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Aan de slag met je dromen

We hebben allemaal dromen 
om ‘achteraan te rennen, ren-
nen, rennen.’ Maar dan wordt 
je wakker… Sommige van die 
dromen kun je waarmaken. En 
daar ging het over op 12 maart 
tijdens de Wijkinloop. Wat 
zijn je dromen voor de wijk en 
hoe kun je daaraan werken? 
Tijdens de heerlijke soepmaal-
tijd gingen de kinderen, hun 
ouders en andere bewoners 
aan tafel dromen…

Maar eerst vertelden de kinde-
ren van de Kinderraad over hun 
dromen en wat ze al gedaan 
hadden, zoals een kerstmaaltijd 

en een ‘Valentijnsknuffel’. Ze 
verzamelden knuffels, schreven 
lieve berichtjes erbij en brach-
ten de knuffels op Valentijns-
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Vorig jaar werden er al vijf picknicktafels geplaatst in ver-
schillende heerden: een goede plek om elkaar te ontmoeten. 
Een picknicktafel adopteren in je eigen buurt (bijvoorbeeld 
bij een speelplek) kan ook dit jaar weer! 

Willen u en uw buurtgenoten ook een picknicktafel? 
Bedenk dan dat er wel een paar spelregels zijn om alles 
in goede banen te leiden:

• de buurt moet zich echt eigenaar van de picknick-
tafel voelen

• u en uw buurtgenoten houden de picknicktafel en 
de omgeving schoon en netjes (ook gras maaien!)

• u spant zich ervoor in geluidsoverlast te voorkomen

• één van de buurtbewoners is aanspreekpunt en 
contactpersoon voor de gemeente.

Belangstelling? Stuur dan een mail naar de stadsdeel-
beheerder: ronald.rooijakkers@groningen.nl.

dag naar de bewoners van het 
Munsterhoes.

Kinderdromen
Van alle dromen die de kin-
deren bedachten, kwamen er 
uiteindelijk drie naar voren die 
ze verder uit gaan werken:
• Op 1 (met drie hartjes): een 
groene route door de wijk, met 
zit- en speelplekken
• Op 2 (twee hartjes): samen 
een theatervoorstelling maken
• Op 3 (1 hartje): als we elkaar 
ontmoeten, elke dag gedag 
zeggen.
En al die dromenvangers die ze 
gemaakt hebben? Die komen in 
het Heerdenhoes te hangen!

Nog meer dromen
Maar ook hun ouders hebben 
dromen. Er waren volop ideeën 
voor leuke activiteiten zoals 
een cupcake- en taartwedstrijd 
of een apenkooi voor ouders 
(moeders!) tijdens de sportin-
stuif; voor een zwange-
rengroepje, een plek waar 
jonge ouders en kinderen 
elkaar ontmoeten en waar de 
kinderen leren samenspelen 

Het wijkvernieuwingsproject 
Beijum Bruist! gaat gericht te 
werk op twee manieren. 
Aan de ene kant: aandacht 
voor de fysieke woonomgeving. 
Onze prachtige wijk is ruim 40 
jaar oud: wat moet er gebeuren 
om te zorgen dat de kwaliteit 
van wegen op orde blijft, en die 
van paden, pleinen, openbare 
gebouwen en groenvoorzie-
ningen? Het andere is het 
beter maken van de sociale 
woonomgeving– en dan gaat 
het direct over mensen, over 
hun kansen om in deze wijk 
prettig en kansrijk samen te 
leven en te werken met andere 
Beijumers. Er zijn vier thema’s 
waarmee wijkvernieuwing zich 
bezighoudt:
• ouder worden in Beijum
• toekomst met perspectief
• opgroeien in een kindvrien-
delijk Beijum
• iedereen doet mee.

Natuurlijk kun je deze thema’s 
niet los zien van fysieke wijk-
vernieuwing. Zo zal ‘ouder 
worden in Beijum’ bijvoorbeeld 
op den duur moeten leiden tot 
woningaanpassingen.
Ook kun je de sociale thema’s 
niet los zien van elkaar: voor 
een ‘toekomst met perspectief’ 
is bijvoorbeeld een sterk sociaal 
netwerk nodig, met andere 
woorden: ‘iedereen doet mee’.

Krachten bundelen
Samen met bewoners bundelen 
professionals en organisaties 
in de wijk hun krachten, in de 
stellige verwachting dat ze da 
van Beijum een nog hechtere 
gemeenschap maken. De crux 
van hun aanpak: praat met el-
kaar en zoek naar mogelijkhe-
den om elkaars sterke punten 
en elkaars competenties aan te 
vullen en zo op een hoger plan 
te brengen. Er zijn concrete 

thema’s geformuleerd waaraan 
gewerkt gaat worden:
• Beweegkaart voor ouderen 
(wandelroutes, fitnesstoestel-
len)
• Voor alle kinderen een goede 
start in het leven: de  eerste 
1000 dagen zijn cruciaal voor 
hun gezondheid en ontplooiing
• Kansrijk Oost: dit project (een 
integrale aanpak van armoede 
met als basis eigen regie van 
het individu en het gezin) 
wordt in april geëvalueerd.

Een concreet resultaat kan ook 
al voor het voetlicht worden 
gebracht: dankzij de samen-
werking tussen Stichting Stads-
boerderij de Wiershoeck en 
andere organisaties in Beijum 
(PKN De Bron, Projectgroep 
Meedoen, WIJ Beijum en ge-
meente) komt er een Zonnige 
Zomermarkt.  Die markt zal er 
zijn op zaterdag 27 juni!

Samen werken aan een prachtwijk

Je kunt geen buitensport/
fitnessplek zomaar ergens in 
Beijum aanleggen. Er moeten 
vooraf allerlei vragen beant-
woord worden, want de term 
‘buitensport/fitness’ is te alge-
meen. Wat bedoelen we ermee, 
over welke leeftijden hebben 
we het, waar moet zo’n plek 
(of plekken) komen, wat heb je 
nodig om er daadwerkelijk te 
gaan sporten of fitnessen? 
De wens leeft al heel lang in de 
wijk. Er zijn al verschillende 

Hoe moeilijk kan het zijn …
... Nou, best wel!

pogingen geweest om tot een 
buitenfitnessplek te komen in 
Beijum, nog zonder succes. Be-
woners die zich begin februari 
hebben aangemeld tijdens de 
bewonersavond ‘Aantrekkelijke 
en veilige buurt’ gaan samen 
met projectleider Buitensport 
Joanne ten Cate de wensen en 
eisen in kaart brengen.

Tijdens de wijkinloop op 9 april 
(onder voorbehoud) krijgt u 
een update.

met wijkgenootjes.
En na een leuke avond, waarop 
veel gelachen werd met elkaar, 
gaan de kinderen en hun 
ouders samen aan de slag om 
zoveel mogelijk van de dromen 
uit te laten komen.

Een buitenfitnessplek als in De Hunze/Van Starkenborgh, 
of toch iets anders in Beijum?


