Hoofdstuk 16

Bouwen aan
de toekomst
Marleen van Leeuwen

“Zonnig, hier en daar een bui.”
Marjo van Dijken, oud-voorzitter Bewonersorganisatie Beijum
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Wie Beijum zegt, zegt…
Eigenlijk te veel om op te noemen. In dit hoofdstuk een
kleine bloemlezing: de betrokken bewoners, ouders en
kinderen, jongeren en ouderen, de organisaties, het
actieve verenigingsleven en talrijke vrijwilligers.
Kortom, al die mensen die invloed hebben op de
ontwikkeling van de wijk.
Te veel om op te noemen – en te veel voor één auteur om
te beschrijven. De basis voor de verhalen in dit
hoofdstuk wordt gevormd door de inbreng van heel veel
mensen die achtergrondonderzoek voor dit boek
hebben gedaan en de interviews door Erik Knollema en
Willy Koolstra van verschillende bijzondere (oud-)
Beijumers.
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In de beginjaren van Beijum was de bestrating nog lang niet af; het was baggeren
door de modder. Dit ontlokte wethouder Ypke Gietema de uitspraak “Als je niet in de
rotzooi wilt wonen, moet je niet naar Beijum.” Een uitspraak die nogal eens figuurlijk werd opgevat, maar letterlijk was bedoeld. De pioniers van de eerste tijd hadden
te kampen met de overlast door alle bouwactiviteiten, gebrek aan voorzieningen en
de strenge winter van 1979.
1

1979: hoge bergen sneeuw in de Fossemaheerd

2

De allereerste Nieuwsbrief Beijum

Al tijdens de nieuwbouwfase kwam in
maart 1979 de eerste Nieuwsbrief Beijum
uit, “bedoeld als voorloper van de ‘Wijkkrant’ die door de (toekomstige) bewoners
van Beyum 6 en 5 zal worden opgezet en
volgeschreven… Mensen met ideeën, plannen, wensen, grieven, mensen die informatie of zo maar een opmerking kwijt willen, kunnen daarmee terecht in de krant.”
En dat is altijd zo gebleven. De Nieuwsbrief Beijum ging over in ‘D’Olle Kwakkert’,
‘Kwieke Kwakker’ en ‘Wijkkrant Beijum’.
Al enkele jaren heet de krant, uitgegeven
door de Bewonersorganisatie Beijum
(BOB), simpelweg ‘de Beijumkrant’.

Meer dan 30 jaar geschiedenis

Het hele verhaal van de wijk – verleden,
heden, toekomst - is te volgen in de wijkkrant. En de onderwerpen uit de begintijd
zijn nog altijd herkenbaar, zo niet actueel.
In die eerste nieuwsbrief staat over de Korrewegbrug: “Op de handtekeningaktie ter

ondersteuning van onze eis om te komen
tot een bediening van de Korrewegbrug
gedurende de avond- en nachturen, heeft
nagenoeg geheel Beyum gereageerd.” Ook
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wordt er gesproken over de onveilige verkeerssituatie bij de brug, in het bijzonder
voor (brom) fietsers. In ‘de Beijumkrant’
van maart 2012 schrijft het bestuur van de
BOB over diezelfde brug: “Er is inmiddels
nieuws rond de Gerrit Krol-brug. Overleg
met de wethouder heeft opgeleverd dat
een tweetal opties verder worden onderzocht. Dan gaat het om het verkleinen van
de kruising aan ‘onze’ kant… en een optie
dat autoverkeer vanaf de Ulgersmaweg via
een nieuw omweggetje naar de brug moet,
een eenrichtingsweggetje dat op het Heerdenpad uitkomt op een vergelijkbare manier als aan de Korrewegkant.”
In de loop van de jaren komen in de
wijkkrant allerlei onderwerpen aan de
orde die te maken hadden met het ontstaan en opbouw van de wijk en met de inwoners van Beijum: de eerste scholen, het
informatiepand 88A, de eerste clubs en
verenigingen, de oprichting van de Bewonersorganisatie, de Speel-o-theek, Centraal wonen, het Gezondheidscentrum, de
bouw van Innersdijk (en nu de nieuwbouw,
waardoor Innersdijk een centralere rol in
de wijk krijgt) en van de twee winkelcentra, de problemen in Beijum-oost, de kinderboerderij, drugsproblemen, de eerste
spade in de grond van het stadsgewestpark, de woon-werkgemeenschap De Hiddemaborg, de stadsboerderij De Wiershoeck, wijkveiligheid, de Groene Long,
oud en nieuw festiviteiten (en rellen!) enz.
enz. enz.
3
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Voormalige bebouwing verpleeghuis Innersdijk

Veel werd mogelijk dankzij de mensen in
de wijk. In november 1979 stond er een
welkomstwoord voor nieuwe bewoners:
“In deze wijk in opbouw zijn veel mensen
aktief om er wat van te maken. Zo ontstond
een krantje met een buurtnieuwtje zonder
het karakter van een krant: gewoon
Nieuwsbrief. Naast de redaktie van de
Nieuwsbrief zijn nog andere groepen
a ktief. Het bruist in Beijum.”
1

Wie Beijum zegt, zegt…..

Er bestaan talloze misverstanden over de naam van
onze wijk. Hoe spreek je hem uit? De uitspraak
“BAAIUM” doet mij meer denken aan een camping
op een Waddeneiland dan aan onze wijk. Nee, de
juiste uitspraak is die van het verliefde meisje, dat in
de schoolbank haar vriend in ’t oor fluistert: “Was ik
alvast maar weer BIJ ‘M.”
(Piet Hendriksma in de Kwieke Kwakker, 1984)

BewonersOrganisatie Beijum
(BOB)

Op initiatief van de werkgroep Nieuwsbrief, de werkgroep Bewonersinformatie
en de werkgroep Verkeer is op 17 mei 1983
in de Beijumkorf de Bewonersorganisatie
Beijum (BOB) opgericht. Voor de werkgroepen was dit belangrijk, omdat zij alleen zo subsidie kunnen blijven ontvangen. “Het bevorderen van de leefbaarheid
in Beijum en daar zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties bij betrekken” was
en is de voornaamste doelstelling van de
BOB. Daarbij geeft ze, volgens de informatie op de website, aandacht aan “veiligheid, sociaal-culturele voorzieningen
in de wijk, multicultureel samenwonen in
Beijum, de woonomgeving en al die andere zaken die belangrijk zijn voor de
leefbaarheid in de wijk.” Onder de vlag
van de BOB opereren vier werkgroepen:
Verkeer, Veiligheid, Groen & Grijs en
Communicatie. Verschillende heerdencomités, actief in bijvoorbeeld de Jensemaheerd en de Froukemaheerd, doen een
beroep op de BOB voor financiële ondersteuning.

Deel II BOEREN, BURGERS, BEIJUMERS

Boek Beijum.indb 4

28-10-2014 19:17:16

4

Voor informatie ging je naar Pand 66. Foto 1990.

In de beginjaren was Alex Spanjer vast
aanspreekpunt in het wijkpand, Pand 66
aan de Doornbosheerd. Van deze tijd herinnert hij zich vooral de drugsproblemen
in de Wibenaheerd, in de volksmond ook
wel ‘Dealersmaheerd’ genoemd. Dit probleem werd pas opgelost na jaren speurwerk, toen het de politie lukte om de drugslijn op te rollen. De methadonbus kreeg
een halteplaats in Beijum. Op een dag
“rinkelde de telefoon” in het wijkpand: of
hij met spoed kon bemiddelen, iets met de
methadonpost en de bejaarden van de
naastgelegen Amkemakoepel. “De bejaarden die aan de ‘goeie’ kant woonden, hadden een mooi uitzicht op de methadonpost. Al die anderen moesten zich op de
gang verdringen om ook wat te kunnen
zien. En daar hadden die ‘goeien’ weer last
van.” In plaats van junkies en bejaarden
uit elkaar te halen, moest Alex een bejaardenclash sussen. Hij heeft van nabij ook de
strijd tegen de zone-indeling en daarmee
de derde strip van de strippenkaart meegemaakt. Uiteindelijk kregen Beijumers,
na enig aandringen van de BOB, hun donderdagavond- en zaterdagkaartje. Hieruit
is het eurokaartje geboren.

5

Marjo van Dijken

Van 1985 tot 1994 was Marjo van Dijken
bestuurslid en later voorzitter van de BOB.
Tegenwoordig woont zij in Zilvermeer,
maar nog altijd staan haar columns maandelijks in de wijkkrant. Beijum had in de
eerste jaren geen goede naam. In de jaren
tachtig zette Marjo een onderzoek op naar
de tevredenheid van Beijumers met hun
wijk. De wijkorganisatie interviewde eerst
mensen op straat, later in de thuissituatie,
minimaal twee uit elke heerd. Dat Beijum
zo slecht bekend stond, bleek niet te
k loppen met de feiten. De tevredenheid
over de leefomgeving lag zelfs boven het
landelijk gemiddelde van stadsbewoners.
Mensen waren vooral tevreden met hun
woning, de speelmogelijkheden voor de
kinderen en het groen. Wel brachten de
bewoners een aantal dingen naar voren
die beter konden en zo werd de straatverlichting aangepakt. Dit bleek belangrijk
voor het gevoel van veiligheid. Het eindrapport over dit onderzoek heeft de passende naam ‘Zonnig, hier en daar een bui’
gekregen. “En wat de grap is, is dat wat wij
deden, later ook door andere wijken is gedaan.”
Net als voor het huidige bestuur was het
ook toen erg belangrijk om korte lijnen te
hebben, “dat mensen makkelijk te bereiken zijn.” Marjo voerde in die tijd veel
overleg met het welzijnswerk, de woningcorporaties, de politie, de stadsdeelcoördinatie en de gemeente. Praktische problemen konden – en kunnen! - zo snel
worden aangepakt.
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Sociale wijkvernieuwing

Wonen in een buitenwijk ontslaat je dus
niet van de grootstedelijke problematiek.
In de jaren ’80 kreeg Beijum zijn slechte
naam. Problemen met jongeren die overlast geven, drugsoverlast… In een interview met jongeren in september 1990, als
de wijk 12,5 jaar bestaat, zeggen ze: “Als je
boven de twaalf bent, is er helemaal niets
meer te doen in deze wijk. Wat er georganiseerd wordt, is te groot, er komen jongeren uit verschillende heerden, die hebben
vaak onenigheid met elkaar, dat is vervelend.”
Veel van de problemen concentreren
zich rond Plein Oost. Beijum-oost stond
dan ook te boek als achterstandsgebied. In
2003 komt de ‘Sociale wijkvernieuwing’
naar Beijum.
6

Het eerste buurthuis in Beijum was het
Heerdenhoes, dat gekoppeld aan basisschool De Doefmat, de deuren opende aan
het begin van de tachtiger jaren. Met het
verder ontwikkelen van de wijk kwamen
er nog twee buurtcentra bij: de Beijumkorf
en de Kleihorn.
7

Buurtcentrum De Kleihorn. Foto 1999.

Anja Bos

Anja Bos van Stiel werd projectleider van
het project ‘Heel de buurt’. “Ik ging met
zes andere projectleiders aan de slag. Mijn
hoofdtaak was: bewoners betrekken bij
alle thema’s van dit project. Maar hoe krijg
je ze actief? Door goede voorbeelden. Dus
verzonnen we De Fakkel van Beijum, het
lopend vuurtje. Die ging van hand tot
hand en steeds meer mensen werden actief voor Beijum. En hij brandt nog steeds.
Zelfs de kinderen die aan Lentekriebels
meedoen krijgen dit jaar (2012) een lampje
van Stiel.” De aanpak van Beijum geldt als
goed voorbeeld, zelfs landelijk. “En het
mooiste is, de aanpak is tien jaar volgehouden!”
218

Buurthuizen en jongerencentra

Alle drie aparte buurthuizen hadden hun
eigen activiteitenaanbod voor de wijkbewoners. Vanaf 2006 wordt veel meer samengewerkt. De Beijumkorf kreeg toen
een andere status. Het was officieel geen
buurthuis meer, maar een ontmoetingsruimte die na schooltijd gebruikt kon worden. Het personeel werd ondergebracht in
de nieuwe stichting Buurtcentra in Beijum
(BIB).
“Juist doordat we een team werden,
konden we ook functioneel met personeel
en ruimten omgaan. Iedere accommodatie
heeft nog steeds een eigen identiteit, maar
praktisch gezien kan elke groep in elke
ruimte terecht,” vertelt Marcella Gortmaker, contactpersoon voor de BIB. “Juist de
bundeling van krachten heeft ervoor gezorgd dat veel vrijwilligers een plekje hebben gevonden in de nieuwe stichting.” In
de buurtcentra worden allerlei activiteiten
georganiseerd, voor kinderen en volwassenen, voor senioren en jongeren, variërend van yoga, naailes en klaverjassen tot
brassband, dansmariekes en computerles.
Voor de jongeren zijn er vooral activiteiten in het Trefpunt, veelal georganiseerd
door het MJD jeugd- en jongerenwerk. “De
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Multicultureel kindercarnaval 2006.

buurtsportwerkers stimuleren jongeren
om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten en actief en gezond te leven. Ze organiseren activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en muziek, zoveel mogelijk
in samenwerking met de jongeren zelf.” In
het Trefpunt is een meidenclub, een tienersoos en een jongerensoos. Voor kinderen vanaf 10 jaar is er de Schatkamer, een
samenwerking van MJD en de Vensterwijk, waar ze ook allerlei activiteiten kunnen ondernemen. In het Trefpunt heeft
Scoutinggroep De Voerman zijn clubhuis
en de Stichting Music and Fun (MAF) zijn
oefen- en opnameruimte.

derland zijn veel kinderen lid van de bibliotheek en activiteiten voor kinderen
worden goed bezocht. De bibliotheek in
Beijum was bij de opening de eerste bibliotheek in de stad waarvan de uitlening en
het gebruik van de catalogus waren geautomatiseerd - en waar computers stonden!
In 2006 werd de bibliotheek geheel verbouwd. Ongeveer de helft van de oorspronkelijke ruimte bleef over. De ‘bieb’
9

De eerste medewerkers van bibliotheek Beijum

De bibliotheek

Na jaren van voorbereiding ging op maandag 3 oktober 1983, toen Winkelcentrumoost nog in aanbouw was, de bibliotheek
in Beijum van start. Tot dan toe konden alleen kinderen tot dertien jaar boeken lenen bij de boekenbus die op zaterdagochtend in Beijum kwam. Burgemeester
Buiter verrichte in november de officiële
opening. In de kinderrijkste wijk van NeHoofdstuk 16 Verenigingen en wijkkranten
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10 Feestelijke opening van De Wegwijzer. Foto 2007

richt zich nu meer op kinderen en andere
wijkgebonden leners. Boeken worden veel
sneller vervangen door nieuwe titels, zodat er altijd een frisse en actuele collectie
aanwezig is. Toen de verbouwde bibliotheek in juni 2007 officieel geopend werd,
was het de eerste wijkvestiging die een uitleenautomaat en een betaalautomaat had.
Leners kunnen nu zonder tussenkomst
van een medewerker zelf hun materialen
lenen en openstaande bedragen betalen.
In de andere helft van het gebouw zijn
nu andere instellingen gehuisvest, zoals
de MJD, Stiel, de BOB en de Vensterwijk.
Politie en woningcorporaties houden wekelijks spreekuur. In 2011 kwam het Stip
erbij. Het geheel kreeg de naam De Wegwijzer.

Verenigingen

Al in 1979 organiseren de eerste bewoners
van de Fossemaheerd allerlei activiteiten.
In de Nieuwsbrief van november staat een
oproep: “Hallo Beijum Vrouwen. Begin januari willen we starten met eens in de
220

twee weken samen een avond creatief door
te brengen.” Er wordt ook al snel begonnen
met een ‘clubje’ voor “jongens en meisjes
van 10, 11, 12 en 13 jaar!” Er was al een
wijkfeest op 5 oktober van dat jaar en natuurlijk de Nieuwsbrief zelf. Ook een vereniging van eigenaren komt snel van de
grond.
Een van de eerste vrijetijdsverenigingen was de ‘Marsband Beijum Groningen.’
Bandleider H. Buurlage roept begin 1983
nieuwe leden op om zich te melden. De instrumenten: trommels, slagwerk, posthoorns en klaroenen. Speel-o-theek Tjoeke-tjoek begon op 19 mei van datzelfde jaar
bij de bibliotheek met het uitlenen van
speelgoed aan kinderen.
Na een maand was het maximum aantal van 100 leden al bereikt. “Dit betekent
niet dat u de moed op moet geven – mensen die hun kinderen nu aanmelden als lid
zijn als eerste aan de beurt voor het volgende halfjaar lidmaatschap.” In die begintijd organiseerde de speel-o-theek de
Koninginnedagfestiviteiten bij de Beijum-
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11 Logo van de Speel-o-theek Tjoek-e-tjoek

het gebied van handenarbeid, naaiclubs,
muziek, sport en nog veel meer”, zo staat
het in de wijkkrant. “Beijum heeft een uitgebreid en gevarieerd verenigingsleven.”
13 Button ‘I love Beijum’

korf en werd er geld voor de vereniging opgehaald via de jaarlijkse collecte van Jantje
Beton. Later is de speel-o-theek verhuisd
naar het Trefpunt, waar het in 2008 de
25ste verjaardag vierde.
12 Open dag Speel-o-theek 1997

Hoewel de marsband en de speel-o-theek
niet meer bestaan, telt Beijum nog altijd
veel verenigingen.
Al vanaf 1985 is Con Anima actief, een
koor dat repeteert op maandagochtend,
“een perfect begin van de week voor iedereen die van zingen houdt en zich op dat
dagdeel kan vrijmaken.” Tijdens de repetities wordt “in een gemoedelijke sfeer
serieus gewerkt aan zuiverheid, samenklank en dynamiek.” In 1989, tijdens de
wijkmanifestatie op 30 september, deden
ruim vijftig clubs en verenigingen mee.
“Het gaat om een scala van activiteiten op

Vrijwilligers

In al die verenigingen zijn vrijwilligers de
dragende krachten. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk in Innersdijk, bij de scouts,
in de tuin van De Wiershoeck of bij allerlei
andere activiteiten in en voor de wijk, zeer
veel vrijwilligers doen er aan mee.
Frieda Molenberg, in 2013 op 88-jarige
leeftijd overleden, was de oudste vrijwilligster van de wijk. Zevenentwintig jaar
was ze actief in Beijum, voor jongeren en
ouderen. Ze was tweede penningmeester
van buurtcentrum De Beijumkorf, voorzitter van de bewonerscommissie, organi14 Kerstbijeenkomst voor ouderen. Foto 1995
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seerde uitstapjes naar de Huishoudbeurs,
busreisjes en kerstbuffetten.
Grote en kleine ergernissen in de wijk
pakte ze aan. “Brievenbussen, daar heb ik
ook voor gevochten, dat die beter verdeeld
werden over de wijk. En dat er een bushalte bij de Beijumkorf kwam. Heb ik voor elkaar gekregen, anders ga ik niet vechten.
Ik vecht alleen als ik weet dat ik het voor
elkaar krijg.” Zij, de supervrijwilligster,
was jaren voorzitter van de fakkelcommissie en zelf heeft ze hem ook een keer ontvangen.
15 Frieda Molenberg krijgt de fakkel

doemarkt. Bij Kleurrijk Koken wordt samen gekookt: “Door op een ontspannende
manier culinair te koken zijn we bezig met
multiculturele integratie.” De Vrouwengroep Orchidee helpt vrouwen uit allerlei
culturen de taal leren, de Nederlandse cultuur kennen en andere vrouwen ontmoeten, gewoon voor de gezelligheid.

Beijum bestaat al meer
dan 35 jaar

“Na 34 jaar staat de wijk Beijum als een
huis,” zegt Max van den Berg in het voorwoord. De wijk kijkt terug op een boeiend,
soms roerig verleden. Opgebouwd door de
inzet van heel veel bewoners, een inzet die
ook in de toekomst nodig zal blijven. Onderweg zijn er al meerdere feestjes gevierd
met elkaar, zoals bij het 121/2, 25 en 30-jarig bestaan van Beijum.
16 25 jaar Beijum: motortocht langs heerden in de provincie.
Foto: Zuurdijk, 2003

Frieda Molenberg was weliswaar een
markante vrijwilligster, maar ook slechts
één van de vele vrijwilligers die Beijum
rijk is. Mensen lezen voor aan oudere bewoners, ze doen mee met vakantieactiviteiten als de Bonte Beijum Express, ze gaan
wandelen met bewoners van Innersdijk,
ze bemannen de Wegwijsbus…. Uit onderzoek van het MJD blijkt dat 20% van de senioren van 70 jaar en ouder niet alleen
meedoet aan activiteiten in de wijk, maar
deze ook mede organiseert. Bruisend Beijum is de jaarlijkse terugkerende uit- en
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Voor de komende jaren zijn er volop plannen om de wijk nog groener te maken en
nog prettiger om in te wonen. Zodat iedereen die hier woont, zegt: “Mij krijg je hier
niet meer weg!”
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