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Jessie (47)* is buddy bij 
Kansrijk Oost. In die rol 
begeleidt ze gezinnen met 
een moeilijke thuissituatie 
op weg naar een betere 
toekomst. Jessie is behalve 
buddy ook ervaringsdes-
kundige. Nog geen twee jaar 
geleden deed ze zelf mee 
aan dit project. 

Jessie: ‘Ik hoorde van Kans-
rijk Oost via het WIJ-team. Ik 
had contact gezocht omdat 
ik wilde laten onderzoeken 
of mijn dochter, nu 17 jaar, 
autistisch is. Mijn zoon 
van 23 is dat ook. De WIJ-
medewerker vermoedde 
dat er wel meer bij mij thuis 
aan de hand was. Hij gaf me 
een flyer over Kansrijk Oost. 
Dat kwam precies op het 
juiste moment. Destijds in 
2019 zat ik al 21 jaar zonder 
werk thuis, als alleenstaande 
moeder, waarvan veertien 
jaar met een chronische 
depressie. Dat wilde ik niet 
meer.’ 

Hoe is het om … buddy te zijn bij Kansrijk Oost

Vanuit verschillende hoeken 
krijgen wij signalen over 
de zebrapaden in Beijum. 
Sommige bewoners vinden 
ze onoverzichtelijk. Anderen 
vinden dat automobilisten 
onvoorzichtig rijden. Weer 
anderen vragen om meer 
verlichting. 

Actieplan Openbare Ruimte
De afgelopen jaren hebben 
wij alle oversteekpaden in de 
wijk in kaart gebracht. Ook 
zijn er al diverse verbeterin-
gen doorgevoerd. Ondanks 
dat blijven de signalen 
komen. En maakt de werk-
groep Opgroeien in Beijum 
zich hard voor goede en 

Online vragenlijst zebrapaden

Hoe is het om ... vrijwilliger te zijn bij Moeders informeren Moeders
Michelle (24)* is vrijwilliger 
bij Moeders informeren 
Moeders (MIM): een sociaal 
netwerk waar moeders in 
contact kunnen komen met 
andere moeders om erva-
ringen uit te wisselen en 
voor tips. Twee jaar geleden 
begon ze als deelnemer. Nu 
is ze zelf buddy. 

‘Van de jeugdverpleegkun-
dige van het consultatie-
bureau kreeg ik vlak na de 
bevalling van mijn zoontje 
een flyer over MIM. Ik was 
22 jaar en mijn vriendinnen 
hadden nog geen kinderen. 
Het leek me leuk om met 
andere moeders te praten. 
Het intakegesprek met Julliet 

fijne oversteekpaden. In 
het Actieplan Openbare 
Ruimte hebben we daarom 
beloofd naar de paden te 
kijken. 

Knelpunten in kaart
Om meer inzicht te krijgen 
in de knelpunten, hebben 
we een online vragenlijst 
gemaakt. Hiermee willen 
we inzicht krijgen in welke 
paden bewoners het pret-
tigst vinden en welke het 
minste. Natuurlijk willen 
we ook weten waarom dat 
zo is. Daarom vragen we 
ook dit aan te geven. 

Vragenlijst
Alle bewoners in Beijum kun-
nen de vragenlijst invullen. Het 
invullen duurt ongeveer vijf 
minuten en kan tot en met 5 
april. De vragenlijst is online te 
vinden op bit.ly/zebrapaden-
beijum. 

Verbeterplan
De resultaten gebruiken we 
daar waar mogelijk voor een 
verbeterplan. Wil je met ons 
meepraten over de zebrapa-
den? Laat dan aan het einde 
van de vragenlijst je gegevens 
achter, zodat wij eventueel con-
tact met je op kunnen nemen. 
Dank voor je medewerking!

De vraag achter de vraag
‘Mijn hele leven heb ik allerlei 
vormen van hulp gekregen. Ik 
heb een zware jeugd gehad, 
ook daarna nog veel meege-
maakt. Er is niemand die ooit 
echt naar mijn verhaal heeft 
geluisterd. Die echt naast mij 
stond. Dat deed mijn buddy 
wel. Er waren een paar belang-
rijke dingen nodig om me de 
goede kant op te helpen. Ik 
had een aantal schulden. En ik 
wilde een opleiding volgen. Ik 
wist al welke. Ook daar ben ik 
bij geholpen. Binnen een jaar 
was ik klaar.’

Moeder weer terug
‘Ik volg nu een opleiding tot 
interculturele opvoedcoach. 
Daarnaast werk ik als buddy 
voor meerdere gezinnen, en 
heb ik een participatiebaan 
bij het WIJ-team. Ik doe onder 
andere het financieel spreek-
uur. Soms knijp ik mijzelf in 
mijn arm en denk ik: Is het echt 
zo snel gegaan? Kansrijk Oost 
heeft mij een nieuwe toekomst 

(Schreuder, coördinator MIM) 
voelde direct goed.’ 

Wandelafspraken
‘Ook met mijn buddy had ik 
meteen een klik. Helaas ver-
huisde zij na negen maanden 
naar de andere kant van het 
land. Zo snel is eigenlijk niet 
de opzet: van tevoren teken je 
een soort overeenkomst waarin 
staat dat je tot jouw baby twee 
jaar is contact houdt. Natuurlijk 
kun je eerder stoppen als je dat 
wilt. De bedoeling is dat je bud-
dy in ieder geval een keer per 
maand bij jou thuis langskomt. 
Alles daartussen bepaal je zelf. 
Zelf maak ik het liefst wandelaf-
spraken met de moeders, maar 
app-contact kan ook.’

Fijne jeugd
‘Nadat mijn buddy was ver-
huisd, besloot ik zelf vrijwilliger 
te worden. Het moeder zijn viel 
me niet zo zwaar: ik paste van 
jongs af aan al op mijn broertje 
(9) en zusje (11). Mijn moe-
der werkt in de nachtdienst, 
daarom slapen ze vaak bij mij. 
Als buddy wil ik laten zien dat 
alleenstaande moeder zijn niet 
het einde van de wereld is. Zelf 
werk ik 32 uur per week bij een 
klantenservice. Dat is prima te 
combineren met de zorg voor 
mijn zoontje. Ik heb zelf niet 
een heel fijne jeugd gehad. Die 
wil ik mijn zoontje wel geven.’

Vriendinnen
‘Ik raad alle moeders en bijna-

moeders aan om zich aan te 
melden voor MIM. Je kunt 
zelf bepalen wat je wel en niet 
wilt. Vanuit MIM worden ook 
regelmatig activiteiten geor-
ganiseerd, zoals babymassage 
en een workshop babytaal. 
Daarbij heb jij alle tijd om 

gegeven. Ook voor mijn kinde-
ren is het bijzonder. Ze zeggen: 
‘We hebben onze moeder weer 
terug.’ Allebei zijn ze echt super 
trots. Als buddy gun ik ook an-
dere gezinnen zo’n kans.’

Over Kansrijk Oost
Soms heb je een steuntje in de 
rug nodig om je toekomstper-
spectief te verbeteren. Voor wie 
dat wil, is er Kansrijk Oost. In 
dit project worden gezinnen 
met een moeilijke thuissitu-
atie begeleid door buddy’s en 
professionals om hun leefsitu-
atie te verbeteren. Om buddy 
te worden, volg je een aantal 
trainingen. Daarnaast sta je in 
nauw contact met een team van 
professionals. 

Meer weten over Kansrijk Oost? 
Of je aanmelden? Stuur dan 
een e-mail naar Marloes de Bie 
(projectleider): 
marloes.de.bie@groningen.nl

*= Om privacyredenen noemen 
we alleen de voornaam.

met de moeders te praten. Zo 
ontstaat er echt contact. Ik heb 
hier zelfs vriendinnen aan over 
gehouden.’

Wil jij meedoen met MIM? Of 
meer informatie? Mail dan naar 
Julliet Schreuder, coördinator 
MIM: mim@ggd.groningen.nl. 

MIM is verbonden aan Kans-
rijke Start Beijum. Dit is een 
samenwerkingsverband in 
de wijk dat ernaar streeft om 
kinderen de best mogelijke 
start van hun leven te geven, 
zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

*= Om privacyredenen noemen 
we alleen de voornaam.

Michelle met haar zoontje.

Jessie was eerst deelnemer en nu buddy bij Kansrijk Oost.
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Hoe ontmoetingen tot het verhaal van Beijum leiden

Misschien heb je ze al eens 
door de wijk zien lopen: 
theatermaker Sijas de Groot 
en fotograaf David Vroom van 
Stichting Tussenland. In maart 
en april wandelen zij door de 
straten van Beijum, op zoek 
naar het verhaal van de wijk. 

Als je Beijum zou moeten 
omschrijven, wat zou je dan 

zeggen? Wat vertel je over het 
type huizen, de bewoners en 
wat daar zo bijzonder aan is? 

Elke stad, elke wijk heeft een 
verhaal. Een verhaal dat wordt 
gemaakt door de geschiedenis 
van de wijk. En door de men-
sen die daar wonen en werken. 
Naar die verhalen zijn David en 
Sijas op zoek. 

Eilandjes in het groen
Het verhaal van Beijum begint 
bij de structuur van de wijk. 
Ruim veertig jaar geleden werd 
die bedacht, in de vorm van 
heerden. Allemaal hofjes die 
hun eigen roosje van de bloem-
kool vormen, te midden van 
ruimte en groen. De hofjes zijn 
fijn voor bewoners, maar iets 
lastiger voor iemand die de wijk 
niet kent. Dat merkte ook Sijas: 
‘De eerste keer dat ik in Beijum 
kwam, verdwaalde ik gelijk.’ 
Later ontdekte hij het voordeel 
daarvan. ‘Door het dwalen kom 
ik steeds andere mensen tegen. 
Uit die toevallige ontmoetingen 
komen heel leuke gesprekken 
en verhalen voort.’

Krant vol verhalen
De gesprekken die Sijas voert, 
worden uitgewerkt tot een ver-
haal. Fotograaf David Vroom 
maakt hier een portret bij. Een 
aantal van deze verhalen wordt 
in mei samengevat in een 
krant. De bedoeling is om 
Beijumers hiermee op een 

andere manier naar hun wijk 
te laten kijken. Wat je interesse 
heeft, valt je op. Iemand met 
kinderen ziet hoeveel kinde-
ren er in de wijk wonen. Wie 
meer belangstelling heeft voor 
bomen, kijkt naar al het groen 
in de wijk. Heb je die interesse 
niet, dan valt het je minder op, 
of zelfs helemaal niet.

Anders kijken
Sijas: ‘Hoe je kijkt, hoe je de 
wijk in je opneemt: dat vind ik 
fascinerend. Daarin kun je ook 
sturen. Een detail van een foto 
of een flard van een verhaal 
kunnen je al anders laten kij-
ken. Stel dat we vanaf nu alleen 
nog maar gaan letten op de 
mondkapjes op straat. 
Dan zie je ze overal liggen. 
Dat heeft invloed op de manier 
waarop we door de wijk lopen. 
En dus op ons verhaal. 
Door bewoners met onze 
verhalen op een andere manier 
hun wijk te laten zien, kunnen 
we ze prikkelen en tot inzichten 

en ideeën laten komen.’ 

Doorgeven 
Met het maken van de krant 
wil Sijas de bewoners iets te-
ruggeven, als dank voor hun 
verhalen. Hoe die krant er uit 
gaat zien, weet hij nog niet. 
‘Daarover zijn we nu aan het 
nadenken. Het liefst willen 
we de krant persoonlijk bij 
de bewoners langsbrengen. 
Maar misschien maken we 
ook wel iets wat je door kunt 
geven. Het doorgeven van 
een identiteit, in de vorm van 
een persoonlijk verhaal.’

Beijum is de eerste van vier 
wijkvernieuwingswijken 
waar Sijas en David namens 
Stichting Tussenland en de 
wijkvernieuwing op zoek 
gaan naar verhalen. In mei 
gaan ze verder in De Hoogte. 
Heb jij een goed verhaal over 
Beijum? Neem dan contact 
met hen op via: 
info@tussenland.net.

Onderzoek Beijumerweg
In het Actieplan Openbare 
Ruimte 2021 hebben we met 
bewoners afgesproken te wer-
ken aan de Beijumerweg. Het 
gaat om het gedeelte in het 
Noorden rondom de Amkema-
heerd. Ter voorbereiding zijn 
we bezig met een onderzoek. 
We leggen kort uit wat dat 
betekent en wat we met de uit-
komsten daarvan gaan doen. 

Vanuit verschillende hoeken 
ontvangen we signalen over 
de Beijumerweg. Sommige 
bewoners hebben last van de 
kuilen die ontstaan door auto’s 
die door de bermen rijden. 
Anderen vinden dat de weg 
niet goed is verlicht. Een aantal 
bewoners vindt de indeling van 
de Beijumerweg verwarrend. 
En vindt het niet duidelijk wie 
de weg waar mag gebruiken. 
Ook zijn er bewoners die meer 

aandacht willen voor de his-
torie van de weg. Zelf zien wij 
kansen om de verkeersveilig-
heid te verbeteren. 

Onderzoek 
Al deze wensen en ideeën 
nemen we in overweging bij 
de aanpassing van de weg. 
Voordat we hiermee aan de slag 
gaan, doen we eerst onderzoek. 
Zo kijken we met bedrijven en 
organisaties die aan de weg lig-
gen hoe zij de weg gebruiken. 
Wie komen er allemaal naar 
hun gebouwen toe? En hoe ko-
men zij daar? Zijn daar andere 
manieren voor? Zien de organi-
saties zelf kansen voor verbe-
tering? En wat voor gevolgen 
hebben mogelijke aanpassin-
gen voor andere plekken op de 
Beijumerweg? De bereikbaar-
heid van het Trefpunt moet 
bijvoorbeeld behouden blijven. 

Kunstwerk voor de wijk

In het Actieplan Openbare Ruimte staat dat we samen met 
bewoners werken aan een passend kunstwerk voor de wijk. 
Dit jaar doen we daarvoor het onderzoek: wat zou een goede 
plaats kunnen zijn, wat zijn belangrijke thema’s, waar moet 
het aan voldoen?

Vervolgens kiezen we een (of meerdere) kunstenaar(s) die bij 
deze ideeën aansluit(en). Hij/zij maakt een ontwerp voor een 
kunstwerk. Of het ontwerp dit jaar lukt, weten wij nog niet. 
In een ander jaar volgen sowieso de uitvoering en plaatsing 
daarvan. Kunstpunt Groningen (voorheen CBK) begeleidt 
dit project. Het onderzoek van David en Sijas wordt hierin 
meegenomen.

Wel kunnen we kijken of er 
misschien een andere fiets- of 
autoroute naartoe mogelijk is. 

Kansen en mogelijkheden
In het onderzoek nemen we 
zowel de inrichting van de 
Beijumerweg als die van de 
omgeving onder de loep. Zo 
krijgen we een goed beeld van 
alle kansen en mogelijkheden. 
Samen met een bureau bekij-
ken we vervolgens de haalbaar-
heid. Deze uitkomst leggen we 
voor aan mensen die langs de 
weg wonen, aan gebruikers en 
aan andere belanghebbenden.

Gesprek met bewoners
Het onderzoek dat we doen 
is bedoeld als inventarisatie 
van alle mogelijkheden. De 
uitkomst vormt het uitgangs-
punt voor een gesprek met 
de bewoners. Samen gaan we 

kijken naar de verschillende 
mogelijkheden en eventuele 
aanpassingen. We verwachten 
na de zomer de eerste ideeën te 
kunnen delen.

Sijas de Groot en David Vroom zoeken verhalen over Beijum.

In Beijum zijn heel veel boomhutten te vinden.

De Heerdstee 

tijdelijk in 

Expeditie

Basisschool De Heerd-
stee zal in de komende 
jaren worden gereno-
veerd of vervangen. Als 
dat gebeurt, moeten 
de leerlingen tijdelijk 
elders worden onderge-
bracht. We denken nu 
dat de vroegere Expe-
ditie daar een geschikte 
plek voor zal zijn. 
Wanneer De Heerdstee 
zijn intrek doet, is nog 
niet bekend. Wel staat 
vast dat de Expeditie 
hiervoor beschikbaar 
moet blijven. Daardoor 
zal het de komende drie 
jaar niet beschikbaar 
zijn voor een andere 
bestemming.
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 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.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl
De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Hij is er gewoon ‘ingerold’ 
zegt hij zelf. Theo Smit is 
al vanaf het begin bij de 
wijkvernieuwing betrokken. 
De cartoon die door Corien 
Bögels is gemaakt tijdens de 
Startbijeenkomst in januari 
2019 is typerend voor hem. 
Hij wil alles waar hij zich 
voor inzet ‘snel, samen en 
concreet’ oppakken. En dat 
geldt niet alleen voor wijk-
vernieuwing. Theo is al vele 
jaren op allerlei gebieden 
actief in de wijk.

Van het een komt het ander
Toen Theo en zijn vrouw 
Willy in Beijum kwamen 
wonen, hadden ze een zoon 
en een dochter in de puber-
leeftijd. Nu, zo’n 36 jaar later, 
hebben ze vijf kleinkinderen 
en sinds een paar weken een 
achterkleindochter. Tot twee 
jaar geleden woonden ze in 
de Nijensteinheerd, nu in 

een ruim appartement boven 
Het Heerdenhoes. De tuin 
is ingeruild voor een balkon 
met uitzicht op Plein Oost, de 
Groene Long en Kardinge.

Theo werkte vroeger als car-
tograaf, maar is al met 62,5 
jaar met pensioen gegaan. Dat 
is dus al bijna zeventien jaar 
geleden. En sinds die tijd is hij 
actief als vrijwilliger, bijvoor-
beeld bij de Ouderenwerk-
groep, waarvoor hij vroeger 
reisjes, fietstochten of een 
barbecue organiseerde. Nu is 
hij samen met wijkbewoners 
Ruud van Erp, Hans Elzinga 

en Christien de Ruiter (en dan 
vergeten we vast nog iemand) 
een van de drijvende krachten 
achter het Ouderencafé. Helaas 
valt er op dit moment niets te 
organiseren vanwege corona. 
Hij is ook lid van de Historische 
Werkgroep Beijum en be-
stuurslid van de Buurtcentra in 
Beijum. Maar eerst en vooral is 
hij betrokken bij de Werkgroep 
Groene Long.

De Groene Long
Al jaren organiseert hij met zijn 
maat Frans Egberink (zie foto) 
twee keer per jaar een schoon-
maakactie van de Groene Long, 

samen met veel vrijwilligers, 
en ieder jaar LenteKriebels met 
zo’n honderdvijftig Beijumse 
basisschoolkinderen. Dat viel 
op en in 2017 ontvingen zij alle-
bei een lintje voor hun tome-
loze inzet. Meer dan verdiend!

Maar nu maakt Theo zich zor-
gen over hoe de Groene Long 
erbij ligt. ‘De paden zijn slecht 
begaanbaar voor rolstoelen. 
En ze worden steeds slechter. 
Wanneer is hier geld voor?’ En 
vanwege corona ‘kunnen we de 
schoonmaakactie niet organi-
seren zoals we het willen.’ Het 
onderhoud van het groen is een 
belangrijk onderwerp voor veel 
bewoners, zo bleek ook tijdens 
de drukbezochte avond over 
het Actieplan Openbare Ruimte 
in februari 2020.

Het duurt lang
Wonen boven Het Heerden-
hoes heeft zo z’n voordelen. 

Samen zorgen voor een 
schone en fijne buurt: elke 
maand geven we daar een 
voorbeeld van. Deze keer 
praten we met Rob Linde-
boom. Hij zet zich samen 
met Ineke Bielevelt en Elja 
Talens in voor het parkje 
aan de Rensumaheerd.

Groen, ruim en kindvrien-
delijk: allemaal redenen 
voor Rob Lindeboom en zijn 
vrouw om 27 jaar geleden 
in Beijum te gaan wonen. In 
eerste instantie aan de 
Hylkemaheerd, sinds 2000 
aan de Rensumaheerd. 
Ondertussen zijn hun twee 
dochters volwassen en het 
huis uit; Rob en zijn vrouw 
wonen nog steeds met veel 
plezier in de wijk.  

Vogelrijke buurt
Rob, die biologie heeft ge-
studeerd, werkt als klimaat-
adviseur bij de Gemeente 
Assen en is in zijn vrije tijd 
‘vogel-enthousiast’. Niet raar 

Zelf aan de slag in... het Rensumaparkje
dus dat hij ook in Beijum actief 
is op het gebied van groen en 
natuur. Zo is hij al jaren lid van 
de werkgroep Groen, Grijs en 
Verkeer (GGenV) en de werk- 
en klankbordgroep Groene 
Long. Daarnaast zet hij zich in 
voor het parkje tussen de Beiju-
merweg en Rensumaheerd, dat 
bewoners het Rensumaparkje 
noemen.  

‘Twee jaar geleden is er een 
onderzoek vanuit de gemeente 
Groningen geweest waaruit 
bleek dat er in Beijum relatief 
veel vleermuizen, huismus-
sen en gierzwaluwen leven. 
Dankzij het groen en water is 
het een vogelrijke buurt. Ik vind 
het belangrijk dat dat zo blijft’, 
vertelt hij. 

Regelmatig zijn we actief
‘Het onderhoud van het Rensu-
maparkje doe ik twee keer per 
jaar samen met buurtbewoners 
Ineke Bielevelt en Elja Talens. 
Buiten het zomerseizoen doen 
we kleinere werkzaamheden, 

zoals het planten van nieuwe 
struiken die we van de gemeen-

te krijgen, en het onderhou-
den van het fietspad door het 

parkje. We willen het Rensu-
maparkje graag diverser maken 
qua beplanting. Zo wordt het 
nog aantrekkelijker voor mens 
en dier. Helaas laten sommige 
bewoners er hun hond poepen 
zonder het op te ruimen. Ande-
ren storten er hun tuinafval. We 
zouden hier met zelfgemaakte 
‘verbodsbordjes’ graag iets aan 
doen, alleen staat de gemeente 
dat niet toe.’ 

Goed voor groen en 
gezondheid
‘Zo lang het fysiek kan, zal ik 
me in blijven zetten voor het 
parkje. Niet alleen omdat het 
fijn en gezond is om te doen, 
ook vanwege de betekenis van 
het groen voor de natuur en 
het klimaat. In de buurt zie je 
steeds meer tuintjes verstenen. 
Daardoor neemt de tempera-
tuur en de wateroverlast in de 
wijk toe. Om dat tegen te gaan, 
zijn groene tuinen en het be-
houd van de groene openbare 
ruimte zeer belangrijk.’

Rob Lindeboom aan het werk in het Rensumaparkje.

De Kerngroep Wijkvernieuwing volgt de wijkvernieuwing op de voet én neemt er actief aan deel. Wijkbewoners en vertegenwoordigers van  gemeente en 

opbouwwerk vormen samen de Kerngroep Wijkvernieuwing.  Maandelijks spreken we met een van de leden. Dit keer is dat Theo Smit. 

‘Snel, samen, concreet’
‘De weg is heel kort om dingen 
te regelen. Ook vergaderingen 
zijn fijn dichtbij.’ Theo is be-
trokken bij de plannen voor de 
winkelpleinen, op dit moment 
vooral Plein Oost. Hij deed dan 
ook mee met de mini-schouw 
van het plein eind juli 2020. 
Daar kwamen een aantal korte-
termijnacties uit voort.

Een daarvan is het verplaatsen 
van de hekken om het ver-
waarloosde Innersdijk-terrein. 
Zo komt er ruimte voor een 
tijdelijk wandelpad langs 
het gebouw. Bij het tot stand 
komen hiervan zijn drie par-
tijen betrokken, de Zorggroep 
Groningen, Patrimonium en de 
gemeente. Dit voorjaar worden 
de hekken verplaatst en het pad 
aangelegd. Theo vraag zich wel 
af: ‘Waarom moet het zo lang 
duren?’ Voor de omwonenden 
kan het niet snel genoeg gaan!

Theo Smit op Plein Oost, links het Heerdenhoes, 
rechts de hekken die verplaats gaan worden.

Theo Smit en Frans Egberink tijdens LenteKriebels in 2017.


