
• Jullie spreken één á twee keer 
per maand af, chatten, bellen 
of appen, of gaan samen iets 
ondernemen.

• Je kunt gratis themabijeen-
komsten/workshops bijwonen.

• MIM brengt moeders ook via 
Whatsapp-groepen met el-
kaar in contact.

Geen kosten 
Moeders informeren Moeders is 
gratis.

een gesprek. Om samen iets te 
ondernemen, veilig en corona- 
proof. Of om af en toe even mee 
te appen. Wat jij maar wilt en 
waar jij maar behoefte aan hebt. 
Zodat je ook in deze tijd van 
onzekerheid je ei kwijt kunt. En 
er zo weer ruimte komt om te 
genieten.

Hoe werkt het? 
• Nadat je contact hebt op-

genomen met MIM, word je 
gekoppeld aan een andere 
moeder. Natuurlijk op basis 
van je eigen voorkeur.

• Je contact met een moeder 
van MIM kan starten tijdens je 
zwangerschap of na de ge-
boorte van je kind.

Meer informatie en 
aanmelden
Wil jij je aanmelden voor MIM? 
Of heb je nog vragen en wil je 
eerst meer informatie? Neem dan 
contact op met Julliet Schreuder, 
coördinator MIM. Dit kan via Insta- 
gram: @mimgroningen, e-mail: 
mim@ggd.groningen.nl of tele-
foon: 06 31 63 19 27. 

Kansrijke Start
Moeders informeren Moeders 
(MIM) is onderdeel van Kansrijke 
Start: een samenwerkingsver-
band in Beijum van ouders, 
gemeente Groningen, scholen, 
kindercentra, WIJ Beijum en de 
GGD. Gezamenlijk streven zij 
ernaar om kinderen in de wijk de 
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Moeder zijn valt niet altijd mee. 
Zeker niet in deze tijd van co-
rona en lockdown. Contacten 
gaan moeilijker, je kunt niet 
zomaar ergens heen en de toe-
komst voelt onzeker. Als zwan-
gere vrouw of kersverse moeder 
geen fijne situatie. Ben jij een 
moeder en heb je behoefte aan 
een luisterend oor? Meld je dan 
aan bij Moeders informeren 
Moeders (MIM). Kom vrijblij-
vend in contact met andere 
moeders en deel je ervaringen!

Een goed gesprek
MIM is een laagdrempelig initi-
atief dat moeders van een kind 
(gratis) in contact brengt met 
andere moeders. Gewoon voor 

best mogelijke start van hun le-
ven te geven, en zo een optimale 
kans op een goede toekomst. 

MIM: voor moeders die op zoek zijn naar een luisterend oor

Meer weten? 
Neem contact op met Leonie 
Mulder, projectleider Kans-
rijke Start Beijum, via e-mail: 
leonie.mulder@groningen.nl.

Brant van De Wiershoeck is in 
december gestopt. In de vorige 
Beijumer kon je lezen dat de 
biologische winkel gelukkig 
wel doorgaat. Zijn winkel en de 
mooie plek bij de stadsboerde-
rij hebben het leven van veel 
Beijumers verrijkt. Hoe? Dat 
laat ik graag zien in een gang 
door de tijd.

door Trijntje de Haan

Jaren 80. Een jonge meid strijkt 
neer in een studentenhuis in 
Beijum, een wijk van vers bak-
steen. De hoop op een duurza-
me wereld lijkt ver te zoeken. 
En dan is daar die houten deur 
in de stadsboerderij naar dat 

donkere hol, nog het best te 
typeren als een portaal naar de 
eigenlijke boerenschuur. Dat 
typische bio-geurtje van eten 
waar de aarde nog aan zit. De 
kieren en tocht zijn goed voor 
de groenten uit eigen tuin. Bio is 
afzien, maar er komen betere tij-
den. En altijd is daar Brant, met 
een houten kistje in zijn armen.

Jaren 90. De meid is een vrouw. 
Ze heeft haar eigen huisje en 
eet biologisch als het even kan. 
De winkel is nu in de achterlig-
gende schuur, het oude winkel-
tje wordt magazijn. ‘Naar Brant’ 
is de kortere versie van ‘naar de 
biologische winkel in Beijum’.
‘Een verkoudheid? Koop die prei 

bij Brant en maak daar soep van. 
Geheid knap je op.’ Zo prijst ze 
de winkel van Brant aan.
‘Je bedoelt de Wiershoeck?’
‘Ja, Brant.’ Sterk in zijn merk.

Jaren 00. De vrouw wordt moe-
der. Een gezin om te voeden. 
Geitenmelk voor de baby, Se-
dembrood voor man en kind, 
vers roggebrood voor haarzelf. 
Vlees ook graag. En kaas, die 
oude als het kan. De kinderwa-
gen om het hoekje bij de win-
kelkarretjes. De biowinkel is een 
supermarktje in het klein, alles 
te koop, als het maar eco of bio 
is. En altijd is daar Brant die een 
praatje houdt met of over de 
kinderen.

Jaren 10. Na school met de 
kinderen wat lekkers halen bij 
De Wiershoeck. Chips zonder 
zout, ijs gemaakt van soja. Me-
teen opeten in de paradijselijke 
tuin naast de boerderij. Als een 
snackbar, maar dan anders. Kip-
petjes die scharrelen, bloemen, 
haag, kronkelpaadje, schaduw 
van die grote boom die later 
door het dak van de boerderij 
zou waaien. 

En altijd is daar Brant, die haar 
boodschappenlijstje beter kent 
dan zijzelf.

‘Die gerookte tofu die je zo lek-
ker vindt, die ligt nu één plank 
hoger in de koelkast.’

Jaren 20. De tiener die de vries-
kist in de winkel nu zelf wel 
weet te vinden. De student die 
de wereld wat groener wenst en 
vlak bij zijn huis De Wiershoeck 
ontdekt. De vader met baard en 
bakfiets die zijn kinderen liever 
wat gezonds te eten geeft. De 
vijftiger die nog weet hoe het 
hier ooit begon. De pensionado 
die zijn idealen nog niet verge-
ten is. En Brant, die straks aan de 
andere kant van de kassa staat.

Brant met pensioen. De cirkel is 
rond, van de zakelijke jaren 80 
tot de nieuwe bakfietsgeneratie. 
Beijum heeft voor altijd een 
biologische winkel. Omdat Brant 
hier was.

In de winkel van Brant is van alles te koop, fruit en pompoenen en hier en daar wat hoop
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