•

•
Werkzaamheden Galkemaheerd
februari niet meer bij elkaar
gekomen.
Wij proberen nu op andere manieren, waar mogelijk digitaal,
deelnemers aan de verschillende projecten te informeren
en reacties op de diverse plannen te verzamelen. Helaas leidt
dit bij een aantal projecten tot
vertraging. Waar mogelijk gaan
we gezamenlijk – bewoners,

gemeente en organisaties in de
wijk – door met het uitwerken
van de plannen.
Gelukkig ontstaan er daarnaast
allerlei positieve initiatieven
vanuit bewoners en organisaties om elkaar in deze uitzonderlijke periode te ondersteunen!

•
•
•

Minetta Koornstra
Projectleider Wijkvernieuwing

De werkzaamheden in de heerden – onderdeel van de
Heerdenaanpak – lopen vooralsnog door (Galkemaheerd, Godekenheerd, Isebrandtsheerd). Aannemers
houden hierbij rekening met de coronamaatregelen
van het kabinet.
Evenals vorig jaar kunt u een picknicktafel voor uw
buurt aanvragen (dat kan via een mail aan ronald.rooijakkers@groningen.nl). Het plaatsen van de tafels doen
we pas als het verbod op groepsvorming is opgeheven.
U kunt meedoen aan de digitale enquête over buitensport in de wijk (zie het artikel op deze pagina).
Direct omwonenden krijgen informatie over het resultaat van de haalbaarheidsstudie woningbouw Doefmatlocatie
De werkgroep ‘Iedereen doet mee’ heeft deelnemers
gevraagd om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, en informele hulp en ondersteuning zodat straks,
als het weer mag, de werkgroep een goed voorbereide
bijeenkomst kan houden waarin we taken verdelen en
prioriteiten stellen.

In tijden van crisis gebeuren er ook mooie dingen
Kinderen die kaarten maken
voor mantelzorgers en oudere
mensen, buurtgenoten die
koken voor iemand in de buurt,
vrijwilligers die mondkapjes
naaien, muzikanten die optreden voor het verpleegtehuis,
ondernemers die hun voorraden aan de voedselbank geven,
mensen die boodschappen van
de voedselbank aan huis bezorgen, vrijwilligers die bellen
met mensen die om een praatje
verlegen zitten, groene posters
voor de ramen van mensen die
daarmee laten blijken graag te
willen helpen: net als op andere
plekken zie je ook in Beijum al
die gewone en ludieke uitingen
van solidariteit, van naar elkaar
omkijken, van laten merken dat
je er voor elkaar bent.

Oproep!!

Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

Aubade ter gelegenheid van een gouden huwelijksjubleum in coronatijd

Vragenlijst Buitensport Beijum
Vul jij hem ook in?
Toen we bedachten om op 9 april tijdens de wijkinloop een
update te geven over de buitensportplannen, wisten we niet dat
de wereld in korte tijd zo zou veranderen. Omdat bijeenkomsten
voorlopig niet mogelijk zijn, willen we digitaal graag uw mening
horen over de mogelijkheden voor buitensport in Beijum. Zeker
nu, in een tijd waarin iedereen vooral binnen moet blijven, zal
straks de behoefte aan buitensporten waarschijnlijk nog groter
zijn. Met de vragenlijst willen we meer duidelijkheid krijgen
over uw specifieke wensen. Of u nou een fanatieke sporter, een
beetje sporter of een niet-sporter bent, maakt niet uit. Want buitensport is een breed begrip en kent vele vormen en we willen
graag dat iedereen zijn wens kenbaar maakt!
Dat kan via deze link waar u de vragenlijst kunt vinden:
https://bit.ly/BuitensportBeijum.
Joanne ten Cate,
Projectleider Buitensport

Zeker in deze tijd ligt eenzaamheid op de loer en is het belangrijk om daar als bewoners
en als hulpverleners oog voor te
hebben. Gelukkig is het zo – om
een bekende boektitel aan te
halen – dat ‘de meeste mensen
deugen’, van nature sociale dieren zijn die voor elkaar zorgen.
De coronacrisis met zijn opgelegde isolatie lijkt dit nog te
versterken en brengt mensen in
de wijk weer dichter bij elkaar.
In tijden van crisis gebeuren er
dus ook mooie dingen! Wijkvernieuwing Beijum Bruist! wil
daarop inspringen om ervoor
te zorgen dat we ook na deze
crisis het gevoel van saamhorigheid blijven vasthouden, dat
we eenzaamheid in het vizier

blijven houden. Alle spontane
acties die mensen zelf al ondernemen zijn een unieke impuls
om samen verder actie te
ondernemen. Om samen met
bewoners, maatschappelijke
organisaties en Sterk Netwerk
Beijum kennis en vaardigheden
te ontwikkelen om van de wijk
een nog hechtere gemeenschap
te maken.
Vanuit het Sterk Netwerk zullen we na de coronacrisis een
oproep doen aan alle actieve
buurtbewoners en ‘buurtverbinders’ om samen het gesprek
te voeren over hoe we deze
energie en ‘zorg hebben voor
elkaar’ vast kunnen houden.
Els Bruinewoud & Jelly Bruining

Ben jij een kei in schrjven,
vooral online, en wil je
graag iets voor jouw eigen
wijk doen?
Dan is het Communicatieteam Beijum Bruist! iets
voor jou!
Wij zoeken iemand die in
Beijum woont en het leuk
vindt om zich als vrijwilliger
in te zetten voor de (online)
communicatie over allerlei
activiteiten in Beijum.
Dat kan op diverse manieren: helpen meedenken
hoe je meer Beijumers bij
de wijkvernieuwing kunt
betrekken, door sociale
media bij te houden, flyers
te ontwerpen of wervende
teksten te schrijven.
Weet jij wat er speelt in
de wijk, heb jij tijd en zin
en vind jij het leuk om als
Beijumer onderdeel te zijn
van een klein team en een
groot netwerk? Dan komen
wij graag in gesprek met
jou!
Stuur een mail naar
communicatiebeijum@
groningen.nl en wij nemen
contact met je op!

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.
De
twee trotse winnaars

www.facebook.com/Beijum-Bruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De officiële prijsuitreiking
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ONDERNEMERS IN
DE WIJK BEIJUM (30)
Beijum wemelt van de ondernemingen en bedrijven. Groot,
klein, familiebedrijven, eenmansbedrijven, starters, gevestigde
bedrijven, et cetera. Met z’n allen
vormen ze het ondernemerslandschap in de wijk.
In deze serie worden ondernemingen en bedrijven voor het
voetlicht gebracht. Beijum zonder ondernemers is ondenkbaar.
In deze aflevering vertelt Edward
Elbers over zijn zaak Time Out
Kappers Beijum.
Time Out Kappers
Edward, vertel, wie ben je?
Op mijn vijftiende ben ik als
leerling begonnen te knippen.
Inmiddels ben ik 32 jaar. In
2014 heb ik Time Out Kappers Beijum overgenomen.
Daarvoor werkte ik al bij Time
Out Kappers, op het laatst in
Lewenborg. Tijdens mijn opleiding werkte ik als leerling bij
Time Out Kappers in Beijum,
bij de oude eigenaresse.

Hoe ben je er zo toe gekomen? Zijn er nog nadere
ontwikkelingen?
Ik heb altijd al de ambitie
gehad om voor mijzelf te beginnen. Ik ben begonnen in
mijn eentje en heb inmiddels
kunnen uitbreiden naar een
team van zeven mensen in
totaal. Na vijf jaar in Winkelcentrum Beijum Oost werd
het tijd voor vernieuwing: we
zijn verhuisd en hebben het
team en het pand overgenomen van Voordeelkappers op
Winkelplein West, naast de
bakker. We werken nu al een
tijdje samen en ik kan alleen
maar zeggen dat ik heel tevreden ben met de manier
waarop dit gaat.
Vertel eens wat meer? En
waarvoor kunnen mensen
bij jullie terecht? Wat is het
aanbod?
Ons team bestaat uit allemaal allround kappers die
zijn gespecialiseerd in de
nieuwste trends. We hebben

Star coloristen, die examens
hebben afgelegd zodat ze
helemaal op de hoogte zijn
van de nieuwste trends en
technieken. Ook zijn wij gecertificeerd voor het opleiden
van leerlingen en blijven we
continu cursussen en trainingen volgen, zodat we bij de
tijd blijven en aan de wensen
van onze klanten kunnen
blijven voldoen. We willen het
makkelijk, gezellig en vertrouwd laten voelen bij ons in
de kapsalon, zodat de drempel niet hoog is om binnen te
komen. We zeggen vaak: het
is net een familie, altijd lol en
gezelligheid.
Ook het online afsprakensysteem vinden de klanten heel
fijn. Zo kunnen ze precies
aangeven wanneer, hoe en
door wie ze geholpen willen
worden als ze een afspraak
maken via de website of de
app op de telefoon. Langskomen of bellen kan natuurlijk
ook. Als salon willen we zo
veel mogelijk alles onder één
dak hebben. Vandaar dat we
ook een manicure/pedicure
hebben; dat is mijn moeder,
met Salon Joke. En er zijn
plannen om een nagelstyliste

Pril begin van de weg terug

Er zijn wel wat lichtpuntjes.
Ook in Beijum zullen we dit
gaan merken, want de basisscholen mogen vanaf 11
mei weer van start. Hoe, dat
is maatwerk. Iedere school
moet daarin keuzes maken,
want voorlopig gaat het om

len, hou anderhalve meter
afstand en was je handen zo
veel als je kunt.
En hou vol!

BeijumCast: Beijumers, laat je zien!
Leer je wijkgenoten kennen en vertel iets over je
talenten, over wat je bezighoudt of over wat je van de
wijk vindt. Herinneringen,
ideeën, wensen… het mag
allemaal. Op het YouTubekanaal BeijumCast verzamelen we alle inzendingen.
BeijumCast is een initiatief
van Experiment Beijum.
En het is een manier voor
Beijumers om toch contact
met elkaar te houden of te
krijgen in deze tijd waarin we
gedwongen op afstand van
elkaar moeten leven. Samen
laten we zien wat en vooral
wie Beijum is. Niet een stapel
stenen, maar zo’n twaalfenhalfduizend Groningers die in
de leukste wijk van de stad

Tot slot: wat vind je van de
wijk?
Als peuter heb ik in Beijum
gewoond en ik heb het altijd
een leuke wijk gevonden. Ik
vind het net een dorp: gemoedelijk en gezellig. Dit zie
je terug in de zaak. Mensen
kennen elkaar en praten vaak
nog na aan tafel in de kapsalon. Dat maakt het werken en
het hebben van een zaak in

In de Wibenaheerd komen
een container voor lege
flessen en een container
voor oud papier te staan.
De gemeente geeft hiermee
gevolg aan een verzoek
van woningcorporatie De
Huismeesters en haar huurders, die hierom hebben
gevraagd.

de helft van de tijd – om en
om per dag of ’s morgens en
’s middags. De Buitenschoolse
opvang volgt het ritme van de
scholen. De kinderdagverblijven mogen helemaal open.
Kinderen tot 12 jaar mogen
weer buiten trainen in groepen, maar er zijn voorlopig
geen sportwedstrijden.
En evenementen zijn er tot 1
september niet. Dus ook geen
Zomermarkt bij De Wiershoeck
eind juni.
De basisregels blijven gelden,
in ieder geval tot 20 mei: blijf
zo veel mogelijk thuis, werk
vanuit huis, ga alleen winke-

en een schoonheidsspecialiste toe te voegen aan onze
salon.

de wijk als Beijum superleuk!
We hopen jullie snel weer te
zien wanneer dit op een veilige manier kan vanwege het
coronavirus. Dus hopelijk tot
snel en blijf gezond!
Time Out Kappers Beijum
Stoepemaheerd 43
9737 TM Groningen
t: 050-5413331
w: www.timeoutkappers.nl
m: beijum@timeoutkappers.nl
Facebook en Instagram:
@timeoutkappersbeijum

Containers voor glas en oud
papier in Wibenaheerd

Actuele stand van zaken betreffende corona
Bijna acht miljoen mensen
keken naar de persconferentie van premier Rutte op
21 april, want we hopen natuurlijk allemaal dat we ons
‘normale’ leven weer kunnen
oppakken. Toch bleef de
boodschap helder: ‘Liever
voorzichtigheid nu dan spijt
achteraf.’

De nieuwe zaak aan de Stoepemaheerd

wonen – of hebben gewoond,
dat mag natuurlijk ook.

sen en dromen zijn voor henzelf, anderen en de wijk.

Achterwerk in de kast
BeijumCast is losjes gebaseerd op het vroegere televisieprogramma Achterwerk in
de kast. De formule van het
programma was simpel: kinderen in een kast achter een
gordijntje. Enkele minuten
zendtijd, geen montage, geen
verplicht onderwerp.
BeijumCast is er voor alle
Beijumers, jong en oud.
We verzamelen filmpjes en
andere creatieve uitingen
die Beijumers zelf hebben
gemaakt (bijvoorbeeld met
hun telefoon) en waarin ze
kort iets vertellen. Over wie
ze zijn, wat hun talenten zijn,
wat ze doen en wat hun wen-

Hoe het werkt
Maak een kort filmpje. Wat je
in dat filmpje doet, kan van
alles zijn: een grapje, een
show op je gitaar, een voor-

Meer over afval en afval scheiden vindt u op https://gemeente.groningen.nl/afval. De
containers worden binnenkort
geplaatst.

Afval wordt steeds meer
gescheiden ingezameld. De
gemeente hoopt dat met het
plaatsen van deze containers
nog meer oud papier en glaswerk wordt gescheiden van
het restafval, zodat meer afval
hergebruikt kan worden.

werp uit je huis, een herinnering uit Beijum ‒ verzin het
maar. Ben je een schrijf- of
tekentalent en wil je dat liever met ons delen? Dat mag
natuurlijk ook! Stuur dan je
gedicht, verhaal of tekening
in plaats van een filmpje.
App je filmpje naar Experiment

Beijum: 06-57713775. En zeg
er even bij of je toestemming
geeft om het te delen op social
media.
Onder de 13 jaar? Vraag dan
een ouder of verzorger om
je filmpje te appen. Of mail
je bijdrage naar experimentbeijum@gmail.com, onder
vermelding van BeijumCast.
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Voortzetting project De Wijk De Wereld op afstand en coronaproof
‘Telefoon en Skype is eigenlijk
niets aan, veel liever ga ik op de
fiets door de wijk, maar we zitten niet stil’, zegt Karin Noeken.
Ze is de artistiek leider van het
project De Wijk De Wereld en
maakt er onder de huidige omstandigheden het beste van. Zij
en haar collega’s hebben al veel
ideeën in hun hoofd en op papier, die ze graag coronaproof
willen maken, zodat mensen
zich veilig voelen. ‘Het is ook
uitdagend en leuk; het levert
ons soms ideeën op waaraan we
normaal nooit hadden gedacht.’
door Willy Koolstra
Zo wacht de seniorenflats in
Beijum binnenkort een leuke
verrassing. De wijk Paddepoel
ging hen al voor. Karin legt uit
dat ze contact houden met de
wijken waar ze eerder zijn geweest. In 2018 waren ze in Paddepoel, dus togen presentator

Foto: Mirjam Theissen

Basz de Jonge en zanger Frank
den Hollander met een groot
meezing-led-scherm op een
doordeweekse coranadag naar
de Paddepoelster flats Castor en
Pollux voor een muzikale afleiding ten behoeve van de veelal
oudere en dus kwetsbare bewoners daar. ‘Veel mensen stonden
op hun balkon en konden elkaar
zien. Dat zorgde voor verbinding
en dat is ook ons doel’, zegt
Karin.
Bewoners achter glas
Een drietal medewerkers fietste half april twee lange dagen
kriskras door de wijk om wie in
Beijum woont of werkt te filmen
op een lentezonnig lievelingsplekje in de buurt. Het ging om
opnames voor een videoclip bij
het nieuwe wijklied. Bewoners
droegen hiervoor ideeën aan;
stadsdichter Renée Luth had voldoende stof voor rijm en ritme.
Remco Wind maakte de muziek
erbij en Izaline Calister zong het

Foto: Nienke Maat

Bloesems Bottemaheerd

camera en legde haar buurtgenoten vast van achter glas.

|

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

in. ‘We denken er nog over na
hoe we de clip in Beijum kunnen
laten zien’, zegt Karin.

Foto: Nienke Maat

Fotografe Nienke Maat ging van
huis naar huis en vereeuwigde
een tiental thuisblijvers in de
deuropening van hun woning.
Ook Mirjam Theissen pakte de

Dichters gezocht
Naast verbinden wil De Wijk De
Wereld ook mensen die normaal niet met hun talenten in
de spotlights staan een podium
geven en verder helpen. In de
Korrewegwijk ontmoetten ze
dichteres Charlotte Beerda, die
ook prachtig kan voordragen. Zij
deed de openingsmonoloog van
de voorstellingen in de Stadsschouwburg vorig jaar en is nu
wijkdichteres. Uitgeverij Noordwoord heeft haar geadopteerd
en uitgenodigd haar poëzie te
publiceren. ‘Er kwamen bij haar
zo veel mooie gedichten los dat
we dat niet verloren konden
laten gaan’, zegt Karin. ‘Door haar
kwamen wij op het idee van een
wijkdichter.’
Ook Beijum krijgt straks een
wijkdichter. Poëtisch aangelegde
Beijumers kunnen daartoe tot
17 mei een gedicht of spoken
word op video insturen, met als
thema Beijum Binnen.
Theatrale modeshow
Ook op het gebied van zang,
dans en het schrijven van liedjes
kwamen latente talenten tot
bloei. Mensen die aan het project willen meedoen, kunnen
zich nog steeds melden. ‘We
zoeken nog naar vaders die met
hun zoon of dochter in een kleine voorstelling willen spelen, en
gezinnen in de wijk die nog niet
zo lang in Nederland wonen’, laat
Karin weten. Ook kunnen nog
meer jongeren meedoen. Samen

Foto: Nienke Maat

met Peerke Malschaert maken ze
een soort theatrale modeshow
en ontwerpen daarvoor zelf de
kostuums. Kleding bepaalt vaak
wie je bent of wilt zijn. Karin vat
de bedoeling kort samen: ‘Ik
draag dus ik ben.’
Een zomervakantie zit er voor
de makers dit jaar niet in. De
voorstellingen in de Stadsschouwburg die in juni gepland
stonden, zijn verplaatst naar
eind augustus. Karin: ‘Alles is heel
nieuw. We gaan aan de slag met
die anderhalve meter. We kijken
per keer wat de regels zijn. Gezondheid staat voorop.’
Gedichten kunnen tot 17
mei worden ingestuurd naar
jantien@dewijkdewereld.nl.
Wie nog wil meedoen
aan het project, kan zich
melden via:
info@dewijkdewereld.nl.
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Stadsbeheer

Dagelijks beheer en groot onderhoud Beijum 2020
De gemeente Groningen is
verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. Dat gebeurt
vanuit twee locaties: het
dagelijks onderhoud vanuit
de wijkpost in Kardinge en
het groot onderhoud vanuit
Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat. Hoe ziet dat eruit?
En wat zijn de plannen voor
Beijum in 2020?
Op een willekeurige dinsdag
is het een komen en gaan van
rode auto’s aan de wijkpost
Kardinge. Het grijze gebouw
naast het sportcentrum is het
hoofdkwartier van het dagelijks
onderhoud van stadsdeel oost
waar Beijum onder valt. Medewerkers in oranje jassen gaan
met hun materieel vanuit deze
plek de wijken in. Zij zorgen
voor het legen van prullenbakken, het maaien van gras,
het verwijderen van onkruid,
etc. Iedere werkdag opnieuw.
Over hoe vaak, wanneer en de
kwaliteit zijn op hoofdlijnen
afspraken gemaakt. Dat is een
politieke keuze: het college van
burgemeester en wethouders
doet aan de gemeenteraad
een voorstel om het gemeenschapsgeld, waaronder geld
voor Stadsbeheer, te besteden.
De raad beslist hier uiteindelijk
over.
Zelf melden
Wie goed kijkt op deze dins-

Een van de ‘medewerkers in oranje jassen’ die dagelijks in de weer zijn om onze woonomgeving te onderhouden (Foto Henk Tammens)
dag ziet dat medewerkers met
tende stoeptegels, zwerfvuil,
A4’tjes het gebouw uitlopen.
vandalisme, etc. “We vinden
Het zijn meldingen van bewohet heel fijn dat bewoners ons
ners die dagelijks op de wijkzo helpen met het beheer en
post binnenkomen. Meldingen
onderhoud,” zegt een medeAan
het werk
in deover
tuin van
De Wiershoeck
gaan
onder
andere
loszitwerker. “Hoewel we dagelijks

in de wijken zijn, komen we
niet iedere dag op iedere plek.
De ogen van bewoners en hun
meldingen zijn daarom een
welkome aanvulling.” Zelfs iets
melden? Dat kan via de app

Vervolg werkzaamheden Spakenpad
Eind 2019 voerde de gemeente werkzaamheden uit aan het Spakenpad in Beijum. De klinkers uit het pad worden vervangen door
een halfverharding. Dat is nodig om de bereikbaarheid van het pad te verbeteren en wateroverlast tegen te gaan. De plannen zijn afgestemd met de BOB en Fietsersbond, bewoners zijn enthousiast over de eerste resultaten. Vanwege de natte omgeving en de hoge
waterstand kwamen de werkzaamheden stil te liggen.
Nu de weersomstandigheden beter zijn, kan de aannemer de werkzaamheden weer oppakken. De aannemer houdt hierbij rekening
met de richtlijnen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tijdens de werkzaamheden is het pad afgesloten op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is. Parkeerplekken in de straat kunnen gebruikt worden voor opslag
van materiaal. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei afgerond.

De twee trotse winnaars
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Slim Melden, de website van de
gemeente of via telefoonnummer 14050. Al deze meldingen
worden in een automatisch
systeem verwerkt, waardoor
ze sneller opgelost kunnen
worden en de gemeente inzicht
krijgt in het type meldingen.
Waardering
De gemeente meet ook de
tevredenheid onder bewoners.
In het stadsdeel oost waren bewoners vorig jaar enthousiaster
over het beheer en onderhoud
dan in 2018. De tevredenheid
is gestegen naar 90%. “Dat is
een mooie opsteker voor de
medewerkers die zich hier met
ziel en zaligheid voor inzetten,”
zegt de teamleider. Bewoners
waarderen de verharding
(wegen, fietspaden en stoepen)
het minste, maar experts geven
aan dat het volledig voldoet
aan de gestelde kwaliteitsniveaus. Bewoners zijn het meest
enthousiast over het meubilair
op de straten, het groen en
de schoonheid van de wijken
worden ook gewaardeerd (zie
de tabellen aan het einde van
dit artikel op pagina 10).
Groot onderhoud
Naast het dagelijks beheer
vindt er jaarlijks groot onderhoud plaats. Dat is nodig
omdat wegen of speelplekken
niet meer voldoen aan de eisen
die daaraan worden gesteld of
omdat ze zijn afgeschreven.
Het groot onderhoud gebeurt
door technisch specialisten aan
de Duinkerkenstraat. Op basis
van het beschikbare budget
wordt hiervoor een programma
gemaakt dat vaak in samenwerking met bewoners wordt
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uitgevoerd. En dat is wikken
en wegen, want er zijn altijd
meer wensen dan beschikbaar budget en de gemeente is
groot. Dat is soms spannend,
want iedere bewoner vindt zijn
eigen omgeving het belangrijkste. En dat is begrijpelijk. Maar
er spelen ook allerlei andere,
grotere afwegingen een rol bij
de keuzes voor het groot onderhoudsprogramma.
Puzzel
In het groot onderhoudsprogramma probeert de gemeente
zoveel mogelijk zaken te
combineren. Niets is vervelender dan dat de schop eerst de
grond ingaat voor rioolwerkzaamheden en een half jaar
later voor werkzaamheden aan
de elektriciteitskabels. Dat proberen we daarom zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Daarbij is de gemeente afhankelijk van andere overheden en
bedrijven zoals Enexis en KPN.
En omdat werkzaamheden in
de openbare ruimte ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
vuilophaal- en hulpverleningsdiensten, moeten we ook met
hen afstemmen. Al met al een
hele puzzel. En soms ontstaan
er ook praktische proble-

men die vooraf niet voorzien
waren. Neem bijvoorbeeld de
richtlijnen rondom PFAS die
het kabinet vorig jaar ineens
aankondigde en tot extra eisen
en dus vertraging leidden. Of
weersomstandigheden zoals
bij de aanpak van het Spakenpad. De werkzaamheden aan
dit pad hadden vorig jaar al
afgerond moeten zijn, maar dat
lukte niet door het natte weer.
Deze worden daarom nu naar
verwachting in mei afgerond.
Wat gaat er in 2020 gebeuren
in Beijum?
Het programma groot onderhoud voor Beijum bestaat uit
wegen, bomen, groenvakken,
speelplekken en bruggen. De
gemeente wil dit jaar de fietspaden van de Emingaheerd,
het Zadelpad en het Koerspad
aanpakken. De rijbaan van
de Bentismaheerd, de voetpaden van de Bunnemaheerd
en Sijgersmaheerd en de
parkeervakken van de Ypemaheerd worden herstraat. En de
Sibandaheerd krijgt een nieuwe
asfaltlaag.
Onderhoud vindt er ook plaats
aan bruggen. Voor Beijum
staan de volgende bruggen in

Niet alleen medewerkers van de gemeente ...
(Foto Henk Tammens)

... ook bewoners kunnen meewerken aan het onderhoud van hun
wijk, bijvoorbeeld als ‘stille kracht’.

Eigen rol
Samen houden we de wijk mooi, schoon en leefbaar. Is er iets kapot, stuk, beschadigd of
vormt er iets een gevaar bij je in de buurt, dan kun je zelf een melding doen bij de gemeente
via https://groningen.slimmelden.nl/ of de app Slim Melden. Denk aan losse takken en uitstekende wortels, kleine dode dieren op straat, verwaarloosde of weesfietsen, etc. Bellen kan
ook via 14050 (geen netnummer nodig). Zwerfvuil kun je ook melden, maar nog beter is het
zelf even op te ruimen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Ik zie, ik zie...
meld het bij de gemeente!
De gemeente zorgt voor het onderhoud van groen, straten, speeltoestellen
en verkeersborden.
Maar de gemeente ziet niet alles!
Ziet u bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegel?
Onduidelijke bewegwijzering? Zwerfvuil of graffiti? Overhangende takken?
Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe?

• Op de website: gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt.
• Of bel: 14 050.
• U kunt ook een bericht (eventueel plus foto) sturen:
- via de app Slim Melden of
- via Whatsapp naar 06 12 82 39 73.

Heeft u in uw buurt overlast of maakt u zich zorgen om iemand? Meld dit
op gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Of bel 050 5875885.
Is het dringend? Bel dan de politie: 0900 8844.

het programma 2020: Beijumerweg, Stoepemaheerd,
Fossemaheerd, Pedaalpad en
Holmsterheerd.
Bomenbeheerplan
Bomen hebben in Beijum,
maar ook Lewenborg een apart
programma, namelijk het
bomenbeheerplan. In het plan
– zie website van de gemeente
– staat welke snelgroeiende bomen er gedurende de looptijd
van het plan worden vervangen. In 2020 wil de gemeente
samen met bewoners voorbereidende werkzaamheden treffen voor de bomen in dit plan
in de Jensemaheerd, Boelemaheerd, Fultsemaheerd, Barmaheerd en Nijensteinheerd. Met
laatste twee heerden – Barma
en Nijenstein – proberen we
aansluiting te zoeken bij de
wijkvernieuwing zodat we voor
deze straten meer kunnen
realiseren dan alleen de aanpak
van de bomen. We zijn dat op
dit moment aan het verkennen.
Alle werkzaamheden in deze
vijf heerden die voortkomen uit
de voorbereiding, vinden plaats
in 2021.

programma gemaakt. Binnen
de werkgroep kiezen we twee
plekken die we grootschalig
willen aanpakken. Voor 2020
zijn dat de Bekemaheerd en de
Froukemaheerd. Vaak kijken
we hierbij naar een groter
gebied en kiezen we ervoor
in overleg met bewoners om
enkele kleine plekken of individuele toestellen te verwijderen in ruil voor een grotere en
mooiere plek in de heerd.
Daarnaast vervangt Stadsbeheer individuele toestellen die
zijn afgeschreven. In Beijum
worden dit voorjaar op vier
plekken huisjes met glijbanen
vervangen door eigentijdse,
nieuwe toestellen. Het gaat om
de Sibrandaheerd ter hoogte
van nummer 17, de Nijensteinheerd bij nummer 94, Wibenaheerd ter hoogte van 375 en de
Fossemaheerd ter hoogte van
202.
Met bewoners
Het reguliere onderhoud vanuit
de wijkpost gebeurt doorgaans
zonder bewoners. Prullenbakken moeten nu eenmaal worden geleegd en we gaan ervan
uit dat iedere bewoner dat wil.
We staan altijd open voor wensen en suggesties. Groot onderhoud en aanpassingen van de
leefomgeving doen we vaak wel
met bewoners. We vinden het
belangrijk om te weten wat bewoners wensen of vinden van
onze plannen. Zij wonen immers op deze plek. Afhankelijk
van het type onderhoud doen
we dat met een bewonersavond, een brief met reactiemogelijkheid of andere vorm.
Zo gaan we voor speelplekken
de buurt in en horen we het
liefste van kinderen zelf wat ze
willen. En we stemmen onze
plannen zoveel mogelijk af met
andere afdelingen binnen de
gemeente, zoals bijvoorbeeld
verkeer of Stadsontwikkeling.
Zo kunnen we werk met werk
combineren.
Corona
De buurt ingaan kan helaas
op dit moment niet, omdat
vanwege het coronavirus
bijeenkomsten zijn verboden
Dat leidt soms tot vertragingen.
Hetzelfde geldt voor andere
onderdelen in ons programma.
Hoewel het streven is alle
werkzaamheden in 2020 uit te
voeren, weten we nu al dat dit
helaas door de coronacrisis niet

Naast bomen staan ook groenvakken in het programma groot
onderhoud, het gaat in 2020 om
vakken bij de Nijensteinheerd,
het Pedaalpad, de Onnemaheerd, Bunnemaheerd en in de
Groene Long.
Werkgroep spelen
En dan is er nog het programma spelen. In Beijum komt dat
tot stand in nauwe samenwerking met de werkgroep spelen
waarin enkele wijkbewoners
zitten. Stadsbeheer levert
hiervoor een overzicht aan, dat
wordt in de werkgroep gecombineerd met bewonerswensen
en -initiatieven en tot een

Vervolg op pagina 10
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Ook de plaatsing en het onderhoud van speeltoestellen (o.a. vervanging glijbanen) op het programma
mogelijk is. Aannemers zijn vaak nog wel
aan het werk, maar moeten maatregelen in
acht nemen, medewerkers werken verplicht
vanuit huis en sommige werkzaamheden
kunnen niet vanwege de 1,5-meter-maatregel. We doen ons uiterste best, maar zien nu
helaas al vertragingen ontstaan.
Wil je meer?
Naast het reguliere onderhoud en het jaarlijkse programma Stadsbeheer zijn er ook
bewoners die meer willen. Meer onderhoud en andere keuzes kunnen altijd. We
zien wel steeds meer een verandering van
verzorgende overheid naar een overheid die
samen met bewoners werkt. Er wordt kritischer naar gemeenschapsgelden gekeken en
budgetten zijn niet ontoereikend. Meer geld
voor beheer en onderhoud zit er daarom nu
niet in. Een alternatief is zelf in actie komen.
In Beijum zijn prachtige voorbeelden van
bewoners die zelf hun straat onderhouden
met mooie plantvakken, fruitbomen en
picknicktafels of bewoners die zwerfvuil
opruimen, de zogenaamde stille krachten,
of een prullenbak adopteren. De gemeente
faciliteert deze initiatieven. Kijk voor meer
info op gemeente.groningen.nl. Samen –
gemeente én bewoners – houden we de wijk
schoon, mooi en leefbaar. Dat kunnen we
ook echt alleen samen.
Ronald Rooijakkers,
Stadsdeelbeheerder Oost

Onderhoud: altijd work in progress

Bewoners tevreden
Jaarlijks onderzoekt de gemeente de waardering van bewoners over het beheer en onderhoud.
Ook experts beoordelen het onderhoud. In 2019 waren meer bewoners tevreden over het beheer en onderhoud
in het stadsdeel oost. In deze tabellen vind je de cijfers van Stadsdeel Oost per onderwerp.

OOST

Iedere dag een feestje
Al veertig jaar juf op De Heerdstee
Juf Janny was de eerste juf van
onze oudste zoon toen hij in
1983 als vierjarige kleuter naar
De Heerdstee ging. De school
– een initiatief van een groep
enthousiaste ouders – was in
april 1980 begonnen in een
noodgebouw aan de Framaheerd, met juf Janny Weender
als kleuterjuf en Jaap van der
Heide als hoofdmeester. Janny
was op 14 april precies veertig
jaar juf op een en dezelfde
school. Saai? Geen minuut!
door Marleen van Leeuwen
‘Mijn eerste echte baan!’
‘Het lijkt een stap, maar ook
zo ver weg’, vertelt Janny
over het begin van haar lange
loopbaan in Beijum. Ze was
pas 19 jaar, en werkzaam als
invaljuf op De Karekiet aan
de Eikenlaan, toen ze solliciteerde op een vacature in de
nieuwe wijk Beijum.
‘Mijn sollicitatiegesprek vond
plaats op de boerderij van
mijn vader en moeder in Engelbert. Drie ouders voerden
een gesprek met mij om te bekijken wat ik in mijn mars had.
Wat was ik blij toen ik mocht
beginnen als juf op De Heerdstee! Op 14 april om half
negen begon ik met twaalf
kleuters mijn eerste werkdag
in Beijum. Mijn collega Jaap
van der Heide had dertien
kinderen in groep 3-8.’
Pionieren
‘Vijf dagen per week ging ik

‘De Janny’ - cadeau van collega’s

op de motor vanuit Engelbert
naar de Framaheerd om les
te geven. De enige toegang
naar Beijum was toen via het
Heerdenpad. De SRV reed
rond voor boodschappen aan
huis en de familie Meins had
zijn supermarkt in een romneyloods.’ De wijk groeide
snel, van een paar honderd
bewoners toen naar zo’n
13.000 nu in 2020.
Op 31 oktober 1981 werd
de eerste steen gelegd van
het nieuwe gebouw aan
de Bentismaheerd 1. ‘Met
groene regenlaarzen (het
was heel slecht weer!) heb
ik de ceremonie bijgewoond,
om daarna in De Schakel in
Oosterhoogebrug een toast
uit te brengen op de eerste
christelijke school in Beijum.’
Samen met ouders praatte

Nieuwe website De Beijumer
Sinds kort heeft wijkkrant De
Beijumer een nieuwe website:
www.debeijumer.nl. Uiteraard
vind je hier de verschijningsdata van de krant en de inleverdata voor artikelen. Ook kun
je eerder verschenen nummers
van De Beijumer digitaal lezen
of als pdf downloaden naar je
eigen computer, te beginnen
met de coronaspecial die eerder deze maand is verschenen.

De basis van de website staat
er. Hoe de website zich verder
zal ontwikkelen, hangt onder meer af van onze lezers.
Nieuws dat tussen de verschijning van twee wijkkranten in
valt, kan er een plek krijgen.
Dus heb je tussentijdse berichten of actueel wijknieuws?
Mail het naar de redactie of
maak gebruik van het contactformulier op de website.
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Janny mee over de inrichting
van de school (de kleuren,
de houten plafonds en de
schoolmeubelen). In 1982
werd op de huidige locatie
begonnen met twee kleutergroepen (1 en 2) en de groepen 3 t/m 8.
Meer dan duizend kinderen
Janny: ‘Veel kinderen heb ik
groot zien worden in de wijk.
Later kreeg ik de kinderen
van die kinderen weer in
de klas. En wie weet straks
ook hun kleinkinderen!’ De
kinderen zijn niet veranderd
in de afgelopen veertig jaar.
‘Ze zijn nog even spontaan,
sportief, creatief, nieuwsgierig en ondernemend.’ Maar
veel omstandigheden zijn
natuurlijk wel veranderd.
‘Van klasbord naar digibord,
van de schoolkrant maken
met een stencilmachine naar
alles digitaal met de computer, van cassettebandjes
naar muziek op je mobieltje.’
Janny herinnert zich dat ze
voor een kleuter een cassettebandje maakt met zijn lievelingsmuziek: Bob Marley.
‘Later hoor ik van zijn zoon,
die inmiddels ook alweer van
school is, dat hij altijd liefhebber van Marley is gebleven. Zo mooi!!’
Veertig jaar breed inzetbaar
Janny was zeventien jaar
kleuterjuf. Daarna is ze naar
groep 3 gegaan ‘en zo verder naar groep 8’. Ze geeft
nog altijd twee dagen les, in
groep 6. Daarnaast is ze intern begeleider en specialist
meer- en hoogbegaafdheid.

Janny met haar eerste kleuterklas in 1980

‘Nog steeds vind ik het een
grote eer dat ik voor de kinderen vertrouwenspersoon
mag zijn.’
Vanaf 1999 was ze bovenschoolse cultuurcoördinator.
Als lid van de Historische
Werkgroep Beijum heeft ze

Digitaal kringgesprek met de klas

namens de scholen meegewerkt aan het boek Boeren,
burgers, Beijumers. Zo zijn
de hoofdstukken opgebouwd
volgens de tien historische
tijdvakken van De Rooij.
Deze worden gebruikt in het
geschiedenisonderwijs van
de basisscholen in Beijum.
Nu is Janny alleen nog voor
de eigen school cultuurcoördinator. Zo krijgen alle groepen muziekles, variërend
van dansen en zingen tot
een instrument leren spelen
en les in klassieke muziek.
Schakelen
‘Ik ben nog nooit met tegenzin naar school gegaan
en dat is voor mij tijdens de
coronaweken erg schakelen.
Digitaal onderwijs is een
mooie onderwijsvorm, maar
het evenaart niet het lesgeven in de klas met kinderen!
Zij maken van mijn baan iedere dag een feestje!’

Ongetwijfeld zal er weleens
wat overlap zijn tussen de
websites van het wijkplatform
(beijum.nl) en die van de wijkkrant.
We zijn echter geen concurrenten, maar hebben elk een
eigen invalshoek en eigen
soorten nieuws. Daarom verwijzen wij graag naar beijum.
nl en verwijzen zij naar debeijumer.nl.
Website: www.debeijumer.nl
E-mail: redactie@debeijumer.nl

Nijestee
biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500
huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In
vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Beijum.
Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl
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Een lieve groet met vleugels
worden de kaarten verspreid;
ze gaan naar iedereen die een
beetje aandacht nodig heeft.
Een doos met kaarten gaat
naar PKN De Bron, vanwaar
de kaarten worden verspreid
onder de ouderen van de gemeente. Maar ouderen kunnen
zelf ook kaarten ophalen en
je mag ook een kaart ophalen
voor iemand in je eigen heerd.
Daarvoor staat de doos ‘Post
UIT’ klaar.

Kinderen die een kaart maken voor de ouderen in de
wijk die nu gedwongen thuiszitten vanwege de coronacrisis. Een leuk initiatief van een van de cultuurcoaches
van VRIJDAG in de Buurt.
Kinderen van scholen en kinderdagverblijven, maar ook
anderen die het leuk vinden,
maken de kaarten (het kan ook
iets zijn voor in de tuin) volgens
een video-instructie die ze
krijgen van een kunstdocent

van VRIJDAG in de Buurt. Ze
kunnen één kaart maken, maar
natuurlijk ook meer. Op vrijdagmiddag worden de kaarten
ingeleverd bij Stadsboerderij
De Wiershoeck. Dat kan in
de doos ‘Post IN’. Op dinsdag

De eerste opdracht was het
maken van een huis. De opdracht is verstuurd naar de
deelnemende scholen en kinderdagverblijven. Op YouTube
staat het filmpje over hoe dat
moet. Bij de tweede opdracht
kon je ‘weeftakken’ maken, gemaakt van takken en stof, om
de tuin mee te versieren.
Iedere dinsdag van 11.00 tot
12.30 uur staan vrijwilligers bij
De Wiershoeck om de kaarten

Voedselbank nu ook alleen bezorgdienst
In Groningen zetten 190
vrijwilligers zich in voor de
Voedselbank. Ook in deze tijd
blijven ze klaarstaan voor de
medemens die deze hulp op dit
moment nodig heeft – maar
op een andere manier dan ze
gewend zijn.
door Willy Koolstra
‘Normaal maken de klanten
hun voedselpakketten zelf,
maar nu doen wij dat’, zegt
Hendrikus Beck, die deze
maandagochtend de bedrijvigheden op de Voedselbank
coördineerde. Het was de
eerste dag waarop de mensen hun pakketten thuisgebracht kregen. De vrijwilligers
kregen hierbij hulp van de
supportersvereniging van FC
Groningen en leden van studentenvereniging Star. De coördinator kijkt tevreden terug

op de dag: ‘Iedereen heeft
zijn pakket gekregen’. Ook de
supporters hadden het naar
hun zin. ‘De sfeer was goed
en ze hadden veel plezier’,
zegt Hendrikus. ‘Zaterdag
komen ze weer.’

voldoende. Hendrikus: ‘We
hebben een periode gehad
dat het heel slecht ging, maar
nu gaat het weer de goede
kant op. Op een gegeven
moment hebben hamsteraars
de kasten wel vol.’

Het is aanzienlijk meer werk
om zelf de pakketten naar de
mensen te brengen. Daarom
krijgt de Voedselbank hulp
van verschillende organisaties via stichting Present,
een stichting die een brug wil
slaan tussen mensen die iets
te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen
zijn. De ene keer zijn dat de
supporters van FC Groningen, een andere keer is dat
bijvoorbeeld Woningstichting
Patrimonium of een kerk.
Het meeste voedsel komt
van de supermarkten. Op dit
moment is het aanbod weer

Vanaf zeven uur ’s ochtends
rijden de vrijwilligers langs de
supermarkten om de spullen
op te halen. Daarna stellen
ze de pakketten samen. Hierbij houden ze rekening met
de grootte van de gezinnen
en met restricties vanwege
iemands geloof.
Het aantal mensen dat tijdelijk gebruikmaakt van de
Voedselbank, is door de jaren
heen redelijk constant. Wel
zijn er sinds de coronacrisis
uitbrak mensen bijgekomen,
met name zzp’ers die zonder
werk kwamen te zitten.

Een lieve groet met vleugels

of andere kinderkunst uit te
delen. Natuurlijk gaat de actie
door zolang de intelligente
lockdown duurt!

OVER DE ROOIE
Lente in Beijum
Het wordt lente en wij wonen
in Beijum. Dat is in dit voorjaar een geweldig geluk.
Want er heerst corona. Het
coronavirus of COVID-19
is een virus dat veel slachtoffers maakt.
Tegelijkertijd maakt het ook veel
deskundigen. Het aantal virologen in Nederland is adembenemend. Iedere heikneuter die
af en toe naar de televisie kijkt,
blijkt deskundig te zijn. Het is
niet te geloven wat zo’n virus
voor ons opleidingsniveau doet.
Eén keer naar Jinek en twee keer
naar Op1 kijken, en je mag een
deskundige mening ventileren.
Wat dit virus ook duidelijk
maakt, is dat we in decennia van
bezuinigingsdrift de gezondheidszorg op de rand van de
afgrond hebben gebracht. Niet
alleen de gezondheidszorg,

Beijumerweg

De bus van de Groningse Voedselbank

Wil je ook meedoen aan de
kaartenactie? Meld je dan aan
bij Kitty, de cultuurcoach van
Beijum: kitty.boon@bijvrijdag.nl.

|

maar de hele publieke sector. Moesten twee jaar terug
de oefenende militairen nog
‘paupau’ roepen als ze duidelijk
wilden maken dat ze schoten,
nu mogen verpleegkundigen en
medewerkers van verzorgingshuizen zonder beschermende
middelen hun werk doen. Dat
was goedkoper dan ze te voorzien van spullen die ze nodig
hebben.
Misschien gaan we ooit nog
eens praten over de waarde van
deze beroepen in plaats van
over lastenverlichting. Maar nu
wonen we in Beijum en kunnen
we, zonder veel moeite, anderhalve meter afstand houden
als we een stukje wandelen. En
genieten van de vogels, die nu
extra goed hoorbaar zijn. En het
kost de regering niets.
Arjan de Rooij

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media
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Spleen
Het woord ‘spleen’ betekent
zoveel als niet goed in je vel
zitten, je onbehaaglijk voelen,
liever ergens anders willen
zijn. Het is tevens de titel van
het gedichtje dat de voorpagina sierde van onze coronaspecial, die eerder deze maand
verscheen.
Spleen
Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.
Dit gedicht is door dichter,

Uit het verleden van Beijum
schrijver en vertaler Michel
van der Plas in 1954 toegeschreven aan de bekende
schrijver en columnist Godfried Bomans, met wie hij goed
bevriend was.
Later is echter gebleken dat
Van der Plas waarschijnlijk zelf
de auteur is van dit gedicht,
dat waarschijnlijk is geïnspireerd op een bestaand woordgrapje. Al in 1929 duikt dit
namelijk op in het Algemeen
Handelsblad en in het Bataviaasch Nieuwsblad. Zo kleeft
aan dit korte gedicht reeds
een lange geschiedenis.

Oversteek sluis Stad en Lande
Her en der lezen we reacties
op de – voorlopig – afgesloten
oversteek over de sluis Stad
en Lande in het Boterdiep. We
horen dat er mensen zijn die
ondanks de afsluiting over de
muurtjes klimmen om de oversteek toch nog te maken.
Als mensen ook na de afsluiting
zelf het gevaar opzoeken en
de oversteek met hindernissen
willens en wetens nemen, is
dat echt hun eigen verantwoordelijkheid. We hebben
deze maatregel moeten nemen
omdat bij de sluis meerdere

Groene long

|

veiligheidsincidenten hebben
plaatsgevonden.
Op dit moment onderzoeken
we of en hoe de oversteek veilig kan worden gemaakt. In dit
kader hebben we contact gezocht met de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), De Hunze/
Van Starkenborghs (BHS) en de
bedrijfsleiding van de Hornbach.
Zodra we zicht hebben op een
mogelijke uitkomst, melden we
dat.
Waterschap Noorderzijlvest

Foto © Astrid van der Wis – Cool Shots Media

Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig
jaar. In al die jaren is er veel
gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij
woont een beetje kent, is vaak
meer betrokken bij de eigen
leefomgeving.
Op de eerste foto: de wijk
in aanbouw. De tweede foto
toont kersverse bewoners
die zojuist hun huis in de
Onnemaheerd hebben betrokken. Deze foto is begin
jaren tachtig gemaakt.
Lezers worden uitgenodigd
om historische foto’s in te
zenden. Criterium: ze moeten minstens tien jaar oud
zijn.
redactie@beijumer.nl
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De gemeente en 5G
Interview met Nick Nieuwenhuijsen,
gemeenteraadslid van GroenLinks

hogere energierekening met
de milieudoelstellingen? Wij
vragen Nick Nieuwenhuijsen
hoe GroenLinks hierin staat.
door Caroliene de Gruijter
en Menno Fritsma

Raadslid Nick Nieuwenhuijsen

In de vorige Beijumer stond
een artikel over 5G, de toekomstige vijfde generatie van
draadloze internetverbindingen. Telecombedrijven hebben
beloftes gedaan over hogere
snelheid en meer toepassingen. Maar er zijn ook grote
zorgen. Voor 5G zijn veel meer
zenders en antenne-installaties nodig op korte afstand
van elkaar, die met elkaar
zullen communiceren op veel
hogere frequenties dan bij 4G.
Wat betekent al die straling
voor de gezondheid van mens
en dier, en voor de gewassen
op het land? En strookt de veel

De overheid moet het voorzorgsprincipe toepassen: iets
mag pas op de markt komen als
is bewezen dat het geen gevaar
oplevert voor de volksgezondheid.
Is dat bewijs er bij 5G?
De producent moet altijd aantonen dat een product veilig is.
Dat is voor een dienst als 5G niet
anders. Voor elektromagnetische
straling zijn in 1998 limieten
vastgesteld en daar blijft 5G onder. Het aantal stralingsbronnen
is echter de afgelopen jaren snel
toegenomen; daarom is een vinger aan de pols wel van belang.
Het is lastig om langetermijneffecten te onderzoeken, dat kost
veel tijd en geld. Vorig jaar heeft
GroenLinks in de Tweede Kamer
een motie ingediend met het
verzoek om gezondheidsonderzoek te verrichten op locaties
waar 5G al operationeel is, in de
proefgebieden. Maar die motie
heeft het niet gehaald.

5G heeft veel meer energie
nodig. Wie betaalt de rekening?
De Telecomwet is daar niet helemaal duidelijk over. Als gemeente zijn wij verplicht om een uitrol
te laten plaatsvinden, maar er
zijn onbeantwoorde vragen over
wie voor welke kosten opdraait.
Dan gaat het niet alleen om
energiekosten, maar ook om veel
andere kosten, zoals voor onderhoud en reparatie. Volgens de
eerste signalen vanuit het ambtenarenapparaat lijkt dit wel mee
te vallen, maar ik zou hier graag
meer duidelijkheid over hebben.
Met de coronacrisis kunnen wij
er geen financiële tegenvallers
meer bij hebben.
Daarnaast zou ik graag willen
weten hoeveel méér energie
5G precies vraagt in Groningen
en hoe dit zich verhoudt tot de
duurzaamheidsdoelstellingen
die we als gemeente hebben,
zoals Groningen CO2-neutraal
in 2035. Ten slotte wil ik graag
van het college weten hoe het
de veiligheid van het netwerk
beoordeelt en onze privacy
waarborgt wanneer straks meer
publieke en private apparaten
zullen zijn aangesloten op het
5G-netwerk.
Noord-Groningen is proeftuin
voor 5G vanaf 2018. Daar is bijzonder weinig communicatie over
geweest met de bevolking. Wat

Corona: de achtergronden
Door Willem Pauwelussen
In 2035 wil de gemeente Groningen CO2-neutraal zijn. Dan
moeten we gebruikmaken van
duurzame bronnen en niet
langer van aardgas. Duurzame
energie komt uit zon, wind,
restwarmte of biomassa. En in
2050 stopt de gaswinning.
Het zal inmiddels bij de meeste
mensen wel bekend zijn dat de
bron van het coronavirus een
vleermuis is – mogelijk de soort
die de hoefijzerneus wordt genoemd. Die werd verkocht op
een wildedierenvleesmarkt in

de Chinese stad Wuhan. Zo is
het virus bij de mens terechtgekomen. Vleermuizen zijn sowieso vaak de bron van virussen,
waaronder ebola, SARS, MERS
(een coronavirus dat in 2013
woedde), Nipah, Hendra (die
beide rondwaren in Azië en
Australië) en hondsdolheid.
Eén vleermuis draagt soms
meerdere ziekteverwekkers bij
zich. De virussen zitten in hun
lijf; desondanks worden ze er
niet ziek van. Dat heeft ermee
te maken dat ze relatief oud
worden en virussen tolereren
omdat ze veel energie kwijt zijn
aan vliegen. Een vijfde tot een

kwart van alle zoogdiersoorten
is vleermuis; ze leven in heel
grote groepen bij elkaar en
geven dus makkelijk virussen
aan elkaar door.
Maar de vleermuis is niet de
enige schuldige. Van alle infecties die de mens treffen, stamt
70 procent van dieren. Zo werd
de pest door ratten overgebracht. Vogels en varkens brengen influenza over, honden en
vossen brengen rabiës over,
de mug brengt onder andere
malaria over en de teek de ziekte van Lyme. Pokken kwamen
van kamelen, met runderen als

Een muzikale groet in Beijum van VRIJDAG en MAF op 27 april
Koningsdag heet dit jaar
Woningsdag: de coronacrisis
maakt allerlei activiteiten onmogelijk en vooral veel ouderen zijn aan huis gekluisterd.
27 April is ook de verjaardag
van Henny Alssema. Henny
woont in de Bunnemastee en
wordt die dag 100 jaar. Haar
familie wilde die bijzondere
verjaardag graag muzikaal omlijsten.
VRIJDAG en MAF – beide actief
met muziek in de wijk – pikten
dat op en maakten er in overleg
met de familie een muzikale
wijkgroet van. Bij de Bunnemastee speelde om 10.15 uur het
Groningse draaiorgel de Dul-

ciaan en om 11 uur Wim Lever,
accordeonist van kunstencentrum VRIJDAG. Daarna volgde
een ronde van de Dulciaan door

de wijk, met stops bij de Melsemaheerd, de Amkemaflat en het
Munsterhoes. Wat extra vrolijkheid in de wijk op deze 27 april!

5G-antennes

vindt u van dat gebrek aan transparantie?
Dat moet beter kunnen. Als
grootste fractie in de gemeenteraad willen wij onze zorgen kenbaar maken aan het college. Het
is belangrijk dat inwoners goed
op de hoogte worden gehouden
over de uitrol en het testen van
5G, en dat zij over hun zorgen
met de gemeente in gesprek
kunnen gaan.
Het is duidelijk dat er veel onduidelijk is en dat veel gevaren op de
loer liggen. Halen wij met 5G iets
in huis dat vergelijkbaar is met
asbest en chroom-6 in verf – toepassingen die indertijd juichend
werden binnengehaald, maar
uiteindelijk heel schadelijk bleken
te zijn?

tussenstap; tbc kwam van runderen, evenals de gekkekoeienziekte. De Mexicaanse griep
kwam van varkens.
In ons land hebben we onlangs
nog de Q-koorts gehad. Dierlijke infecties worden zoönosen
genoemd. Niet alle zoönosen
zijn voor mensen besmettelijk
of hoeven dat te zijn. Hondsdolheid en ebola zijn met
goede hygiëne en voorzorgsmaatregelen te beteugelen.
Een pandemie vooronderstelt
een ziekteverwekker die makkelijk overspringt van mens op
mens – vogel- of varkensgriep
dus. Of eentje uit de groep van
coronavirussen.
De virusuitbraak hangt ook

Deze vergelijkingen zou ik zelf
niet maken, want de genoemde
zaken zijn mijns inziens echt
van een andere orde. Dat neemt
niet weg dat er zorgen zijn en
dat overheden er meer aan
moeten doen deze zorgen weg
te nemen. Die zorgen hebben
betrekking op gezondheid, maar
ook op de (financiële) rol van
de gemeente, energieverbruik,
veiligheid en privacy. Dit hebben
wij aan het college voorgelegd
en ik ben heel benieuwd naar de
antwoorden.
Bedankt voor het interview
Graag gedaan! Iedereen kan
altijd contact met mij opnemen
als er zorgen zijn over deze of
andere kwesties. Daar ben ik als
raadslid voor.

samen met ontbossing en met
de opwarming van de aarde.
Dieren die voorheen in tropische gebieden verbleven, verplaatsen zich steeds vaker naar
niet-tropische plekken waar
de temperatuur is gestegen.
Zij nemen ziektes mee waar de
mens geen weerstand tegen
heeft. Een voorbeeld is de malaria in Zuid-Europa.
Conclusie: stop met vleeseten,
stop de opwarming van de
aarde en stop de ontbossing.
Bronnen: Joep Engels in Trouw
van 22 februari, Erna van Balen
in De Volkskrant van 4 februari
en Saskia Konninger op 25
maart op oneworld.nl.

Beijum: hang de vlag uit!
Deze oproep van Xan is te
lezen in alle heerden van de
wijk en op Facebook.

deze donkere, zware en voor
velen eenzame tijd.

Een hart onder de riem voor
alle mensen die werkzaam
zijn in de zorgverlening, bij de
politie, de brandweer en de
reinigingsdiensten, schoonmakers, winkelmedewerkers en al
die anderen die beroepsmatig
of vrijwillig hun medemensen
helpen om deze coronacrisis
door te komen.
Hang zo veel mogelijk gekleurde vlaggetjes buiten, of
een grote vlag – als teken van
solidariteit, als blijk van waardering en als steun en troost in

Oproep van Xan
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Sleutel aan je werk tijdens de huidige coronacrisis
Kletsen met je collega’s bij de
koffieautomaat, forensen in
de ochtendspits, een terrasje
pakken na het werk, de voorpret van het boeken van een
vakantie. Dingen die heel vanzelfsprekend waren, zijn dat
nu niet meer. Zelfs als je het
geluk hebt dat in jouw directe
omgeving geen mensen ernstig
ziek zijn, leidt deze periode tot
veel onzekerheid en angst. Veel
Beijumers die door de coronacrisis gedwongen thuiswerken,
voelen zich machteloos en onproductief.
door Trudy Boeré
Ergens voel je: dit gaat eens
voorbij, maar zoals het was,
wordt het nooit meer. Die onzekerheid geeft je echter ook ruimte. Om helderheid te krijgen over
de toekomst van je werk bijvoorbeeld: wat vind jij echt belangrijk
in je werk en wat kan jij daar zelf
aan doen? Jobcrafting kan je
daarbij helpen.
Zelf kleine aanpassingen in je
werk doen
Jobcrafting – ook wel ‘sleutelen
aan je werk’ genoemd – is het
personaliseren van je werk. Je
doet zelf kleine aanpassingen in
je werk, zodat het beter aansluit

bij wie je bent, wat je kunt en
wat je wilt. Dat doe je op eigen
initiatief, dus niet gestuurd door
een leidinggevende. Je wacht
niet af tot er misschien iets verandert, maar voert zelf kleine,
veilige experimenten uit. Met
tien minuten per dag kom je al
een heel eind. Wat gaat goed en
geeft je energie, en wat zou je
graag anders zien? Door in het
klein dingen uit te proberen ervaar je wat werkt en wat niet.
Waarom juist nu jobcraften?
Door jobcrafting beleef je meer
voldoening aan je werk, leer je
nieuwe dingen en krijg je meer
energie. Goed voor jezelf en
voor de organisatie waarvoor je
werkt. In deze crisisperiode heeft
jobcraften bovendien een aantal
extra voordelen:

je aan het denken heeft gezet.
Misschien kun je je wel helemaal
niets voorstellen bij terug naar
het oude op kantoor. Wat kun je
gebruiken van je recente ervaringen om straks je werk mooier te
maken?
• Als je op zoek wilt of moet naar
ander werk, is jobcraften een
veilige eerste stap
Als je door de crisis op zoek wilt
of moet naar ander werk, is jobcraften een veilige en makkelijke
manier om te onderzoeken wat
wel en niet bij je past.
Wat kun je nu al doen?
Een paar stappen die je zelf al
kunt zetten:

• Je gaat je er beter van voelen
Door te jobcraften ervaar je dat
je niet machteloos bent, dingen
kunt doen en zelf invloed kunt
uitoefenen. Je kunt het gevoel
van improductiviteit ermee omzetten in werken aan je werk.

• Onderzoek nieuwe interesses
Verken nieuwe dingen die je zou
kunnen gaan doen. Denk aan
vrijwilligerswerk, een hobby of
een mogelijk project op je werk.
Ga op verkenning. Praat (online)
met mensen die het al doen,
volg webinars, lees blogs en bezoek forums over de onderwerpen die je aandacht trekken.

• Je gebruikt de ruimte die je nu
hebt om meer van je werk te
maken
Tien tegen één dat al dat thuiswerken en wat erbij komt kijken

• Kom uit je hoofd en schud je
netwerk op
Samen kom je verder. Deel met
anderen wat je bedacht hebt
en wat je bezighoudt. Dat kan

nu even niet persoonlijk, maar
er zijn voldoende online alternatieven waarmee je een heel
eind komt. Je hebt misschien de
neiging om terug te vallen op
de mensen die het dichtst bij je
staan. Maar anderen die je (nog)
niet zo goed kent, kunnen je
soms meer inspireren. Zoek contact met mensen die je langere
tijd niet gesproken hebt of vraag
anderen om jou bij interessante
mensen te introduceren. Leg
contact, leer elkaar kennen en
kijk welke nieuwe inzichten en
verbinding het jou oplevert.
• Volg een online training jobcrafting
Wil je meer weten over jobcrafting of een eindje op weg
geholpen worden? Ik ben een
Beijumer ondernemer, gespecialiseerd in jobcrafting, en ik
heb onlangs een nieuwe online
training jobcrafting ontwikkeld.
Als je je aanmeldt, krijg je twee
online adviesgesprekken van
een halfuur en praktische opdrachten op maat. Voor de eerste
vijf mensen die zich aanmelden,
is de training gratis.
Stuur een e-mail naar trudy@ontwikkelbrigade.nl onder vermelding van ‘actie Beijumer’ of mail
me als je meer informatie wilt.

©2020 Koos Boertjens (www.hetnoordenvanboven.nl)
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GRIEP
Het originele gedicht ‘Griep’,
zoals afgedrukt in 1929 in het
Nieuwsblad van het Noorden
Griep is ’n noare kwoale,
Dat is wel haile wis;
Benoam as ’t gain gewone,
Moar as ’t de ‘Spoansche’ is.
Hou z’ aan dat ‘Spoansche’ komen,
Ken ’k aiglieks nait recht bie,
’k Leuf dat de noam van ‘Grönn’ger’,
Hier beter paast, ducht mie.
‘Griep’; komt vanzulf van ‘griepen’,
Dat ’s toch zoo kloar as wat,
’t Is van komóf ’n Grönn’ger,
Gain mensch bestridt mie dat.
Moar och loat ’t moar zoo blieven,
Wie hollen oans moar stil,
En loaten Spanje d’ eere,
As dei ’t groag hebben wil.
De molboon’ en de kouke,
Dei zörgen der wel veur,
Dat Grönn’gerlaand beroumd blift,
De haile wereld deur.
Griep het ’n rippetoatsie,
Zoo slecht as ’t aits moar ken,
Hij ’s laank aal uut de groatsie.
Deur d’ haile wereld hén.
Moar ’t is toch ook ’n stakkerd,
Want ’t is zien oangelok,
Veur alderhande kwoalen,
Is hij de zundebok
’t Stait nog moar krek ïn d’ kraande,
De griep dei is ter weer;
Of van de aand’re kwoalen,
Heur ie haildal nait meer…
Gain zenekoorzen, blinde daarm,
Gain remetiek in bain of aarm,
Gain gaalkoliek of winterhakken,
Gain pien ïn ’t lief of last van takken,
Gain jicht of spit, of hou ’t ook hait,
’t Is aalmoal griep en aanders nait.
Der bin gain klaine krupsies meer,
Veur ales mout nou dokter d’r heer.
Dei droaft en sjauwt en knooit zok dood,
Komt hij nait gauw, speult elk op poot.
Veur eten, sloapen hoast gain tied,
’t Is rieden, trappen, wied en zied.
Bie nacht en ontied stait hij kloar,
’n Bosschop hier, ’n bosschop doar,
En aalmoal hoasten, jagten z’ hom,
De kop lopt hom der glad bie hom.
’t Is aalmoal’ ‘Kom op baandevout!
’t Is Spoansche griep, ’t gait nóóit nait
goud’
En komt hij nou bie de patiënt,
Den stait voak ’t haile huus in ’t end.

Moar as hij hom den inspektalrt,
Wat main ie, dat de man mankairt?
Joa, menschen, ’t is ’n roar gevaal,
’n Voele néuze, dat is aal!
Zoo gait dat nou moar aal te voak,
Moar ’t is toch haildal nait in d’ hoak,
De dokter sjaauwt veur niks zok dood.
En ’n aander zit in tied in nood,
’t Is aibaals goud dat elkain wait,
Heb ik nou griep of heb ik ’t nait,
’k Vertel joe doarom kört mor wis,
Wat of de echte griep wel is.
Bonzen in d’ kop,
Hoamergeklop,
Neuze potdichte,
Pien in ’t gezichte,
Pien in de strödde,
En killende koezen,
Zinkens in d’ harzens,
En d’ ooren aan ’t soezen.
Piene in d’ aarms,
Kram in de daarms,
Polze oan ’t joagen,
Tonge besloagen,
Pien in de rogge,
En pien in de bainen,
Toonen as ies,
En de vouten as stainen.
Koorz’ as ’n peerd,
HaiIdal niks weerd,
Stief as ’n ladde,
’n Smoak – harregadde!
Oogen oan t troanen,
En hailendal rood,
Kop en de bainen
Bin zwoarder as lood.
Aalmoar aan ’t rillen,
Dörst nait te stillen,
Tandengeklapper,
Aaldoage slapper,
Kroaken en stennen,
Van aal dei ellende,
Kennen van piene,
Nait meer overende

Zoektocht naar de auteur van ‘Griep’
In de novembereditie van
De Beijumer vroeg Willem
Pauwelussen zich af wie de
auteur was van het gedicht
‘Griep’. Toevallig had ik dat
ooit zelf opgezocht en kon
ik Willem vertellen dat dit
gedicht voor het eerst is
verschenen in het Nieuwsblad van het Noorden van
31 januari 1929. Het is
geschreven door de onbekende Groningse dichter J.
Legger en is veel langer dan
de verkorte versie die was
afgedrukt in De Beijumer.
door Bert Elzinga
Over dichter J. Legger kon ik
indertijd summier informatie
vinden. Zo vond ik gedichten
van zijn hand in het boek
Grunneger Mollebonen (1939)
en een door hemzelf uitgegeven boek: ’n Bonde riege;
eernst en babbelguuchies.
Grönneger riemsels (1929).
Verder ontdekte ik dat hij dokter was geweest. Daar bleef
het bij.
Maar door de oproep van
Willem werd ik nieuwsgieriger.
Was dit nu alles?
Toen kwam ik erachter dat ik
op het verkeerde been was
gezet door een onjuist gegeven voornaam (Joris). Met
zijn juiste voornaam, Jurjen,
ontdekte ik dat Legger een
verdienstelijk amateurschilder
was en daarom opgenomen

in het archief van rkd.nl. Daar
trof ik een kleine biografie
aan. Hoe Legger als mens
was, kan ik niet achterhalen,
maar als dokter/gemeente-arts kwam hij vaak in het
nieuws. Nu kon ik gerichter
zoeken in krantenarchief
Delpher.
Legger werd geboren in Wildervank op 9 maart 1867.
Hij ging naar de Rijks-HBS
in Veendam en studeerde
Geneeskunde aan de RUG.
Als arts ging hij aan de slag
in Dokkum (1896-1902) en
Hellendoorn/Nijverdal (19021904). Ten slotte werd hij in
1904 gemeente-arts in Watergraafsmeer.
In De Telegraaf van 20 oktober 1918 werd zijn naam
vermeld in het artikel ‘De
Spaansche ziekte’ die in Watergraafsmeer ‘een zeer groot
deel der burgerij had aangetast en waar de doktoren dan
ook dag en nacht in touw zijn’.
Na overleg met dr. Legger
werd de gemeentelijke MULO
gesloten omdat meer dan
driehonderd van de vijfhonderd leerlingen ziek waren.
Andere scholen besloten zo
veel mogelijk open te blijven.
Het artikel sloot af met de
vraag waarom deze besmettingshaarden voor onze kinderen geopend bleven en waarom de overheid niet krachtiger
ingreep.

Keel aalmoar dikker,
Kold as ’n kikker,
Den weer aan ’t gluien,
De haile dag bruien,
Twei veeren berren,
De neuze der onder,
’n Kruke of vlinde.
En meer zok gedonder.
Nachten en doagen.
In ’t berre omruden,
Proaten mit haisterge,
Noare geluden,
Housten en knoggen,
Gekroak en gepiep,
Ain stok ellende,
Dát is de Griep!

J. Legger

20 miljoen voor wijkvernieuwing
Goed nieuws: het gemeentebestuur wil 20 miljoen euro
besteden aan vernieuwing
van de wijken Beijum en Lewenborg. Het geld komt uit
het Nationaal Programma
Groningen (NPG).
Het is bestemd voor delen
van de gemeente die het
meest te lijden hebben van
de gevolgen van de gaswinning. In totaal is voor tien
jaar 60 miljoen euro
beschikbaar.

Daarvan gaat 31,5 miljoen
euro naar Ten Boer en de omliggende dorpen. De rest van
het geld kan naar projecten
die passen bij de doelen van
het NPG.
Het college bespreekt het
voorstel nog met de gemeenteraad. Daarna moet het bestuur van het NPG oordelen en
stelt de gemeente de definitieve plannen vast.
Wordt dus vervolgd...

Groene long

|
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Na de annexatie van Watergraafsmeer door de gemeente
Amsterdam in 1921 weigerde
Legger de aangeboden functie van gemeentegeneesheer
in dienst van Amsterdam,
omdat deze niet gelijkwaardig
zou zijn aan zijn vorige functie. Hij tekende beroep aan,
dat hij in oktober 1927 won.
Intussen was hij afgekeurd en
per 1927 eervol ontslagen. In
1927 verhuisde Legger naar
Apeldoorn om te genieten van
zijn pensioen.
Vooral vanaf de jaren twintig legde hij zich toe op het
schrijven van gedichten in het
Gronings en droeg hij deze
ook regelmatig voor. Hij was
in december 1896 getrouwd
met Barta Bakker, met wie hij
drie kinderen kreeg. Op 18
februari 1932 overleed dr. Jurjen Legger in Apeldoorn. Zijn
vrouw overleed in 1952 op
79-jarige leeftijd.
Al en al een leuke zoektocht.
Ik had de mazzel dat dichter
Legger een dokter was, een
eeuw geleden een vooraanstaande persoon. Deze dokter
werd bekend met zijn gedicht
‘Griep’, een verwijzing naar de
Spaanse griep, ruim honderd
jaar geleden, die tientallen
miljoenen mensen het leven
kostte. Zal over een paar jaar
een zorgmedewerker een
Gronings gedicht schrijven
over het coronavirus?
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Beijumse gedichten
In het kader van De Wijk De Wereld is een gedichtenwedstrijd
georganiseerd (zie pagina 7). Hieronder alvast een kleine selectie
uit de inzendingen. Inspiratie gekregen? Insturen kan nog steeds.
Stuur je gedicht op papier of ingesproken op een filmpje voor 17
mei naar jantien@dewijkdewereld.nl.
Beijum, mijn wijk
Sinds ik hier 25 jaar geleden ben komen wonen, ben ik niet meer
weg gegaan.
Beijum, je was mijn tweede thuis.
Nu ben je mijn eerste dankzij alle mooie dingen die je mij biedt.
Beijum, wat ben je mooi groen.
Zelf kom ik uit een tropisch land met veel groen en twee seizoenen.
In deze lente voel ik me als op het Congolese platteland.
In de zomer voel ik me alsof ik in de Congolese hoofdstad ben.
Dankzij mijn Beijum, mijn thuis hoef ik niet ver te gaan als ik rust wil.
Achter mijn huis heb je veel water en bomen.
Daar sta ik dan over exotische dieren te dromen.
Als ik in het buitenland ben voor een week.
Vraag ik me toch altijd weer af hoe ik het zonder mijn mooie Beijum
heb overleefd.
Men zegt altijd Oost, West, thuis best.
En ik zeg altijd Oost, West, Beijum best.
Beijum, mijn thuis. Dank je wel voor alles.
Marie-José
Binnen
steeds naar buiten blijven kijken
vogels fluiten, de lente lacht
hoe droevig voelt dat wachten
Beijum wordt zo groen als gras
steeds naar buiten kijken
horen hoe de stilte valt
aan woorden denken die er niet zijn
het voor en na gedachteloos laten gaan
steeds kijken
waar iedereen toch gebleven is
kinderen, kleinkinderen, vrienden
iedereen verborgen in zijn eigen huis
misschien spelen we verstoppertje
Beijum wordt zo groen als gras
Willemien Mensinga

Handleiding voor het weggooien van afval op straat
Beste wijkgenoten,
In ons mooie Beijum wordt een
groot assortiment afval op
straat gegooid. Dit omvat onder
andere flesjes, blikjes, papier,
plastic zakken, oude kleding
(soms ook nieuwe, met het label
er nog aan), pennen, batterijen,
pizzadozen, verpakkingen van
McDonalds, KFC, AH, Lidl en Aldi,
condooms, lachgaspatronen,
bestek (zowel plastic als metaal),
kopjes, borden, slingers, touw,
ijzerwaren, vuilniszakken met afval, groente (soms nog verpakt),
fruit, schillen van bananen,
sinaasappels en mandarijnen,
muntgeld en papiergeld.
Buurtconciërges
Zes buurtconciërges zijn, in wisselende samenstelling, vier ochtenden in de week van 9 tot 12
uur druk bezig om de wijk een
beetje schoon en opgeruimd
te krijgen. Van schoon houden
is jammer genoeg geen sprake.
Te veel wijkgenoten zijn nu eenmaal gewend om alles wat ze
niet meer nodig hebben achter
zich te laten vallen of uit hun
autoraampje te gooien.

Sinds bijna vijf jaar help ik als
vrijwilliger één ochtend in de
week mee om Beijum schoon
te krijgen. Elke keer verzamel ik
persoonlijk vier of vijf vuilniszakken vol troep. Vermenigvuldig dit
eens met het aantal vrijwilligers
dat als buurtconciërge actief is.
Dat noemt men ook wel: dweilen
met de kraan open.
Oproep
Het schoonmaken van Beijum
zou voor de buurtconciërges
een stuk makkelijker gemaakt
kunnen worden, maar daarbij
hebben we wel hulp nodig van
de vervuilers. Daarom bij dezen
een oproep aan de vervuilers
van Beijum.
Wilt u zo vriendelijk zijn om:
• de blikjes en flesjes die u weggooit eerst leeg te drinken. Of
leeg te gooien als u het niet
meer lust. Dan is het voor ons
niet zo zwaar als wij het voor u
opruimen.
• het papier dat u weggooit niet
eerst te verscheuren. Dan hoeven we niet heel veel kleine
snippers op te rapen en kunnen we volstaan met minder

handelingen.
• het afval niet te ver de bosjes
in te gooien. Opdat wij ons
niet bezeren aan de vaak venijnige stekels.
• het afval niet in de sloten te
gooien. Op de walkant kunnen
we er veel makkelijker bij.
Mocht u zelf, als niet-vervuilende
wijkbewoner, vervuilers kennen
die niet kunnen lezen: wilt u hem
of haar dan deze oproep voorlezen? Dan bereiken we hopelijk
alle bewoners.
Diftar: doe het niet!
Tot slot een oproep aan de politiek verantwoordelijken die van
plan zijn in Groningen Diftar in
te voeren: zie af van dat onzalige
plan, want het wordt voor onze
wijk een ecologische ramp. Persoonlijk betaal ik liever iets meer
in het huidige systeem dan dat ik
goedkoper af ben door per kilo
afval te betalen. Ik weet zeker
dat onze wijk niet gediend is met
Diftar, ook al lijkt het voordeliger
voor de gemiddelde burger.
Met vriendelijke groet,
Ben Scholte Albers

Oplossing Rekenraadsel
Achter op de coronaspecial
stond een rekenraadsel afgedrukt. Heb jij de goede oplossing kunnen vinden? Het juiste
antwoord luidt: 43.
Twee gymschoenen zijn 10
waard, dus is één gymschoen
5 waard.
Een jongetje is 5 waard.
Twee zakken drop zijn 4 waard,

dus is één zak drop 2 waard.
En als je goed kijkt, kan je net
zien dat het onderste jongetje
twee gymschoenen draagt en
twee zakken drop in zijn armen
houdt. Hij is dus 5 waard, plus
10, plus 4, dat is samen 19.
De onderste som wordt: 5 +
19 × 2. Vermenigvuldigen gaat
voor optellen, dus eerst
19 × 2 = 38. En dan: 5 + 38 = 43.
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Beter omgaan met afval
Extra voorzieningen of Diftar?
De gemeente Groningen wil
toe naar een afvalloze gemeente: zo weinig mogelijk
afval en zo veel mogelijk hergebruik. Voor de gemeente
Groningen, dus inclusief Haren en Ten Boer, zijn er twee
mogelijkheden. Eind mei zou
de gemeenteraad de keuze
maken tussen ‘Extra Voorzieningen’ en ‘Diftar’.
door Marleen van Leeuwen
Maar vanwege de coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat
de beslissing pas in het najaar
wordt genomen. ‘Het afvalbeleid is een belangrijk dossier.
Nu, in coronatijd, zijn de overlegmogelijkheden voor zwaardere dossiers via digitale wijze
te beperkt. Eind april wordt
duidelijk of de besluitvorming
wel of niet naar dit najaar ver-

schuift’, aldus de gemeente. In
januari 2021 moet het nieuwe
beleid ingaan.
Enquête
Zo’n 246 bewoners (27 uit Haren,
33 uit Ten Boer en 186 uit Groningen) hebben tijdens ‘straatsessies’ hun mening gegeven
over het toekomstige afvalbeleid. In Beijum stond een aantal
stadsdeelbeheerders in Winkelcentrum West met vragenlijsten.
Van de ondervraagde bewoners
gaf 88 procent aan dat ze graag
betere faciliteiten willen voor het
scheiden van afval. Op de rotonde tussen de Wibenaheerd en de
Nijensteinheerd zijn inmiddels
een extra papierbak en glasbak
geplaatst.
De opties
Bij het uitwerken van de mogelijke opties zijn de opmerkingen,

Nieuwe papier- en glasbakken tussen Wibena- en Nijensteinheerd

Hoe zit dat nou met plastic?
Regelmatig hoor ik mensen
klagen dat ze in Beijum geen
plastic apart weg kunnen
gooien. Er is wel een groene
container voor GFT (groente-,
fruit- en tuinafval) en een grijze
container voor restafval. Een
chemokar en huis-aan-huis
ophalen van kleding, schoenen
en textiel. Bakken voor glas en
oud papier. Maar plastic, ho
maar… Dus gemeente, hoe zit
dat eigenlijk?
Afvalwijzer
Allereerst is het een goed idee
om de Afvalwijzer te bekijken (je

kunt hem aanvragen op groningen.nl/afval). Daarop staan de
ophaaldata van allerlei soorten
afval, van de grijze bak tot aan de
kerstboom. En op de achterkant
staat een overzicht van wat wel
en wat niet bij het restaval mag.
Onder het kopje ‘Verpakkingsmateriaal’ staat dat plastic, maar
ook drankkartons (melk, yoghurt,
vruchtensappen), metaal (zoals
blikjes) en vieze pizza- of gebaksdozen bij het restafval mogen.
Dus gewoon in de grijze bak!
Supermodern
Maar in andere steden kun je wel

Afvalscheidingsinstallatie Attero Groningen

behoeften en suggesties van
bewoners opgenomen. Wat zijn
die opties?
• Extra voorzieningen:
er komen meer containers en
inleverpunten, zodat het nog
makkelijker wordt om afval
gescheiden in te leveren. De
afvalstoffenheffing blijft een
vast tarief, gebaseerd op de
grootte van het huishouden.
• Diftar (gedifferentieerd tarief):
ook hier extra containers en
inleverpunten, maar de afvalstoffenheffing bestaat uit
een vast deel, dat lager is dan
nu, en een variabel deel dat
afhangt van de hoeveelheid
restafval en GFT die je aan de
weg zet. Je betaalt per keer
dat je de container(s) laat
legen.
Het is dus nog even afwachten
wat de gemeente uiteindelijk
besluit. Meer weten? Kijk dan op:
gemeente.groningen.nl/afval.

Prullenbak Fossemaheerd

apart plastic inleveren. Waarom
in Groningen dan niet? Aan de
Duinkerkenstraat is een ‘state-ofthe-art’ afvalverwerkingsfabriek
van Attero. Hier worden plastic,
metaal en drankenkartons achteraf uit het afval gehaald. ‘Dat
is goedkoper en de mate van
scheiding is hoger dan bij vooraf
scheiden’, aldus de Afvalwijzer.
In de afvalenergiecentrales van
Attero produceren ze uit het
restafval groen gas, hernieuwbare elektriciteit en duurzame
warmte. Dat is winst voor ons
leefmilieu.
Dus?
Fijn om te horen dat we plastic
gewoon weg kunnen gooien.
Dat wil niet zeggen dat we plastic moeten blijven gebruiken!
Want er komt nog te veel op
straat of in de bosjes terecht. En
– schrik niet! – een plastic drankflesje is pas na 500 jaar helemaal
afgebroken. Voor plastic tassen
kan dat zelfs 1000 jaar duren.
Gelukkig nemen de meeste
mensen nu een eigen tas mee
naar de supermarkt. Sinds
ze niet meer gratis verstrekt
worden is het aandeel plastic
draagtassen in zwerfafval met
60 procent gedaald. En vergeet
de blikjes niet! Die kunnen tot 1
miljoen jaar in de natuur blijven
rondslingeren. Zelfs een bananenschil doet er 1 tot 3 jaar over
om te vergaan.

Zwerfafval verzamelen

Zelf in actie komen
Oké dan… De gemeente zorgt
voor het ophalen en verwerken
van allerlei soorten afval. Daar
betalen we voor. Kunnen we dan
gewoon onze rommel op straat
gooien? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, we kunnen zelf ook veel
doen. Te beginnen met je eigen
troep opruimen.
Maar je kunt veel meer doen.
Tussen 29 augustus en 19 september kun je meedoen aan
NazomerKriebels. Samen met je
buren je eigen heerd opruimen.
Voor die tijd kun je – alleen of
samen – meedoen met de kleine
zwerfafvalopruimactie. Of je

aanmelden als Stille Kracht. Deze
mensen helpen de door anderen
weggegooide rotzooi opruimen.
De gemeente zorgt dat je een
afvalgrijper, een afvalring en
afvalzakken krijgt.
En wat dacht je ervan om een
prullenbak te adopteren? Ook
dat kan. Jij bent dan verantwoordelijk voor het schoonhouden en
legen ervan.
Maar het begint natuurlijk met je
kauwgum of je lege patatzakje
meenemen naar huis en in je
eigen prullenbak gooien. Kijk
voor meer informatie op: www.
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.

Wist je dat…
• glazen potjes en flessen met deksel of dop in de glasbak
mogen? En dat je ze niet eerst hoeft schoon te spoelen?
• in gebieden met ondergrondse containers GFT-afval bij het
restafval mag? In de fabriek wordt het eruit gehaald en vergist.
Daarbij wordt groen gas opgewekt.
• kapot textiel ook in de textielbak mag? Het maakt niet uit of
kleding niet meer draagbaar is, zolang het redelijk schoon en
droog is. De dichtstbijzijnde textielcontainer is in De Hunze
(Cuypersweg). In Beijum haalt GoudGoed één keer per maand
kleding, textiel en schoenen op.
• kleine elektrische apparaten (in een aparte plastic zak) ook
door GoudGoed worden meegenomen?

Alle winkels in en rond de wijk
zijn bewust bezig afvalstromen in betere banen te leiden. Overal kun je afval inleveren: batterijen, cartridges,
spaarlampen, tl-buizen,
elektrische apparaten enzovoort. Steeds meer mensen
gebruiken eigen tassen en er
zijn netjes te koop voor losse
groente of fruit. Producten
worden zo veel mogelijk
onverpakt in de schappen
gelegd. Bij De Wiershoeck
wordt composteerbare verpakking gebruikt, die in de
groene bak kan.
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Buurtvuur op de Vuurplaats

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

Buurtvuren
Open voor iedereen.
Eigen drankje of hapje mee.
Beijum
Vuurplaats Beijum aan de Jensemaheerd.
Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.
Zaterdagen, 19.30 tot 22.00 uur
16 mei:
vuurplaats of je eigen tuin
6 juni:
vuurplaats of je eigen tuin
4 juli:
voor het eerst tijdens zomervakantie
1 augustus:
met gastheer Harry
Alternatief: burenvuurtje in
je eigen tuin
Als in het openbaar samenkomen nog verboden is wegens
corona, is er geen vuur op de
vuurplaats. Is je tuin geschikt?
Doe dan tijdens de buurtvuuravond een bescheiden vuurtje
voor jezelf of samen met een
paar anderen uit de buurt.
Uiteraard volgens de dan geldende regels van afstand houden en rekening houdend met
de buren. Laten we doen wat
kan, om verbinding te blijven
houden.

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

Doe je mee?
Als je wilt delen: stuur een foto
naar 06-27282197 Leuk om in
de volgende Beijumer te laten
zien. Zelf delen kan ook: FB
buurten rond het vuur.
Afgelast
Het Bevrijdingsvuur & maal op
5 mei gaat niet door, uiteraard
vanwege de coronamaatregelen. We danken George Huitema en Bert Elzinga voor het
initiatief en het organiseren,
en Willem Pauwelussen voor
zijn intentie om bij het vuur
muziek te spelen.
Jaap Ekhart wilde een bevrijdingsverhaal over Beijum vertellen. Al deze hartverwarmende acties zullen we nog even
moeten missen.

Druk: Hoekstra Krantendruk
Emmeloord - Oplage 5700
Volgende nummer:

Kopijsluiting
15 mei
Verspreiding
27 mei
Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman
Kerkdiensten

Ook het kindervuurtje op 16
mei gaat niet door. Misschien
later dit jaar.
In betere tijden hopen we
elkaar weer bij het vuur te
zien.
Trijntje de Haan
E: trijntjedehaan@yahoo.com
T: 06-27282197
alle locaties en buurtvuren:
www.buurtenrondhetvuur.nl

NB Onder voorbehoud van afgelasting wegens het coronavirus;
kijk op de diverse websites voor actuele informatie
De Bron, Bentismaheerd 1A
3 mei
10.00 uur
oecumenische viering o.l.v. gemeente-/
			
parochieleden
10 mei
10.00 uur
da. Alberte van Ess
17 mei
9.30 uur
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
24 mei
10.00 uur
da. Annemarie van der Vegt
31 mei
10.00 uur
Pinksteren: gezamenlijke viering van alle
			
kerken van de Protestantse Gemeente
			
Groningen
U kunt de diensten vinden door op internet naar youtube.com te gaan.
Toets in de zoekbalk ‘pkn de bron’ in.
Of ga naar www.youtube.com/channel/UCFNWmwP33L4YVBcm7VgIR0w.
Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde
Tot nader order worden in de Hervormde Gemeente Noordwolde/Zuidwolde geen diensten gehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.
Emmauskerk, Ra 4
Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus is op dit
moment nog niet duidelijk of in mei vieringen mogelijk zijn in de Emmauskerk in Lewenborg. Raadpleegt u www.hildegardparochie.nl voor
de laatste gegevens omtrent de diensten. Iedere zondagmorgen is er op
NPO2 om 10 uur een uitzending van een RK eucharistieviering.

Met medewerking van:
Trudy Boeré
Koos Boertjens
Bert Elzinga
Menno Fritsma
Caroliene de Gruijter
Trijntje de Haan
Willy Koolstra
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Willem Pauwelussen
Arjan de Rooij
Ben Scholte Albers
Astrid van der Wis
Xan
DTP
Rode Egel Producties
Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en
ingezonden stukken die
betrekking hebben op de wijk
Beijum en/of zijn inwoners.
Kopij is van harte welkom.
Rechten
Alle zorg is besteed aan het
achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks
menen zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen
met de redactie.
Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum
Bezorgklachten
De bezorger van De Beijumer
doen hun best om de krant
correct te bezorgen. Klachten
over de bezorging kunt u bij ons
melden via tel.nr.: 050-5422807

Ramadan en corona
De zondagse gang naar de kerk
is tijdelijk niet mogelijk, maar
ook voor moslims hebben de
coronamaatregelen ingrijpende
gevolgen. Op 23 april is de ramadan begonnen. Normaal gesproken is samenzijn in deze periode
juist heel belangrijk, maar dat
kan nu niet. Het gezamenlijke

avondgebed vervalt, en ook de
iftar – de maaltijd na zonsondergang waarmee het vasten wordt
gebroken – kan uitsluitend
plaatsvinden in besloten kring.
De ramadan duurt tot 23 mei, de
dag van het Suikerfeest. Ook dat
zal dit jaar heel anders verlopen
dan gebruikelijk.

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Buurtcentra in Beijum (Kleihorn en Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
050-5410070

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

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

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

Kijk voor meer informatie op beijum.nl
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Energy Mix (fruit, zaden, noten) kilo
van 10,99 aktie 8,24
Energy Mix Superfoods Kilo
van 14,99 aktie 11,24
Zie ook onze aktiefolder
www.biotoppers.nl
Iedere vrijdag weer ovenvers brood van stadsbakkerij De Terp

Beijumerweg 20

ma. t/m wo. 9.00-18.00
do. en vr. 9.00-19.00
za
9.00-17.00

Centrum voor Fysiotherapie Beijum

centrum voor

centrum voor

knieklachten
centrum voor

knieklachten

info@centrumvoorknieklachten.nl

Fysiotherapie Beijum Telefoon: 050 541 5381
Emingaheerd 8a
Web: www.fysiotherapiebeijum.nl
9736 GA Groningen
Mail: contact@fysiotherapiebeijum.nl

