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Dat is ook te merken aan deze DijkRuis. De binnengekomen stukken gonzen
steeds meer van de activiteit. Kinderopvang Poppejans is een nieuwe
babygroep gestart, de wijkraad vergadert weer alsvanouds en de Buurten Speeltuinvereniging (BSV) heeft voor de komende maanden plannen
voor verschillende activiteiten. Én er is een nieuwe beheerder voor het
speeltuingebouw, die zich voorstelt in dit nummer.
Planten en dieren doen trouwens ook mee in al deze vrolijkheid. Na een wat
grijze meimaand is het in juni dan eindelijk losgebarsten met weer dat haast
al zomers mag heten. De berm van de dijk is een wilde bloemenzee en in de
tegelvlakte van De Waard komen allerlei soorten planten omhoog in de diverse
gezamenlijke boomtuintjes. De natuur krijgt dan ook uitgebreid aandacht
in deze DijkRuis. Lees bijvoorbeeld hoe je kunt genieten van natuurgebied
Kardinge en tegelijkertijd rekening kunt houden met de broedende vogels
in deze ‘kraamkamer van Groningen’. Als je dieren wilt aaien kun je sinds kort
weer naar de kinderboerderij in de naburige Ulgersmaborg. En wil je weten
hoe het met de Noorddijkster zwanenfamilie is? Blader snel door, want
donzig wordt het sowieso!
Voor wie steeds meer hardop durft te dromen van een buitenlandse vakantie,
is er een sfeervol kort verhaal dat zich afspeelt in een Frans havenstadje. En
dan zijn nog niet eens alle stukken genoemd.
Kortom, genoeg leesvoer voor onder de parasol. Oja en blijf het trouwens
sturen, die kopij!
Een goede zomer gewenst allemaal!
Groeten, de redactie van DijkRuis
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Ondertussen heeft de wijkraad 2 keer vergaderd en wat waren we blij om
elkaar fysiek weer eens te ontmoeten. Knuffelen was er nog niet bij, maar de
blikken in ieders ogen waren voldoende om te zien hoe iedereen dit gemist
had.
Over veiligheid hebben we uitgebreid gesproken, zoals respect voor elkaar op
de dijk, lachgasampullen op hangplekken voor jongeren, berenklauwen, een
zwemtrap bij de kanosteiger in het Damsterdiep. Alle punten zijn besproken
met de stadsdeelcoördinator Ronald Rooijakkers.
Iedereen zal het gemerkt hebben dat er nieuwe damwandprofielen zijn
gekomen in het Damsterdiep. Bij de nieuwe aanplant is ook de wijkraad
betrokken. Iedere bewoner in onze wijken heeft ook een krant in de bus
gekregen over de plannen bij Meerstad. Deze wijk is volop in beweging en de
wijkraad is alert op zaken die betrekking hebben op het woongenot van de
RRN wijken.
De website van RRN ondervindt nog steeds problemen, deze zijn helaas nog
niet opgelost. Vooral de bereikbaarheid is lastig, maar we ondernemen actie.
Verder hopen we in het najaar eindelijk een ALV te kunnen uitschrijven en
houden we jullie via DijkRuis op de hoogte.
Namens de wijkraad wensen wij jullie allemaal een prachtige zomer.

De zomer in met Luuk

door: Luuk Duursma

Na een verschrikkelijk nat voorjaar, is het eindelijk mooi weer en schrijf ik met
de zon in de tuin, de kwakende kikkers in de sloot en de geur van het voorjaar
deze bijdrage voor DijkRuis.
In het Damsterdiep varen de bootjes weer, de vissers zitten langs de
waterkant, de tuinen worden zomerklaar gemaakt, de barbecues komen
onder het dekzeil vandaan en de kinderen liggen ook alweer te spelen in het
(nog ijskoude) water.
Maar nog even terug: op 4 mei is er in zeer klein gezelschap op de
begraafplaats van Noorddijk de jaarlijkse herdenking geweest van slachtoffers
in de 2e wereldoorlog. Of het door het intieme gezelschap, de storm en het
regenachtige weer kwam of de locatie, het was fijn om deelgenoot te zijn van
deze herdenking.

Vrijheid is het belangrijkste goed dat er in de wereld is, en nu ik mijn eerste
vaccinatie heb gehad, heb ik ook het gevoel dat ik de vrijheid langzamerhand
weer terugkrijg. Bij de uitgave van deze DijkRuis, zal een zeer groot deel al
gevaccineerd zijn en kunnen we elkaar tijdens de voetbalwedstrijden in de
armen springen bij een doelpunt van Oranje. Maar ook langzamerhand zal de
BSV, Noordieker Noabers en EMS weer wat activiteiten gaan organiseren. Of
we alweer naar het buitenland op vakantie kunnen gaan, is nog te betwijfelen,
maar genieten kan ook bij de stranden in Meerstad, fietsen en wandelen op de
dijk, even naar Delfzijl of naar Schier, eten in de tuin bij Moeke Vaatstra, op het
terras van Harry’s café of Jägermeister in Garmerwolde, of lekker barbecueën in
de eigen tuin.
Er zijn het laatste jaar veel mensen verhuisd en er zijn dus ook weer veel
nieuwe bewoners bijgekomen. Heel begrijpelijk, want wie wil er nu niet in het
leukste stadsdeel van Groningen wonen. Met de vele verenigingen, waar je
als buurtbewoner “eigenlijk” gewoon lid van moet zijn. Dus meld je aan bij de
Buurt en Speeltuinvereniging (kan via de website) en de dorpsvereniging EMS.
Dit kan door even een mail te sturen naar luukduursma@outlook.com.
De kosten voor een gezin zijn € 7,50 per jaar.
Ik wens jullie allemaal een hele mooie zomer.

Welkom in de kraamkamer van de natuur
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door: Marieke Oostindjer

Op verschillende plekken in het Kardingegebied zijn posters te vinden van
Natuurmonumenten met het bericht ‘Welkom in de kraamkamer van de ree’.
Hierbij wordt gewezen op het broedseizoen waar we nu middenin zitten.
Ons wordt gevraagd met zorg het gebied te betreden en de natuur zoveel
mogelijk in rust te laten. Hoofdmoot is hierbij, houd jezelf en je eventuele
viervoeter op de paden en laat geen afval achter.
Een reekalf op de foto is niet zomaar uit de lucht gegrepen. De boswachter
van het gebied, Reiner Hartog,
vertelt dat er regelmatig
reekalfjes zijn in het Edonbos,
het Bevrijdingsbos en het
Beijumerbos. Er is dichte
begroeiing waar veel veilige
plekken te vinden zijn
voor een ree om haar kalf
te voeden. Een reekalf is
helemaal zorgafhankelijk van
de moeder, de eerste weken
ligt het onbeschermd op
één plek en komt de moeder
meerdere keren per dag om
het jong te zogen. Het kalf is
dan erg kwetsbaar voor de
omgeving, zelfs enkel het
snuffelen van een toevallig
afgeslagen hond zorgt voor
onrust en kan er zelfs voor
zorgen dat een kalf verstoten
wordt door de moeder.
De ree is dus een goede reden om even pas op de plaats te doen als passant in
het natuurgebied, maar er is meer. In Kardinge zijn meerdere marterachtigen
gespot en er is een vitale en diverse vogelpopulatie. Een bijzondere vogel
is bijvoorbeeld de grutto. Dit jaar zijn er vijf broedpaartjes geteld. Een paar
jaar geleden waren dit er nog twee. Ook zijn er broedende tureluurs en
scholeksters gespot.

Welkom in de kraamkamer van de natuur
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Het is één ding om bepaalde soorten (zeldzame) vogels in een natuurgebied te
hebben, maar dat ze zich ook voortplanten is extra bijzonder. Dit jaar is er ook
een roerdomp te horen voor de geoefende vogelaar. Hoewel hij zich zelden
laat zien, is zijn ‘hoempende’ geluid te horen voor de geoefende vogelaar.
Verder zijn er bijzondere (kritische) vogels te vinden zoals de kneu, goudvink,
appelvink en zeldzame soorten zoals de grauwe vliegenvanger, geelgors,
boompieper en groene specht. Kardinge telt met deze dieren serieus mee als
natuurgebied in Nederland.
Het broedseizoen is van 15 maart t/m 15 juli en dan is de natuur op z’n
kwetsbaarst. Maar ach, misschien kunnen we ook daarna zorgvuldig om
blijven gaan met al het moois wat Kardinge ons te bieden heeft. Stel je
bescheiden op door op de paden te blijven en geen afval achter te laten.

Lantaarnpaal langs de N360
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door: Marieke Oostindjer

De nacht is nog in volle gang en een diepe dreun haalt mij uit mijn
schoonheidsslaapje. Het klinkt alsof er een enorme boekenkast instort, of het
schuurtje aan de zijkant van mijn huis. Ik kan het niet helemaal plaatsen en
met mijn duffe hoofd laat ik het erbij.
De ochtend schept duidelijkheid. Ik ben zo vrij jullie een losse
reconstructie
te
schenken:
Een jonge gozer heeft nachtdienst
en als hij rond half vier wordt
gebeld voor een bestelling is hij
meteen enthousiast. Met een paar
flessen lachgas achter in zijn blitse
bestelwagen sjeest hij zo snel
mogelijk naar de binnenstad om
centjes te verdienen. Rijbewijsje,
Eigen Verklarinkje (het was immers
nog binnen de avondkloktijd en we
gaan er gemakshalve van uit dat hij
de wet niet onnodig overtreedt),
gaspedaaltje in, niks kan deze
gozer nog stoppen. Behalve de
lantaarnpaal schuin voor mijn huis,
vlak na de nieuwe, superveilige,
snelheidsbeperkende bocht. De arme lantaarnpaal, KNAK omver. Auto staat
er stilletjes bij, de gozer loopt rondjes, huilt een beetje en belt vriendjes. Maar
de lantaarnpaal ziet het al niet meer. Zijn licht is voorgoed gedoofd.
Ambulance, politie, sleepwagen, brandweer, gemeente, verkeerslichtenvervanger, de hele mikmak. Tot acht uur ’s ochtends bedrijvigheid. Gozer
opgepakt. Lachgas door de politie verdampt langs de kant van de weg.
Lantaarnpaal wordt dwars door midden gelast en met gepast respect op een
aanhanger geladen.
Dezelfde week is er nog een nieuwe lantaarnpaal geplaatst. Alsof er niks
gebeurd is geniet ik nu weer in het volle lantaarnpaallicht van de hardrijders
op de N360.

Advies en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen
en voor kinderen die hoogbegaafde kenmerken laten zien

• individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen
• advies en begeleiding voor ouders
• informatieavonden voor ouders
• advies en begeleiding voor scholen
• training/workshops voor leerkrachten
https://ﬂow4u.nl - carmenbolder@ﬂow4u.nl

06-34510242

SCULPTING GRONINGEN

Koningsweg 10 Groningen | 050-5413623

IEDEREEN EEN GOED FIGUUR
Wilt u zich beter in uw vel voelen?

Bij Sculpting Groningen kunt u terecht voor een goed figuur waar u zich prettig bij voelt!
We kunnen u helpen met plaatselijk afvallen door middel van onze Body
Sculpting behandeling en kunnen ook ongewenste haar groei op bijvoorbeeld de benen,
oksels of in het gezicht definitief verwijderen!

Body Sculpting:
Verlies 1 tot 2 kledingmaten!
Huidverstrakking
Behandelen cellulitis en striae
Hulpzaam bij nek, schouder en
arm klachten

Ice Diode laser:
Definitieve ontharing
Pijnloos
Effectief op blond haar
Alle huidtypes kunnen behandeld
worden

Welkoms actie!
Kennismakingsgesprek,
Intakegesprek en proefbehandeling
van 40 euro nu voor maar 29 euro!

Wilt u meer informatie ontvangen over
wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

06-51510793
Info@sculpting-groningen.nl
www.sculpting-groningen.nl

Ruim assortiment stadsfietsen,
lifestylefietsen en kinderfietsen

Fietsen | Accessoires | Reparatie
Verzekeringen | Fietsprojecten

Open: maandag t/m zaterdag, donderdag koopavond

Le village au bord de la mer
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Maar dit is niet het enige dat te koop is in ‘La goût de le mer’. Benoît’s
moeder heeft zich in de loop der jaren bedreven in het vervaardigen van
allerlei kunstwerken van zeewier dat ze vindt op het strand. Benoît vergezelt
haar vaak op haar zoektochten naar de wieren. Het verbaast hem nog steeds
hoeveel verschillende soorten zeewier er zijn. Zijn moeder neemt het mee
naar huis en bewerkt het. Ze haalt het uit elkaar en verft sommige wieren met
natuurlijke materialen waarna ze er kleden van weeft, lappen en dekens.
Het leven is goed voor hen, met genoeg opbrengsten uit het winkeltje
om zichzelf te kunnen onderhouden, de nabijheid van de zee en veel vrijheid
om te doen en laten wat ze willen. Benoît weet intuïtief dat dit leven van zon,
zee en strand hem nooit zal gaan vervelen. Hij is gelukkig hier en hoopt dat
de dingen altijd zo zullen blijven.

Harbour hustle and bustle
Dit verhaal vertelt over het leven in een Frans dorpje. Het ligt aan zee en
dagelijks varen er vissersbootjes uit vanuit haar kleine haven. In het haventje
zijn altijd mensen te vinden. Sommigen struinen rond op zoek naar een dag
werk, anderen zijn uren zoet met het kijken naar de bedrijvigheid die nooit
schijnt af te laten. Harbour hustle & bustle.
Een kleine jongen is er ook altijd te vinden. Hij woont met zijn ouders
niet ver van de haven vandaan, in een huisje met uitzicht op de zee. Ze
wonen hier al hun hele leven en houden van deze plek. De jongen, Benoît,
is een kleine avonturier, net als zijn vader en moeder. Zijn ouders hebben
een winkeltje, waar ze allerlei schatten van de zee verkopen. Dit is één van
de redenen dat Benoît zo vaak in de haven te vinden is: op zoek naar spullen
die zijn achtergelaten door havenlieden of passanten, of dingen die zijn
aangespoeld op het strand dat grenst aan de haven.
Het lijken geen indrukwekkende spullen, op het eerste gezicht. Een
oud houten krat, bedrukt met letters van een overzees bedrijf of een lege
rumfles, het etiket half vergaan. Touw om pakketten mee samen te binden.
Benoît’s ouders weten de spullen altijd zo op te knappen en nieuw leven in te
blazen, dat toeristen die hier het hele jaar door, maar vooral in de lente en ’s
zomers komen, ze graag meenemen naar huis als souvenir.

“Le goût de la mer” kijkt uit op zee
& Einde &

Noordermolen
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door: Marieke Oostindjer

Al langere tijd is de Noordermolen
in
Noorddijk
niet
meer
in
werking.
Hier
gaat
verandering
in komen. Er liggen verschillende
onderhoudswerkzaamheden
in
de
planning. Zodra het broedseizoen op z’n
eind is, wordt hiermee begonnen.
Bij de molen is een pad te zien, vorig
jaar aangelegd om met grote machines
rondom de molen te kunnen werken.
Na het broedseizoen worden dammen
geplaatst. Hierdoor hoeven bepaalde
duikers (constructies die watergangen
met elkaar verbinden) niet steeds
afwisselend geopend en gesloten te
worden. Dit is veiliger voor de molenaar
en het scheelt een onhandige klus. Het
water kan blijven stromen door een paar
slimme aanpassingen in de nieuwe dammen, waarbij hoogteverschillen
behouden blijven. Het talud van de sloot bij de molen is verzakt en wordt
weer opgehoogd.

Noordermolen
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Het onderdeel van de molen dat stuk is, is de vijzel. Dit is een waterschroef
die ervoor zorgt dat als de molen draait, het water naar boven wordt
gehaald. Zo komt het water van de ‘tocht’ (het water aan de westkant van
de molen), naar de Kardingermaar aan de oostkant van de molen. De vijzel
is in november al uit de molen gehaald
en is inmiddels exact nagemaakt door
molenbouwer Doornbosch uit Adorp.
Zodra de werkzaamheden van start
gaan, kan de vijzel geplaatst worden.
Als de molen weer draait zal het
aangelegde pad weer verwijderd
worden. De Noordermolen is zodra de
coronamaatregelen het toelaten weer
te bezoeken.

Dit is
Ollie, één van twee
molenaarspoezen, onmisbaar bij de Noordermolen.

Noorddijkster zwanen
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Door: Renske Strijkstra

Noorddijkster zwanen
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Maanden van planning gingen eroverheen.
De voorbereidingen begonnen tegen het
eind van de winter. Elke dag werd er hard
gebouwd totdat de constructie eindelijk klaar
was. Toen begon het wachten. Dag en nacht
hielden ze samen de wacht, de één langs de
weg en de ander thuis, wakend over hun oh
zo waardevolle schat. Winter werd lente. Een
koude, natte lente, maar dat maakte ze niet
uit. Weer of geen weer, ook dit jaar zouden
ze hun missie tot een succesvolle conclusie
brengen. Dagen, weken gingen voorbij,
totdat eindelijk…
De zwanen in de vijver van internetbureau
Nordique zijn (weer) ouder geworden! Met
zes prachtig grijze, onvoorstelbaar donzige
jongen heeft het paar ook dit jaar weer een
fantastisch nest. Maar af is hun verhaal nog niet! Deze heerlijke sufferds
liggen graag in de berm naast de Noorddijkerweg (lekker warm aan je buik!),
maar ze zijn absoluut niet bang!

Vorig jaar wilde Pa Zwaan nog wel eens de discussie aangaan met
verkeersdeelnemers, hetgeen leidde tot deuken in auto’s. Let dus goed op
als je door Noorddijk rijdt en neem vooral flink de ruimte als je ze tegenkomt!

WIJ Lewenborg
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WIJ Lewenborg e.o. is er voor alle mensen die wonen in:
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Nieuwe
Ruischerbrug en omgeving heeft weer
een vis- patat- en snackwagen aan de
Borgsloot.
Het team van “Tast Toe” heet u van harte
welkom!

- Drielanden 		

- Euvelgunne		

- Harkstede

- Klein Harkstede

- Lageland 		

- Lewenborg

- Meerstad 		

- Noorddijk 		

- Oosterhoogebrug

- Roodehaan 		

- Ruischerbrug

- Ruischerwaard

- Ulgersmaborg

- Middelbert 		

- Engelbert

door: Rifca de Vlieg

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen
om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van
familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun
talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang
in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het
regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we
casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 - 19:00
zondag van 11:00 - 19:00

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten
samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties.
Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het
ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of
culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te
bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een
prettige leefomgeving.

Bestellen kan op:
06 82 720 720

Heeft u een vraag over één van deze onderwerpen of heeft u een leuk idee
voor uw dorp of wijk? Neem dan contact met ons op. Op maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur kunt u bellen naar 050 367 40 02 of mail naar
wijlewenborg@wij.groningen.nl.

Kinderboerderij De Beestenborg is weer open!
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door: Marieke Oostindjer

Kinderboerderij De Beestenborg in
Ulgersmaborg heeft de deuren weer
geopend! U bent van harte welkom om
een bezoekje te brengen aan de speeltuin,
het theehuis en natuurlijk de dieren.
In de speeltuin zijn enkele nieuwe
speeltoestellen geplaatst. Inmiddels zijn
ze goedgekeurd door de kinderen, waar
we heel blij mee zijn. Er zijn ook een paar
geitjes geboren die mensen graag als
klimtoestellen gebruiken. Eigenaardig
volkje, die geiten. Op moment van schrijven staan onze koeien ‘op knappen’. Als
u dit leest zijn waarschijnlijk hun kalfjes te bewonderen. De ezels zijn op dieet,
ene Xiba (schaapje) schreeuwt graag in het rond, de Vlaamse reuzen hupsen
weer buiten rond, de Kune Kune varkens schoffelen de grond onder hun
eigen voeten vandaan. Jammer genoeg is
Arne (het grote zwarte zwijn) afgelopen
winter van ouderdom overleden. Dit
hoort ook bij het dierenleven op de
boerderij. Vrijwilligers en medewerkers
zijn alle maanden dat we gesloten waren
gewoon doorgegaan met vogels voeren,
hekwerk repareren, poetsen, stallen
uitmesten, schapen scheren en ga maar
door. Zodat de dieren nu fris en fruitig
en met enthousiasme jullie weer op hun
boerderij kunnen verwelkomen!
Dit zijn zomaar even wat anekdotes om
aan te geven waarom het de moeite
waard is om langs te komen. We hebben
natuurlijk wat regels, zoals dat gaat in
deze tijd. Deze kunt u vinden op de
website debeestenborg.webnode.nl en
op de facebookpagina www.facebook.com/beestenborg.
Hopelijk tot snel!
Groeten, De Beestenborg-crew.

Het wel en wee rondom het Damsterdiep
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door: Marieke Oostindjer

De afgelopen maanden is er een hoop gebeurd rondom het Damsterdiep. Dit
begint al vanaf de Bronssluis waar grote stalen platen liggen te wachten op
gebruik. Een man met een ponton zie ik meerdere keren per dag vanuit mijn
kamerraam heen en weer varen. Hij blijkt af en aan te varen met damwanden.
Een hele klus, ik spreek met verschillende mensen om helder te hebben wat
er allemaal gebeurt. Want niet alleen de damwanden zijn actueel, maar ook
herbeplanting van het Damsterdiep en het opnieuw geasfalteerde fietspad
leven bij mensen in de buurt.

Damwanden
Het Damsterdiep zelf valt onder verantwoordelijkheid van het Waterschap,
maar toch is dit project geïnitieerd vanuit de provincie Groningen. Dit komt
omdat de damwanden onderdeel zijn van de constructie van de Rijksweg.
Normaal gesproken zou er een dijktalud zijn, maar dit zou te breed worden.
De damwanden zorgen ervoor dat de grond en de druk van de weg wordt
tegengehouden. Gedurende de maand mei waren daarom grote machines
van Tebezo Waterbouw Nautische Dienstverlening B.V. vanaf de weg te zien.
Tebezo Waterbouw Nautische Dienstverlening B.V. en de buurt worden
nog goede bekenden. Een paar jaar geleden hebben zij namelijk ook de
damwanden van het Eemskanaal vervangen.

Het wel en wee rondom het Damsterdiep
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De oude damwanden worden eruit gehaald door de trekploeg. De nieuwe
damwanden worden op dezelfde plek ingebracht als de oude planken door
de zetploeg. De nieuwe damwanden zijn langer en sterker en hebben meer
power nodig om geplaatst te kunnen worden. Deze damwanden zijn dan
ook met de grote kraan ingebracht. Het eruit halen en inbrengen van de
damwanden gaat door middel van trillingen. De trillingen zorgen ervoor dat
de grond ter plaatse van de damwand zacht wordt, een soort drijfzand. Door
de kracht van het trilblok samen met de kraan, worden de damwanden de
grond in gedreven.

En nu dus van het Damsterdiep aan de kant van de Rijksweg, want na zo’n 40
tot 50 jaar waren deze aan vervanging toe. Ik spreek met de heer De Jong, de
projectvoorbereider van Tebezo.
Het vervangen van damwanden is een vorm van geotechniek. Geo betekent
in dit geval ‘in de grond werken’. Het lijkt eenvoudig maar er worden
geavanceerde technieken gebruikt om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
Het is altijd afwachten hoe de werkzaamheden zullen gaan. De Jong weet
dit mooi te verwoorden: ‘Vanaf de aarde kan je de maan zien, maar vanaf de
aarde kan je niet in de grond kijken. Dit betekent dat je nooit precies weet wat
je tegenkomt. Er zijn gegevens van de grond door de provincie aangeleverd,
we hebben goed ontwikkelde technieken en een stukje fingerspitzengefühl
nodig om alles in goede banen te kunnen leiden. Dat is nou juist zo leuk aan
dit werk’.
Hoe gaat dat dan? Nou je hebt twee ‘sets’. Dit worden ook wel de trekploeg en
de zetploeg genoemd.

In de tweede helft van mei lopen de werkzaamheden mooi op schema. Tijdens
dit gesprek zijn de werkzaamheden zo’n beetje klaar en kan na Pinksteren
worden begonnen met het netjes maken van de berm, opnieuw gras inzaaien
bijvoorbeeld. Ook worden in deze laatste fase ‘voorzieningen’ geplaatst. In
dit geval zijn dit de drenkelingenladders die ongeveer om de 50 meter in
de damwanden worden gelast. En dan ziet de kant van het Damsterdiep er
mogelijk weer zo’n 40 jaar of langer netjes uit.
Fanatiek (on)kruid
Ondertussen heb ik contact met een mevrouw die in de bres is gesprongen
om het kappen van de beplanting aan de wal van het Damsterdiep tegen te
gaan. Zij en een aantal andere mensen zijn in de pen geklommen en hebben
de provincie Groningen benaderd n.a.v. een bewonersbrief.

Het wel en wee rondom het Damsterdiep
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Zij vinden het jammer dat er beplanting verdwijnt. Nou blijkt dat de provincie
wel in is voor een goed gesprek. De provincie is dan ook met de bewoners in
gesprek gegaan.
De beplanting hoort in principe niet in de wal van het Damsterdiep. De
planten zijn op eigen initiatief daar komen wonen, in de wetenschap dat zij
misschien weer moeten verkassen. Het is namelijk niet zo goed voor een dijk
om planten in zijn grond te hebben. Wortels maken de grond onvast waardoor
de veiligheid in het geding komt. Een ingecalculeerd risico van onze groene
migranten zou je zeggen. Toch blijkt na een gesprek tussen bewoners en de
provincie dat er enige beplanting opnieuw kan worden aangeplant bij het
Damsterdiep. Toevallig kon dat, aldus de omgevingsmanager van de provincie
Groningen, de heer Meijer. Er wordt met bewoners in een later gesprek verder
gedacht over op welke plekken extra beplanting mooi zal uitkomen en de
provincie staat open voor suggesties. De gemeente Groningen heeft Groen
immers hoog in het vaandel staan.
De actieve bewoners vinden beplanting erg belangrijk omdat zij het zien als
tegenhanger van de overlast die zij ervaren van de N360 die zich achter hun
huis bevindt. Zij willen graag groen behouden omdat het het aangezicht van
de Rijksweg positief beïnvloedt en bovendien een positieve bijdrage levert
aan hitte-stress, insecten en wellicht geluids- en snelheidsvermindering.
Het contact met de provincie mag wat hen betreft leiden tot veranderingen
aan de weg en het fietspad. Groen in en uut Grunn is een motto dat wordt
aangedragen. Maar of de provincie dat ook als prioriteit heeft tijdens de
gesprekken valt nog te bezien.
Fietspad
Om het plaatje compleet te maken kan aan dit artikel worden toegevoegd
dat het fietspad langs de Rijksweg, ter hoogte van de Ruischerbrug tot aan
de Ringweg, opnieuw is geasfalteerd. Zo hier en daar waren er oneffenheden
en nu is alles weer mooi strak. Er is zelfs een betere doorgang gekomen naar
de Lidl, waar je nu met je fietsje in een mooie (of in ieder geval ruimere)
bocht kunt afdraaien. Het fietspad is een periode afgesloten geweest tijdens
de meivakantie van onze kinders. Van 3 t/m 8 mei mochten de fietsers
en brommers kiezen tussen een tourtje Lewenborg of gezellig over het
Roeierspad.

Toekomst
Voor de komende tijd zijn er geen onderhoudsprojecten meer gepland in dit
gebied. Wel komt er nog een gesprek met de bewoners die zich inzetten voor
het groen en wee van dit gebied. Wordt vervolgd..

BSV - nieuwe beheerder buurthuis
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door: Emmanuel Chukundah

Hoi, ik ben Emmanuel Chukundah, woonachtig in Beijum natuurlijk. Ik ben
een vader van 3 jongens en 3 meiden, waarvan een paar inmiddels al op
zichzelf wonen. In mijn vrije tijd wandel ik graag of luister ik muziek. Ik kijk erg
uit naar deze leuke uitdaging en het lijkt me leuk jullie allemaal te ontmoeten.
Ik sta open voor een gesprek en hoop op een mooie tijd met z’n allen!

BSV - er mogen weer dingen
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door: Iris Vanclooster

YES! Er mag weer meer! Vandaag (19 mei) zijn er weer meer versoepelingen
ingegaan zodat wij ook weer mogen denken aan het organiseren van
activiteiten op korte termijn. En dat vinden wij natuurlijk geweldig. Toch
houden we ons aan de coronaregels en plannen we in eerste instantie
activiteiten zonder al teveel volwassenen en/of buiten voor de kinderen.
Omdat buitenactiviteiten niet altijd leuk zijn in de stromende regen,
besloten we om de activiteiten op korte termijn aan te kondigen. Dus
hebben wij vrij spontaan besloten vanmiddag alle kinderen uit te nodigen
om met ons de film YesDay in het speeltuingebouw te kijken. Uiteraard
mochten de chippies en ranja niet ontbreken. Hopelijk zijn de kinderen ons
niet vergeten! UPDATE: het was gezellig druk!
En……
KINDERDORP 2021 gaat door (zoals het nu lijkt)!
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Traditiegetrouw gaan kinderen in de basisschoolleeftijd de laatste week
van de schoolvakantie hutten bouwen in de speeltuin. Het is een activiteit
exclusief voor leden van de BSV. Zet maar vast een kruis in de agenda en boek
je vakantie een weekje eerder. Wij hebben er in ieder geval zin in en beginnen
al een beetje met de voorbereidingen.
Gelukkig had Iris T. voor de Goede Vrijdag-paasactiviteit een creatieve en
leuke manier bedacht om de kinderen door beide wijken te laten wandelen.
Kinderen hadden een week de tijd om 18 letters te zoeken. Deze stonden op
kleurplaten die door Ruischerbrug en Ruischerwaard heen achter het raam
gehangen waren. Van al deze letters was een woord te puzzelen. Op Goede
Vrijdag konden de in totaal 52 kinderen corona-technisch in shifts hun goede
antwoord bij de BSV inleveren en
kregen iets leuks. Tof dat er zo veel
kinderen aan mee hebben gedaan! En
ook erg fijn dat er veel mensen bereid
waren onze kleurplaten achter het
raam te hangen en zo deze activiteit
mogelijk hebben gemaakt! Bedankt
daarvoor!
Jullie hebben ons vast gezien en/
of gehoord op Koningsdag 2021! In
oranje, op de kar achter de trekker met
muziek door de wijken! Ja, vorig jaar
deden wij dat ook! Het leek ons toch
weer leuk om dat dit jaar weer te doen,
omdat wij zo veel leuke enthousiaste
reacties hadden ontvangen en wij
het ook fantastisch vonden. Kinderen
mochten deze keer wel met versierde
fietsen achter de kar meerijden en ook zijn er veel buurtbewoners onze vraag
nagekomen om hun huizen en tuinen in oranje en rood-wit-blauw uit te
dossen. Erg leuk! Dit jaar hadden wij wel genoeg traktaties ingekocht zodat
iedereen van een klein zakje chips kon genieten. Wij vonden het weer erg
gezellig. Maar eerlijk…volgend jaar hopen wij toch weer op een heel andere
Koningsdag!

BSV - er mogen weer dingen
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Wat de komende tijd in en rondom de BSV gaat gebeuren kan ik helaas niet
zeggen, maar houden jullie de mail in de gaten?

In ieder geval heeft deze flyeractie ons ruim 25 nieuwe leden opgeleverd en
daar zijn wij erg blij mee. Dus welkom!

Onze mini-bieb wordt door heel veel mensen en kinderen gebruikt. Regelmatig
zien wij dat er boeken uitgeleend zijn en er nieuwe boeken in staan. Fijn dat er
zo gretig gebruik van gemaakt wordt. Echt top!

Als het goed is en alles volgens plan loopt gaat de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 15 juni 2021 door en de voorzitter en de penningmeester kunnen
officieel geïnstalleerd worden. De vraag is alleen nog of het een online
vergadering wordt of dat wij het in het gebouw “live” kunnen doen. Maar dat
wordt dan via de mail gecommuniceerd.
Nou, dat was het weer dacht ik. Wij houden ons bezig met Kinderdorp 2021 en
hopen dat er heel veel kinderen komen. Hoe het programma eruit gaat zien is
afhankelijk van de maatregelen en/of versoepelingen. Maar we bedenken wel
wat! Het is in ieder geval al fijn dat het doorgaat!
Tot de volgende keer!

Als jullie de wijkkrant en de bijdragen van BSV hebben gelezen dan weten jullie
dat wij op zoek waren naar een nieuwe beheerder. En nu kan ik vertellen dat
wij iemand hebben gevonden. Emmanuel is sinds half april iedere maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur in en rondom het
gebouw te vinden. Hij stelt zich in deze uitgave nog even kort voor. Wij zijn in
ieder geval erg blij dat hij er is. Misschien is het leuk om een keer bij hem langs
te gaan en een kopje koffie of thee met hem te drinken en kennis met hem
te maken? Ik weet dat Emmanuel dat erg leuk zou vinden. Onlangs kregen
beide Ruischerwijken een flyer van ons in de brievenbus over ons bestaan
en activiteiten. Ons was namelijk opgevallen dat er veel nieuwe bewoners
in onze wijken zijn gekomen en nauwelijks wisten wat wij allemaal ook voor
volwassenen doen.

EMS - geraniumactie
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door: Bini Sterkenburg

Consultancy & Education
Wij verzorgen maatwerk curussen:
- BHV
- EHBO
- VCA
- Code 95
- Reanimatie & AED

Verder bieden wij:
- AED verkoop & service
- Opstellen bedrijfsnoodplannen
Klinkerstraat 32
9732 ML Groningen

Hertoginnelaan 3
9901 HV Appingedam

0596-682318
info@medch.nl

Voor meer info:
www.medch.nl

De lente is alweer een
behoorlijk eind op weg, al is
dat aan het weer niet heel erg
te merken.
Toch blijkt dat de lente en
zomer op het terugdringen
van Covid-19 een gunstig
effect hebben.
Vorig jaar was dit ook het
geval, maar ondanks de
optimistische cijfers in deze
seizoenen kwamen we toen
door oplopende besmettingen
en ziekenhuisopnames in het
najaar toch weer in een lockdown terecht.

Mensen denk om uw medemensen
en kinderen in uw buurt.
Pas uw snelheid aan en gebruik niet
de telefoon achter het stuur.

Bestuursleden en Gerard Bolhuis van de Bloemen Mozaïek
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Daardoor was het organiseren van activiteiten voor de clubs in Ruischerbrug
geen optie meer. Dus ook door ons als EMS werden alle activiteiten weer op
de lange baan geschoven.
Dit jaar echter hebben we de vaccinaties, waarvan we hopen dat als deze
allemaal gezet zijn we in het najaar toch weer de vrijheid hebben om
activiteiten te organiseren.

De geraniums zijn gesponsord door Bloemen Mozaïek uit Lewenborg en
rondgebracht door Ate, Biny, Jan, Luuk en Trijn.
De reacties op dit gebaar waren leuk en varieerden van enthousiast tot lief en
verrast.
Hopelijk zien we elkaar snel weer in goede gezondheid.
Bestuur EMS.

Jan overhandigt Tina Bolhuis de 1e geranium
Om de moed er nog even in te houden hebben we op 1 mei onze leden
verblijd met een geranium en een kaartje met de boodschap dat we hopen
dat ze daar niet te lang meer achter hoeven te zitten.

Poppejans - Het Tuintje
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door: Jeanet Schaap

Zoals beloofd in het vorige nummer schrijven we deze keer iets over de babyopvang van Poppejans. Het is nogal druk met de aanvragen van nieuwe
ouders. Dat komt niet alleen doordat het in het algemeen druk is bij de
kinderopvang, maar ook doordat er veel nieuwe gezinnen in de buurt zijn
komen wonen. Vervolgens betekent dat weer veel vraag naar opvang voor
kinderen en vooral baby’s….

Gerritje gaat het kantoor niet meer missen (RIP Gerritje) en de ruimte was te leuk
om niks mee te doen. Met uitzicht op zee, een aansluitend buitenspeelterras
en veel natuur was het besluit gauw genomen. Een tweede kleinschalige
babygroep konden we daar maken met een eigen slaapkamer ernaast (de
kamer waar ooit veel CITO-toetsen achter slot en grendel lagen).

Nou is de baby-opvang van Poppejans de kleinste groep die we hebben. De
hele kleintjes vanaf de leeftijd van 3 maanden doen het er zo goed op. Het
is gezellig met een klein groepje en bovendien zijn 7 andere baby-vrienden
op een opvanggroep toch ook al best veel vrienden als je (nog) niks gewend
bent.

Het is inmiddels klaar én in gebruik: babygroep Het Tuintje!

We zijn op zoek gegaan naar extra ruimte. We hebben in het voormalige
schoolgebouw natuurlijk zeeën van ruimte, maar de opvang voor baby’s
moet voldoen aan strenge eisen. De enige ruimte die we nog niet voor de
kinderen gebruiken was het “kamertje” van de school. Het kamertje waar vanaf
de vorige eeuw veel meesters en juffen ooit hebben gezeten voor overleg
en vergaderingen. Het laatste jaar had ik het zelf in gebruik als kantoor- en
overlegruimte. Ook reuze handig. Maar ook weer niet zo heel keurig want cavia
Gerritje ging ook vaak mee. We hadden dus bij Poppejans een cavia-kantoor.
De vaste kantoorplek die daar was is nu een mobiele werkplek geworden en
de vergadertafel is verhuisd naar een andere plek.

Sportieve en flexibele kinderopvang
babyopvang - peuteropvang - VSO - BSO

Gerststraat 32
9734 AN Groningen

Woldweg 7
9734 AA Groningen

06-55194745
kinderopvangpoppejans@ziggo.nl

Kinderopvang Poppejans

www.kinderopvang-poppejans.nl

Oproepjes en mededelingen

Adverteren in deze wijkkrant? Mail voor info en tarieven naar:
redactiewijkkrant@ruischerbrug.info
Weggeefhoek Groningen “Met elkaar voor elkaar”
Heeft u nog iets weg te geven?
Meld het via facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/
			weggeefhoekgroningenmetelkaarvoorelkaar

Colofon
De wijkkrant DijkRuis is een uitgave van de wijkraad
Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.
Redactie DijkRuis
Marieke Oostindjer (redactrice)
Tineke Duursma en Frodo Bosma (editor)
Bert van Dammen (advertenties, lay-out)
E-mail: redactiewijkkrant@ruischerbrug.info
Redactie wijkwebsite: Jo Boonstra
E-mail: redactiewijkkrant@ruischerbrug.info
Redactie facebookpagina:
Vacature - Vacature - Vacature
E-mail: facebook@ruischerbrug.info
Verspreidingsgebied:
Ruischerbrug, Ruischerwaard, Noorddijk,
Middelbert, Klein Harkstede
Rijksweg tussen ringweg en stadseinde
Verschijning:
Vijf keer per jaar in een oplage van 1000 stuks
Volgende uitgave rond:
9 oktober
2021
Sluitingdatum kopij:		
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Informatie
Meldpunt overlast:					050-5875885
Politiebureau Kardinge:				0900-8844
Gemeente Informatienummer:			
050-367 70 00
Gemeente Millieu/Afval:				
050-367 10 00
https://gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/groningen			
Algemeen nummer Gemeente Groningen		
14050
24-uursdienst Apotheken:				0900-115020
Doktersdienst:					0900-9229
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld:		
050-318 00 11
Juridisch loket:					0900 8020
WIJ-Lewenborg (en omstreken):			
050-3674002
				
		
wijlewenborg@wij.groningen.nl
Humanitas: 						
06-25634118
						m.kleineschaars@humanitas.nl
Vergunningaanvragen voor de omgevingsvergunning in de
gemeente Groningen: 			
http://www.omgevingsalert.nl
of via onderstaande apps,
OmgevingsAlert		
Bekendmakingen
Gemeente Groningen:
Melden van schade of vuil:		
via de app MeldStad.
of Whatsapp 06-12 82 39 73

website DijkRuis https://www.dijkruis.nl

Heb jij een oproepje? Een verhaal? Een evenement?
Voor of van jouzelf, jouw club, vereniging of straat?
Voor buurtbewoners is plaatsing gratis.
Meld je via mail: redactiewijkkrant@ruischerbrug.info
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