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Tips en ideeën voor
leuke activiteiten
dicht bij huis
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Activiteit

Kunstkastjesroute Beijum
Verken je eigen wijk eens op een andere manier. Beijumer kunstenaars hebben in de wijk
20 electriciteitskastjes kleur en ﬂeur gegeven. Welke dat zijn en waar je ze aantreft, zie je hieronder!
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Voorwoord Mattias Gijsbertsen
Beste Beijumers,
Bij temperaturen rond het vriespunt, afgelopen januari, was er in het oude
Heerdenhoes een bijzondere bijeenkomst. Ruim  Beijumers spraken zich
uit over hoe de wijk beter kan worden. Ik heb het natuurlijk over Beijum Bruist!
Dit is de wijkvernieuwing voor en door Beijumers, corporaties en de gemeente.
Op die avond werden leuke ideeën genoemd die je samen kunt gaan doen.
Zoals een kookproject met ouderen, uitwisselen van gereedschap, een
ruilbeurs voor goede spullen. Vele dingen die genoemd werden, gebeurden al
in de wijk maar bleken nauwelijks bekend. En dat is de reden dat Beijum
Bruist! nu op een rij heeft gezet wat er deze zomer voor jong en oud te doen is
in en rond de wijk.
Zo kun je striptekenen in de bieb, picknicken bij OERRR!, een bakkie doen en
de krant lezen bij het Heerdenhoes, trainen voor de Kardingerun, lekker nat
worden bij het Waterspektakel en meedoen aan de Spijker- en Spelweek.
Ga er eerst maar eens lekker voor zitten. En dan in de benen, natuurlijk.
Kijk met je familie en vrienden wat je allemaal kunt gaan doen. Er zit vast iets
bij. En samen is natuurlijk nog leuker dan alleen.

Colofon
Zomer in Beijum is een uitgave van
Wijk vernieuwing Beijum Bruist! en is
tot stand gekomen in samenwerking met
Woesthuis Media en Created by Design.
Fotomateriaal is mede aangeleverd door
Astrid van der Wis, Henk Busker, Jaap van
Leeuwen, Timmerdorp Groningen (Geert van
Duinen), Bureau Meerstad, Het Groninger
Landschap en Break Out Grunopark.

Ik hoop van harte dat de activiteiten in dit magazine uitnodigen om er een
fijne zomer van te maken. Ga er op uit, doe mee en neem je vrienden, buren
of familie mee. Als je niet iets kan vinden dat je aanspreekt, dan organiseer je
toch zelf iets? Wat zeg je van een buurt-barbecue, een frisbee-feest of een Rap
Battle? Maak er in elk geval een mooie zomer van.
Al die leuke activiteiten die je samen kunt doen, zorgen er voor dat Beijum
bruist!
Hele fijne zomer, allemaal.
Mattias Gijsbertsen,
Wijkwethouder Beijum
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ACTIVITEITEN
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De jeugdwerkers van Beijum organiseren activiteiten voor alle kinderen en jongeren in
Beijum. Ze zorgen zo voor educatie, voorlichting, een luisterend oor en … natuurlijk veel
plezier, ook in de zomermaanden! De jeugdwerkers zijn dagelijks te vinden in het WIJ-pand
aan de Melsemaheerd of Het Trefpunt aan de Beijumer weg. We stellen ze even aan je
voor:
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Jermain draait de creati
eve Studio CC
voor kinderen van  t/m
 jaar, leidt een
Kids Club en Kookclub
en is betrokken bij de
jeugd van  t/m  jaa
r.

Viki zorgt voor activ ite
iten voor
kinderen en hun ouders,
richt zich op
de meiden uit de wijk en
leidt de
Jongerenraad.

Karin werkt vooral met de kleinere
kinderen van  tot  jaar. Ze dansen
bijvoorbeeld samen.

Groninger Forum Bibliotheek
eerd 42) heeft
Ook Groninger Forum Bibliotheek (Ypemah
in de zomer enkele jeugdactiviteiten:
advies over
12 juli: Ouder & Kindcafé 10.00-11.30 met
er
peut
leuke boekjes voor de baby, dreumes of
uur: strips
10 en 24 juli: Clubhuis Beijum 15.00-17.00
met Ozobotjes
tekenen, filmpjes kijken met de VR-Bril of
een parcours maken
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ACTIVITEITEN

Beweging – Sport – Doen
Timmerdorp
Op het voormalige Suikerunieterrein langs het Hoen
diep
aan de westkant van de stad timmeren kinderen van
20-23 augustus weer een compleet dorp.

` Informatie: info@timmerdorpgroningen.nl

rp
Vlottendo let! Van 16-18 juli

ten opge
Zeerovers en pira
t allereerste
(groep 3 t/m 8) he
bouwen kinderen
Meeroevers.
ingen bij Strand
on
Gr
in
p
or
nd
vlotte
d.eu
ta
ttendorp@meers
` Informatie: vlo

Sportcentrum
Kardinge
6-7 juli, KardingeRun. 5, 8 of 12 kilometer door het
prachtige natuur- en recreatiegebied van Kardinge.
10 en 17 juli, Zomervoetbal Sportpark Kardinge,
voor de jeugd van 6-15 jaar.
7 augustus, Waterspektakel Wijkcentrum Het
Trefpunt.
7 augustus, Zomervoetbal Sportpark Kardinge.
Voor de jeugd van 6-15 jaar.

OERRR!
Voor de kleintjes is er dicht bij huis OERRR! van
Natuurmonumenten: een heerlijke natuurspeelplaats naast de Froukemaheerd, aangelegd op de
plek van een oeroude huiswierde.

19-22 augustus, Spijker- en
spelweek, Wijkcentrum Het Trefpunt
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Tot en met 11 augustus overdekt skee
leren en
skaten in de ijshal of de 400m baan, daar
na samen
een lekker hapje eten.

En verder in Kardinge ...
Beklim de Kardingerbult met bovenop de uitkijktoren, waag je aan het bike park op de helling of aan
de
skatebaan onderaan de bult, speel golf of voetgolf
op
de pitch&putt baan (23 augustus gratis open dag!)
,
houd je zenuwen in bedwang in het klimcentrum
van
Bjoeks, ga beachvolleyen op een van de velden bij
de
skihal van Snowlimits, of vermaak je in de binne
nspeeltuin van Ballorig. Als sportieve Beijumer hoef
je
je echt niet te vervelen in de zomer!

ACTIVITEITEN

Voor volwassenen
Werkgroep

Buurtcentra

De buurtcentra in Beijum blijven in de vakantieperiode
overdag gewoon open. Ook in juli en augustus kunt u
langskomen voor een kop koffie, een praatje, of om
samen met anderen iets te gaan doen.

Voor en Door Beijum
feestelijk
24 juli: een fietstocht van 25-35 kilometer,
afgesloten met een BBQ bij Het Trefpunt.
an Brinkman
9 augustus: een natuurwandeling met Nath
door de prachtige omgeving van onze wijk.
er koffieOp de zes donderdagen in de vakantie zijn
en 25 juli en
inloopochtenden in Het Heerdenhoes: 18
1, 8, 15 en 22 augustus.

Bij Bosshardt

De huiskamer van Bij Bosshardt kunt u ook in de
zomermaanden blijven bezoeken: Vrije inloop met
koffie of thee op maandag en woensdag 12.00-15.00
uur, op dinsdag en vrijdag 10.30-13.00 uur. Een warme
maaltijd op dinsdag (even weken) of woensdag (oneven
weken). Sjoelen, biljarten of de krant komen lezen is
altijd mogelijk. Elke laatste vrijdag van de maand is er
bingo!

Tip voor
een uitje
in de regio

PKN De Bron

De vrije koffie-inloop op wo
ensdagochtend
en de creativiteitsgroep vrij
dagmiddag zijn
voor iedereen toegankelijk.

Rondje Harkstede. Iedere zaterdagmiddag zijn er
rondleidingen in de monumentale kerk (Hoofdweg
63) en in Stel’s Meuln, de oude molen middenin het
dorp. Voor een versnapering en om even uit te rusten
is er Ons Hertenkamp met zijn stal, moestuin en
theehuis. Iets verderop, in het Schoollokaal in
Scharmer (Hoofdweg 89) is de sfeer van scholen van
ongeveer een eeuw geleden nog duidelijk voelbaar.
Rondje Harkstede is er op 13, 20 en 27 juli en 3, 10,
17 en 24 augustus vanaf 13.00 uur.
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ACTIVITEITEN

In de Regio
Ook in de buurt van Beijum zijn volop activiteiten. Pak de fiets en binnen
de kortste tijd stuit je op leuke, onverwachte plekjes. Een kleine greep uit
het aanbod:

Break Out
Grunopark
‘instroomdagen’.
24 & 31 juli en 7 augustus zijn hier de
jerspas!)
Voor een vast bedrag (korting met Stad
rskibaan, banaanonbeperkt plezier van klimpark, wate
opark net
varen, enzovoort. Je vindt Break Out Grun
voorbij Meerstad.

M eers tad

Strand en maisdoolhof

Strand Meeroevers aan de
oostkant van Meerstad is een
prachtig recreatiestrand me
t een strandtent: zwemmen,
zonnen, kajakken, beachvolle
yballen en ... ontspannen!
Je vindt hier ook de ingang
van het Maisdoolhof dat in
juli
weer opengaat.

Kermis Adorp

9-11 augustus. Drie dagen ouderwetse dorpskermis, met activiteiten zoals oldtimershow, kindershow en muziekoptredens in de feesttent. Het
kermisterrein ligt tussen de Provincialeweg naar

Natuurbad En
gelber t

Het bijna 100 jaar ou
de bad heeft de he
erlijk
ouderwetse sfeer va
n een echt openluch
t zwembad:
met de beroemde
duiktoren van maa
r liefst 5 meter,
vele zonneweides en
een gezellige kantin
e! Het bad
is de hele vakantie
geopend.
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Winsum en de Molenweg.

Ke rmis in Stad
20-28 augustus. In aanloop naar
Bommen Berend staat het centrum
van Groningen weer bol van de
kermisattracties!

