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Zo'n 20 mensen zochten elkaar op om de stand van de wijk te bespreken. Een 

vloeiende, enerverende avond. Met name de luchtfoto van Beijum maakte de 

tongen los. 

 

De wegwijzer ontwikkeling 

Het huis van Beijumers krijgt verder vorm. Kunstenaars, een consultant, 

uitvalsbasis voor de groene Long werkdagen, vergadering van 50 ambtenaren. 

Lisette de Voogd, die mensen helpt om contact te leggen met een werkgever 

via LinkedIn. Samenwerking met Urban House Gravity om de entree meer 

uitstraling te geven. De bedoeling is elke dag open te zijn. Daar groeit het naar 

toe. Op dit moment gaat de Wegwijzer open op verzoek. Daarvoor kun je bellen: 

Nathalie 06-25635829 Bob 06-52774740 

 

speelplekken per heerd 

Per heerd worden de speelplekken in kaart gebracht. En als je heerd aan de 

beurt is, wordt samen met bewoners een passende invulling gerealiseerd. 

beijumspeelt@gmail.com 

 

Groene Long vanuit nieuwe stek 

De werkdagen voor Groene Long zijn vanaf nu vanuit de Wegwijzer. De eerste 

keer zal zijn: 18 november, de herfsteditie. 

Meehelpen altijd welkom. t.z.smit@home.nl 

 

Kerstpakkettenactie 

De kerstpakketten actie is uitgegroeid tot een wijktraditie. Ondernemers, 

bewoners, organisaties, scholen werken samen om te geven wat je kunt 

missen, voor andere Beijumers die het goed kunnen gebruiken. Er is een 

draaiboek gemaakt ervaringen van de vorige edities helpen mee om het dit keer 

weer te laten slagen. Meehelpen kan altijd: cderuiter1@hotmail.nl 06-41590339 

 



 

Sint Maartenactie 

De actie is een groot succes geworden. De spullen zijn vanaf de Wegwijzer 

naar een centrale een plek in Nederland gegaan. Per schip gaat het naar Sint 

Maarten. Radio Noord en de faciliteiten van de Wegwijzer hielpen zeker mee. 

Dank aan Edsel voor het verslag. 

 

Kunstenaars en electriciteitshuisjes 

Aan tafel ook schilders die een project van de grond krijgen voor het opfleuren 

van electriciteitshuisjes. De BOB moedigt dit initiatief aan door een 

beginsubsidie te geven aan dit project. 

 

Vuurplaats keien 

De zwerfkeien bij de vuurplaats heeft veel bekijks en kinderen spelen er graag. 

Een prachtige plek is zo ontstaan. 

 

Buitenfitness en natuurspeelplaats 

Natuurmonumenten legt in het Kardingegebied een natuurspeelplaats aan. 

Daarbij gaan ook gedachten uit naar buitenfitness. Dit is nog in ontwikkeling. 

   

Wijkvernieuwing presentatie  

Dankzij een grote luchtfoto van Beijum, een levendig gesprek over de toekomst 

van de wijk. Vooral: wat is al mooi. En wat zouden we graag willen zien over 

pakweg, 10 jaar. Minetta Koornstra is projectleider Wijkvernieuwing. De 

armoede in de wijk is een grote zorg. Wel is de algemene indruk dat mensen 

hier naar tevredenheid wonen. 

Dit kwam naar voren: decentrale ligging van wijkgebouwen. Een plek waar men 

zonder afspraak spontaan en doelgroeploos kunnen ontmoeten. De groene 

Long:  een rustplek en ecologisch gebied of meer activiteit. Bijvoorbeeld op het 

grasveld waar de Koningsmarkt wordt gehouden. 

 



  

 

Handreiking van Theo Koolman   

Wij ( Sociale Long ) kunnen ook helpen bij drukwerk en flyers maken. Dit aan 

alle aanwezigen en anderen die een initiatief graag onder de aandacht brengen. 

theokoolmanslbeijum.nl 

  

   socialelong@gmail.com 
 

 


