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Het een-na-laatste nummer van de DijkRuis in 2021 ligt alweer voor u open. 
Het jaar 2021 loopt langzaam maar zeker richting het einde en we kunnen 
zeggen dat het een bewogen jaar is geweest. De zomer was niet even wat je 
noemt caraïbisch maar toch wel zonnig, met gelukkig ook wel water. Voor de 
kampeerders misschien wel te veel, maar als je gewoon thuis bent geweest 
viel het eigenlijk nog wel mee. Persoonlijk vind ik het in huis prettig vertoeven 
en met de corona van de afgelopen periode kun je toch niet alles. 
Gelukkig kan er wel een beetje meer dan vorig jaar. Het was in het afgelopen 
jaar voor de redactie best wel een dingetje om de krant een beetje aantrekkelijk 
te krijgen met de inzendingen die gestuurd waren. Er kon niks er mocht niks, 
dus was er door de actieve buurtbewoners ook weinig te schrijven. Toch was 
het een aantal iedere keer weer gelukt om wat op papier te krijgen. Daarvoor 
iedereen nog bedankt. We gaan er dan ook van uit dat het de laatste twee 
nummers van dit jaar een lekker gevulde krant gaat worden.
Ook kunnen we weer drie nieuwe adverteerders toevoegen, n.l. Rijschool 
Bisschop, Lastoko en vishandel Tast Toe bij de Borgbrug. Wij bedanken deze 
bedrijven dat zij op deze manier het uitbrengen van de DijkRuis mogelijk 
maken. 
Al met al ziet het er weer beter uit. Ik hoorde achterin de speeltuin bij de 
BSV weer kinderen schreeuwen en timmeren dat het een lieve lust was. 
De kinderen van Poppejans werden onder begeleiding aan een wandeling 
blootgesteld waar mijn hond snel vriendjes werd met een paar kinderen. De 
club van EMS had ook weer een mooie bijeenkomst, waarvan verderop in de 
krant een verslag. Zussen en Zo die ook niet meer wist wat te doen, is ook 
weer actief. Dus dames zet hem op! Het begint dus weer te leven in de buurt 
en er is toch weer een heleboel mogelijk. Je ziet zonnepanelen op daken 
verschijnen, tuintjes die opgeknapt worden, huizen worden opgeschilderd, 
nieuwe bewoners in de wijk.. Kortom: veranderingen in de wijk en dus is er 
weer reden om elkaar beter te leren kennen. De BSV en EMS kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen. 
Helaas heeft de natuur wel een beetje vals gespeeld door alle buxusbosjes 
te vernielen (het werk van een vlinder). Hier was men toch niet echt blij mee, 
was een signaal uit de buurt. 
De redactie hoopt dat het leven hier weer gauw zijn gewone doen krijgt en 
dat we een mooie nazomerende herfst krijgen.



Van de wijkraad 4 Uitnodiging Jaarvergadering Wijkraad 5
door: Wiebe Schoonhoven

’t Is weer voorbij die mooie zomer. De titel van een voor velen bekend lied. Of 
het inhoudelijk klopt, met hoe men de zomer beleefd heeft, zal per individu 
verschillen. Te hopen valt dat niemand van ons direct te maken had met 
de weersextremen in talloze delen van Europa en dat een zonovergoten 
wandeling langs de Eemskanaaldijk of in het Kardingegebied ons beter in het 
geheugen geprent blijft. 

Het drukt ons nog maar weer eens met de neus op de feiten dat 
klimaatverandering een dreigend en onomkeerbaar proces is, waarbij de 
invloed van de mens (wij dus ook) niet zeer waarschijnlijk, maar onbetwistbaar, 
de bepalende factor is. Dat staat als een paal boven water. Ook boven het 
Eemskanaalwater. 

Niet los te koppelen van bovenstaande is hoe we met onze eigen 
woonomgeving omgaan. Gelukkig zien we ook in onze wijk steeds meer 
initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezondere leefomgeving en 
minder CO2-uitstoot.

In het verlengde hiervan valt ook de bezorgdheid te plaatsen die er is over 
de ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Eemskanaal, waar een wijk 
gepland staat met 2100 woningen. Nu nog van onze wijk gescheiden door 
het Eemskanaal en een natuurgebied, bestaande uit het Driebondsbos en 
een naastgelegen slibdepot.

Evenals belangenvereniging Meerdorpen vinden ook wij als wijkraad dat 
het Driebondsbos behouden en gekoesterd moet worden als natuurgebied, 
waar o.a. 46 soorten vogels een onderkomen vinden. In het voorjaar levert 
dit een muur van vogelgeluiden op. “Vroege vogels” uit Ruischerbrug en 
Ruischerwaard zullen dit beamen. 

Ten westen van het bos staat een mountainbike oefenparcours gepland. 
Het actiecomité “Driebondsbos” heeft ons gevraagd de ontwikkeling van de 
Eemskanaalzone kritisch te volgen en het belang van een groene stadsrand 
zwaar te laten wegen. Als wijkraad zitten we, op uitnodiging van Bureau 
Meerstad, bij het overleg over de inrichting van de  “Eemskanaalzone” aan 
tafel en nemen we deze geluiden zeker mee.

Na alle covid-perikelen kunnen we zoals het er nu naar uitziet, 
op 22  november 2021 om 20 uur een jaarvergadering houden in het  
BSV-gebouw aan de Woldweg 41.

Tijdens deze vergadering zal de penningmeester een verslag doen van de 
financiën.

De leden van de kascommissie zullen hun bevindingen weergeven.

De secretaris zal verslag doen van wat er de afgelopen periode heeft 
plaatsgevonden en waar wij mee bezig zijn.

Tussentijds heeft er een verschuiving binnen het bestuur plaatsgevonden. 
De secretaris heeft haar taak overgedragen aan een medebestuurslid.

De penningmeester heeft ook te kennen gegeven met haar taak te willen 
stoppen. Voor deze functie heeft zich inmiddels iemand gemeld.

En er heeft zich nog een vrijwilliger voor de wijkraad gemeld.

Wij hopen dan ook dat we deze aspirant-leden tijdens de jaarvergadering 
kunnen toevoegen aan de wijkraad.

We zullen na de pauze voorlichting krijgen van mevrouw M. Bos 
en de heer J. Veldman over de ontwikkelingen en plannen van Meerstad.

Voorzitter Wijkraad RRN

door: Alex van der Wielen



Meziek mit Bus 2021 7Burendag 6

Zaterdag 25 september was het nationale burendag en de BSV organiseerde 
een buurtfeest met springkussens, een barbecue en een clown die kinderen 
voorzag van schmink en vrolijk gevouwen ballonnen. Er was ook muziek: de 
band 4WheelDrive verzorgde de muzikale omlijsting van de avond. Een erg 

tof, leuk en goed 
georganiseerd  
feest! Een gezellig 
samenzijn met 
de buren onder 
het genot van 
een drankje, een 
prima verzorgde 
barbecue en 
heerlijke muziek.

Door: Tineke Duursma
Op zondagmiddag 31 oktober vindt voor de achttiende keer het 
muziekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties 
in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel 
ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie 
brengen.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt Richville op: de band van Richard 
van Bergen en J.J. Goosens, twee roots-veteranen die eerder al met Rootbag 
en Sunset Travelers op Meziek mit Bus stonden. Dit legendarische duo 
speelt een aanstekelijke mix van trance-achtige Delta Blues en funky New 
Orleans'iaanse ritmes - uit de tijd dat de blues overging van akoestisch naar 
elektrisch.

In het dorpshuis Ruischerbrug speelt Sean Webster met z'n band. 
Bluesrocker en soulman Webster is een graag geziene gast op de nationale 
en internationale podia. Met zes platen achter z'n naam, en een spetterend 
live-album, heeft hij inmiddels een gedegen reputatie opgebouwd als 
melodieus gitarist met een fluwelen stem en fijn gevoel voor expressieve 
melodieën.

In Trefpunt Thesinge geeft Mercy John acte de présence. Americana van 
de bovenste plank, getuige de vele lovende kritieken die hem ten deel 
vielen. ‘Zijn akoestische spel, die gierende gitaren, dat altijd strakke tempo, 
die grootse dynamiek, die warme stem, die meehuilende lapsteel en als 
schouder dienstdoende Hammond, die oprechtheid in zijn woorden vol 
zelfkritiek - het is om te janken zo mooi.’, schreef Oor.

De prijzen
Dagkaart: 20 Euro excl. afhandelingskosten. 

De kaarten
Info over de kaartverkoop, de bands, de aanvangstijden, het busschema 
(met bijbehorende opstapplaatsen voor de bustour) en informatie over de 
geldende coronaregels op meziekmitbus.com. Of neem contact op met 
Dirkje van der Wielen of Luuk Duursma.

Meziek mit Bus promo: https://www.youtube.com/watch?v=6n2i7ADTCzQ0



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

https://flow4u.nl   -   carmenbolder@flow4u.nl

06-34510242

• individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen
• advies en begeleiding voor ouders
• informatieavonden voor ouders
• advies en begeleiding voor scholen
• training/workshops voor leerkrachten

door: Ineke de Kuijper
Tijd voor iets nieuws? 8

START MET BRIDGE

U bent van harte welkom bij 
Bridge Club Meerbridge in Engelbert.
Wij organiseren in het najaar 2021 weer een cursus voor 
mensen die bridge (opnieuw) willen leren.

De cursus is op de woensdagavond van 19.30 -22.00 uur 
op de volgende data:
  6, 13, 27 oktober
  3, 10, 17, 24 november
  1, 8, 15 december

De kosten bedragen € 50,- inclusief lesmateriaal.

De lessen zijn in het Multi Functioneel Centrum 
(MFC)in Engelbert.
Daar is ruim voldoende en  gratis parkeergelegenheid.

Voor meer informatie en aanmelding bel of mail:
Ineke de Kuijper, 0640939531 
idekuijper@home.nl
of het MFC, Aries Sibma 0505496355
of Ger Westra, secretaris Meerbridge, geng1@ziggo.nl

Zie ook onze website: http://www.nbbclubsites.nl/
club/12041/



Open: maandag t/m zaterdag, donderdag koopavond

Fietsen | Accessoires | Reparatie
Verzekeringen | Fietsprojecten

Koningsweg 10 Groningen | 050-5413623

Ruim assortiment stadsfietsen, 
lifestylefietsen en kinderfietsen 

WWiilltt  uu  zziicchh  bbeetteerr  iinn  uuww  vveell  vvooeelleenn??
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!

SCULPTING GRONINGEN
IEDEREEN EEN GOED FIGUUR

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

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

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

Welkoms actie!
Kennismakingsgesprek, 

Intakegesprek en proefbehandeling 
van 40 euro nu voor maar 29 euro!



Op de Kermis 12 Op de Kermis 13
door: Muriël ❀

Haar dochter won een dennenappel bij het touwtrekken

Ze waren samen op de kermis.
Het was diep in de herfst. Een vreemde tijd voor een kermis, die normaal 
gesproken naar de stad kwam als het hoogzomer was, maar dit was geen 
gewone kermis. Het was een nieuw soort kermis. Een wonderkermis. In de 
weken voorafgaand aan de komst van de entourage, gonsde het van de 
spanning en ingehouden opwinding. Mensen keuvelden zachtjes over wat 
er allemaal zou zijn. Hóe het zou zijn, Ze wisten immers niet wat ze konden 
verwachten. Een wonderkermis, niemand had er ooit één bezocht of er zelfs 
maar van gehoord. Het gerucht was er ineens. Naderhand wist niemand 
goed hoe dit kon, maar ineens werd bekend dat er de eerste week van 
november een bijzondere kermis zou zijn.
 En nu liep ze hier met haar familie, tussen de drommen mensen. Je 
voelde de opwinding in de lucht, die koel was en crisp. Maar ook anders. 
Anders dan ze gewend waren, anders dan de gewone lucht. Ze snoof 
diep. Er hing een zoete geur om hen heen, alsof er vleugjes suikerspin en 
karamelappel gesponnen waren. Heel bijzonder. Ze genoot. Dit was ánders. 
Echt anders. Een stille opwinding maakte zich van haar meester, terwijl ze 
langzaam langs de verschillende attracties liepen. 
 Ogenschijnlijk leken deze op de bekende kraampjes. Er was 
blikgooien, touwtje trekken. Ze zag botsauto’s, wagens met allerlei 
soorten zuurstokken. Maar toch was het niet hetzelfde. Neem haar dochter 
bijvoorbeeld, die zonet bij het touwtrekken een dennenappel en een 
kastanje had gewonnen. 
Dit waren niet de geijkte speelgoed-dieren of barbies die normaal 
verscholen lagen achter de toonbank waar de touwen overheen gespannen 

waren. En dat niet alleen. Ze had een kijkje genomen achter de toonbank, 
toen de eigenaar druk doende was met het losmaken van haar dochters 
prijs: er lagen geen cadeaus onder de toonbank. Geen enkele. Het was haar 
een raadsel waar de dennenappel en kastanje vandaan kwamen, want de 
grond onder de toonbank was leeg. Op het bord naast de kraam las ze in 
sierlijke krullende letters: “Jij kiest het touw, het cadeau kiest jou!”
 En dan haar man. Hij had haar zojuist de cadeaus gegeven die hij 
had gewonnen bij het blikgooien. Kleurpotloden en een rol perkament. De 
eigenaar van deze tent had hem bij het overhandigen van de twee prijzen 
toegefluisterd dat híj ze weliswaar gewonnen had, maar dat ze bestemd 
waren voor háár. 

Naast de kraam riep een vrouw die uitgedost was in een van top tot 
teen roze kostuum: “Een kraam om van te Dromen, ’t laat kinderwensen 
uitkomen!”

Een kraam om van te dromen, ’t laat kinderwensen uitkomen

“Kijk”, had haar man gezegd, “voor jou. Jij wilde als meisje altijd schrijfster 
worden”. Maar hoe kon die man dat weten? Toegegeven, hij zag er niet uit 
als de gemiddelde kermisklant, met zijn witte baard en wijde cape met 
bijpassende hoed. 



Op de Kermis 14

Niemand hier zag er eigenlijk uit als kermisklanten, wat dat betreft. Alle 
lieden kenmerkten zich door een excentriek uiterlijk. Dan wel door hun 
kleding, dan wel door hun haar of geringde vingers. Hun welbespraaktheid 
was ook opvallend. 

Gereserveerd en toch warm en gepaard gaand met een grote beheersing 
van hun bewegingen. Nee, duidelijk geen doorsnee kermisvolk, dacht ze. 
Maar toch, hoe kon de man weten dat zij als klein meisje schrijfster wilde 
worden? En waarom had haar man dan die prijzen gewonnen?
 Raadselachtig. Maar wel waar. Zij wilde als meisje graag schrijfster 
worden en kon vroeger uren rondneuzen in boekenwinkels en kunstwinkels 
met potloden, gekleurd papier en verf. Ze was blij. Ze vond deze kermis 
leuk. Zo leuk. En lief. Dit waren lieve wondertjes, die hier bestonden en 
tentoongesteld werden. Wondertjes die kinderdromen in vervulling lieten 
gaan, terwijl je er niet om vroeg. Ze ademde diep in en uit. Ze wilde niet dat 
deze kermis verder zou trekken zonder dat ze wist of ze hem ooit weer zou 
zien. 
 Ze wilde in ieder geval iets tastbaars overhouden aan deze avond. 
Een visitekaartje of zo, met een telefoonnummer erop dat ze zou kunnen 
bellen, wanneer haar lichaam, dat nu tolde van opwinding en vragen, weer 
wat tot bedaren was gekomen. Ze keek naar de kraam met het blikgooien. 
De eigenaar stond nog steeds op dezelfde plek en keek in haar richting. In 
een fractie van een seconde nam ze haar besluit: ze zou deze man om een 
naamkaartje vragen. Blij en vol goede moed stapte ze op hem af.

    & Einde &

De parkeerplaats naast 
de alpaca’s is sinds 
deze lente behoorlijk 
opgefleurd met, jawel, 
een bloemenkraam! 
Eigenaresse Iris van 
den Berg weet mij in 
geuren en kleuren 
te vertellen over 
haar Bloemenkraam 
Oosterhoogebrug. 

Ze komt uit de zorg 
maar wilde wel wat 
anders. Geïnspireerd 
door haar vriend, die 
een bloemenkraam 
heeft in de Ooster-
poort, ontstond al 
snel het idee van een 
eigen bloemenkraam. 
Toen de plek op de 
parkeerplaats vrijkwam 
en Iris werd ingeloot 
als de nieuwe eigenaar 
van deze plek, was 
de kraam al snel 
een feit. Vanaf 1 mei 
was de vergunning 

rond, een week voor moederdag dus dat was een goede binnenkomer. 
Maar ook na moederdag blijven de klanten komen. Het blijkt een prima plek 
om bloemen te verkopen. Er zijn mensen die er een klein uitje van maken, of 
het als tussenstop zien voor een wandeling. Net even wat anders. In coronatijd 
hebben mensen daar ook meer behoefte aan, aldus Iris. Even samen met de 
kinderen een boeket uitzoeken voor opa en oma, of voor mama. Zo komen er 
allerlei soorten mensen op bezoek.

Bloemenkraam Oosterhoogebrug 15
door: Marieke Oostindjer
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De Rijschool bij u in de buurt!
Bij inleveringvan deze advertenti e 1e les grati s + €50 korti ng op een pakket!
Dat is een voordeel van €95! (geldig tot 01-01-2022)        Bel/app: 0622737330
www.rijschoolbisschop.nl
info@rijschoolbisschop.nl

Zo’n kraam is net even wat anders dan bloemen halen in de winkel. Je kan een 
boeket laten samenstellen. Ook doet ze aan bruidsboeketten en rouwstukken. 
Hiervoor kan je van te voren bellen. Boeketten maken heeft ze zichzelf geleerd. 
Haar vriend heeft het een paar keer voorgedaan en ze kon bij hem afkijken in 
zijn kraam. Maar, zegt ze, je moet het zelf leren want iedereen doet het anders.  
Ook even gezellig een praatje maken in de kraam is wat het uitkiezen van 
bloemen glans geeft. Ze heeft trouwens niet alleen boeketten, maar ook 
vaste planten te koop. Uitgestald voor de kraam, je ziet er zelfs bijtjes omheen 
zoemen. De enorme bolchrysanten staan er als éénjarigen en de rest gaat 
langer mee. Herfstasters, hortensia’s, lavendel, van alles wat.

Ze vindt het leuk om te merken dat elke omgeving andere klanten trekt 
en er dus andere bloemen worden verkocht. In de Oosterpoort wonen 
veel studenten en die kopen graag gerbera’s. Hier worden meer boeketten 
verkocht. De inkoop van bloemen (elke doordeweekse ochtend) wordt hierop 
aangepast, maar het is ook altijd een gok. De ene dag worden er nou eenmaal 
andere bloemen verkocht dan de andere dag. 

Ook op lange termijn verandert de smaak en dus het koopgedrag van mensen. 
Waar lelies vroeger werden geassocieerd met overlijden, wordt een boeket 
lelies nu door jonge mensen met regelmaat uitgekozen als versiering voor het 
huis. Pampasgras is helemaal in, die stengels met enorme pluimen. Ik wijs Iris 
op een wel heel bijzonder blad. Het blijkt een jonge kool te zijn. Groen met 
paarsig, heel apart. Je kan het niet eten maar het ziet er prachtig uit. Het is een 
kleurrijke boel in en voor de kraam.

De komende 15 jaar heeft Iris het recht om hier met haar bloemenkraam te 
staan, zo lang loopt de vergunning. Daarna ziet ze wel weer verder. En hieronder 
nog even de openingstijden, dan kan u mooi even een keer aanwaaien.

Woensdag t/m zaterdag   09.30 – 18.00uur 
Zondag    12.00 – 17.00 uur

 



Het team van “Tast Toe” heet u van harte 
welkom!

Nieuw in het assortiment:
veel gezonder wordt het niet

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

zondag van 11:00 - 19:00

Bestellen kan op:
06 82 720 720

Poké Bowl
van wilde zalm of tonijn

ook
Sashimi volgens Japans recept

Sinds anderhalf jaar hebben we een alpacaweide aan de Rijksweg. Inmiddels 
zijn er maar liefst vier alpaca’s te bewonderen. Giggsy, Emily, Coco en Kiki. Ze 
sjouwen relaxed over hun grasland, met warm weer staan ze in de schaduw 
van hun houten huis en als het regent staan ze het liefst even binnen. Ze zijn 
een nieuwsgierig soort en komen al snel even polshoogte nemen als er iets 
opvallends gebeurt. Neus in de lucht, tanden vooruit en oren op steeltjes. 
En vreselijk zachte haren. Ze worden niet voor niks gehouden voor de wol. 
De eigenaar van deze dieren Henk van Meekeren en dagelijkse verzorgster 
Angelique Bakker willen wel wat over ze vertellen.

De familie alpaca
De kudde begon met twee 
alpaca’s en heeft zich uitgebreid 
naar vier. De beide alpaca’s 
waren drachtig toen ze hierheen 
verhuisden en vorig jaar zomer 
zijn er twee cria’s (alpacababy’s) 
geboren. Nu zijn er twee setjes 
moeder-dochter, waarbij Giggsy 
en Coco een koppel vormen 
en Emily en Kiki ook. Er zit wel 
degelijk verschil in karakter weet 
Angelique te vertellen. In deze kudde is de witte 
alpaca het dominantst. Zij en haar dochter zijn ook het 
brutaalst. Wanneer je op ze afkomt, zou deze eerder 
naar je toekomen, terwijl het andere stel (bruinbruin) 
eerder zou wegduiken. De alpaca’s zijn niet handtam, 
dat vinden Henk van Meekeren en Angelique niet 
per se nodig. Het idee is dat de alpaca’s  ‘gewoon 
zichzelf’ kunnen zijn en als kudde bij elkaar horen. Ze 
krijgen elke avond eten in het ‘vanghok’, waardoor 
ze gewend zijn aan mensen en dit gedeelte als leuk 
(en lekker) kunnen ervaren. Ook wordt er af en toe 
geoefend met halsters. Op deze manier kunnen 
de alpaca’s gevangen worden mochten ze worden 
verhuisd of mocht er een dierenarts nodig zijn. 

Giggsy, Emily, Coco en Kiki 19
door: Marieke Oostindjer
foto’s: Angelique Bakker 

Giggsy en de kleine Coco

vlnr: Kiki, Coco, Emily, Giggsy 



Giggsy, Emily, Coco en Kiki 20 21Giggsy, Emily, Coco en Kiki

En als het om eten gaat zet de alpaca-familie graag hun twijfels even opzij en 
willen ze wel even uit de hand eten. 

Gezondheid
Er komt nog heel wat bij kijken om alpaca’s gezond te houden. Een paar 
keer per jaar worden bijvoorbeeld de hoeven gekapt want anders worden 
ze te lang. Ze kunnen zelf hun hoeven niet slijten, Henk denkt eraan om nog 
een steenplateau te maken zodat dit wel kan. Één keer per jaar worden ze 
geschoren want anders krijgen ze het te warm. Bruine alpaca’s hebben iets 
eigenaardigs, zij kunnen namelijk zelf niet voldoende vitamines aanmaken, 
met als gevolg dat hun poten krom kunnen groeien. Daarom krijgen alle 
bruine alpaca’s regelmatig een vitamineshot voor een extra boost. Alle alpaca’s 
krijgen elk jaar een inenting tegen bloedziekte. Elke dag is er natuurlijk water 
en hooi tot hun beschikking en elke avond krijgen ze krachtvoer. 

Afgelopen winter waren de alpaca’s een paar maanden weg. Ze waren op 
wintervakantie naar een grote alpaca farm in Opende, Alpaca-Groningen. 

Met zo’n 40 andere alpaca’s hebben ze een paar maanden gebivakkeerd 
in een enorme schuur. De kou van de winters in Nederland kunnen ze wel 
aan, het gaat vooral om de vochtige grond waar de alpaca’s van de Rijksweg 
op lopen. Ondanks drainage blijft de weide erg vochtig in de winter. Daar 
kunnen ze niet goed tegen en dus is er een vakantieadres voor ze geregeld. 
Ook komende winter zullen ze hier weer enkele maanden verblijven. Ook is 
het vuurwerk dat rond oud en nieuw wordt afgestoken een reden om ze naar 
de alpaca farm te brengen.

Ten slotte
De alpaca’s staan er straks alweer twee jaar en ze zijn al aardig ingeburgerd. 
Ze worden gezien, in de gaten gehouden, er is zorg voor ze. En niet alleen 
door Henk van Meekeren en Angelique Bakker, maar door de hele buurt. Zo 
af en toe is er een belletje als er zorgen zijn over de alpaca’s. Een stukje sociale 
controle. En zo hoort het ook. En wie weet komen er binnenkort wel heel 
bijzondere beesten bij ze in de weide te staan, zogenaamde emoes. Dat zijn 
mini-struisvogels met een wel heel bijzonder stemgeluid. We wachten rustig 
af wat komen gaat, Henk van Meekeren zit in ieder geval vol ideeën.

opper-alpaca’s 



Koningsweg 10 Groningen | 050-5413623

Open: maandag t/m zaterdag, donderdag koopavond

Fietsen | Accessoires | Reparatie | Verzekeringen | Fietsprojecten

EEN CORTINA FIETS 
KOOP JE BIJ TSO-FIETSEN
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door: Iris Vanclooster 

Toen er steeds meer mensen gevaccineerd werden, kwamen er weer 
mogelijkheden om activiteiten met de BSV te organiseren. Wel zoveel mogelijk 
buiten en activiteiten waarbij we met weinig volwassenen bij elkaar hoefden 
te zitten.

Mooi weer is naar buiten. Kinderen enthousiast krijgen is eten serveren. Of in 
dit geval mochten de kinderen zelf wat te knagen maken. 2 Juni gingen we 
broodjes bakken boven de gloeiende kolen op bamboestokken. Er kwamen 
wel een stuk of 40 kinderen tussen de 4 en de 14 jaar, waarvan sommigen 
zo enthousiast waren dat ze wel 3 broodjes hebben gebakken. En daarna 
konden ze het broodje vullen met een knakworstje, jam of kruidenboter. 

Mmmmmmm!

En toen het echt weer mocht, 
de 1e BBB sinds lange tijd. 
Omdat de maatregelen soms 
nogal grillig zijn, besloten 
we op vrij korte termijn dit 
door te laten gaan. Of het 
het korte tijdsbestek was 
of dat mensen toch nog 
wat voorzichtig waren, heel 
drukbezocht was het niet op 
3 juli. We hopen iedereen dit 
najaar weer te zien. 

Veel van jullie zagen we met het 
huttenbouwfestijn wel. Ook al was dat 
rustiger dan het in járen geweest was, 
wat was het leuk……Kinderdorp 2021! 
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Dit jaar met het thema Het Wilde Westen. Weliswaar met een paar 
veranderingen, maar dat had geen invloed op alle pret. De grote zaal was niet 
meer voor iedereen een doorloop en alle knutsels werden in de buitenlucht 
gemaakt. Voor de wc moest men buitenom lopen. Het dreigde vaak, maar 
op een enkel buitje na, hebben we fantastisch weer gehad. We zijn ook erg 
blij met onze voorzitter die de entree naar de speeltuin en een deel van ons 
gebouw geheel in Western-stijl heeft omgetoverd. 

Ruim 100 kinderen timmerden er dit jaar op 
los. En ja, ook vaders en moeders waren dit jaar 
weer erg enthousiast tijdens het bouwen van de 
hutten. In totaal werden er 11 ontzettend leuke, 
creatieve en spannende hutten gebouwd. 

Ook bij de knutsels probeerden we zoveel 
mogelijk in thema te blijven. Kinderen 
konden hun eigen sherrifster maken, een 
dromenvanger, hoefijzer versieren, totempaal 
maken, kettingrijgen van beschilderde pasta, 
tassen versieren, panfluit maken of hun eigen 
woestijn ecosysteem planten. 
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Of als je gewoon niet zo’n fanatieke knutselaar was, kon je in de kleine zaal 
lekker een film kijken. 

’s Middags was er de activiteitenmiddag. Met ponyrijden, broodje bakken, 
aquarollers in het Damsterdiep (vanaf groep 5 
en minimaal zwemdiploma A), de draaimolen, de 
reuze luchtkussenglijbaan, ijsjes van Matti Gelatti 
en als klap op 
de vuurpijl 
een heuse 
rodeostier!  

Ondanks dat de woensdagmiddag tot 16.30 uur duurt, is de middag nog 
steeds te vroeg afgelopen voor de kinderen. 
Behalve voor de paar jongens die komend 
jaar naar de middelbare school gaan (of 
afgelopen jaar zijn gegaan). Die mochten 
een nachtje logeren op de BSV. Ids, Rev, 
Nolan en Storm, bedankt voor een gezellige 
avond en nacht! 
Dat we maar nooit mogen vergeten dat 
iemands moeder Henk heet. 
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Op donderdag traditiegetrouw de kinderrommelmarkt. Al werkte het weer nu 
niet echt mee, het was wel drukbezocht. Foto. Vanwege het weer, werd de lunch 

een lopend buffet met een eenrichtingsverkeer 
via het magazijn de kleine zaal door en naar 
buiten. 
Tja, het is oplossingen zoeken in corona-tijd. 

’s Avonds was er een talentenjacht. De avond 
werd geopend door 3 bestuursleden, Esther, Iris 
V en Evelien met hun linedancepasjes op Garth 
Brooks’ Achy Breaky Hart. Verder dit jaar niet 

alleen playbackoptredens, maar ook een heuse karateshow en een turnact. 
De jury bestond uit 3 dames die vroeger zelf ook op het podium stonden. 
Ze waren duidelijk in hun keuze: de derde prijs was Koko met haar Boeboe-
Bahbah, Domo-vla, 2e was de karate-act van Kyano en 1e werden de drie 
dames Abby, Charlotte en Sien met hun playbackoptreden van Kinderen voor 
Kinderen “Zij aan zij”. We sloten af met een disco. Voor de kinderen die niet 
zoveel met dansen hadden, was er wat leuks: de hutten stonden nog steeds 
overeind.
Dit jaar werden ze pas op vrijdagavond gesloopt. Dit omdat het dan 
gemakkelijker zou zijn omdat meer mensen dan toch vrij zijn. Het is ons goed 
bevallen, dus reken er volgend jaar maar op dat dit weer zo ingepland wordt, 
want vele handjes maken licht werk en meer handjes gaat nog vlotter. 
We zien volgend jaar graag nog meer mensen.
En nu kijken we uit naar onze 
komende activiteiten: zie de agenda op pagina 29.
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Agenda najaar 2021  
Buurt- en Speeltuinvereniging  

Ruischerbrug 

September 
Do 16 Appeltaart op de BBQ* 15-17  vanaf 4 jaar  
Vr 17  Viswedstrijd*    18.30-20  vanaf groep 1 
Za 25  Buurtfeest    16-22  Ruischerwijken 
 

Oktober 
Za 2  Garagesale door de wijk 13-16  voor hele buurt 
Za 9  Pubquiz    20.30   Vanaf 16 jaar 
okt/nov. Theaterworkshop*  volgt   vanaf 6 jaar 
Wo 20 Herfstreisje*   9.30-15.30  groep 1 t/m 8 
 

November 
Wo 3  Spelletjesmiddag   15-16.30  groep 1 t/m 8 
Vr 27  Sinterklaasbingo*  19.30-21  groep 6 t/m 8 
Za 28  Sinterklaasfeest*   11-12.30  2 jaar t/m gr 5 

December 
Vr 10  Chillen met de Film  18.30-20.  Vanaf 6 jaar 
Vr 17  Koken met kids*   15.00-17.30 groep 1 t/m 8 

 

* Is een activiteit alleen voor leden  

Het is mogelijk dat we nog activiteiten toevoegen. Of misschien weet jij 
wel iets tofs dat we nog kunnen gaan doen. Dan kan dat altijd nog. We 
staan open voor allerlei ideeën. Laat ze ons weten.  

 
 



Stad en Wad - Ouderdom komt met gebreken 30

Net als oudere mensen hebben ook oudere dieren soms wat extra zorg 
en aandacht nodig. Wij kunnen het vertellen als we ergens last van heb-
ben, maar onze dieren kunnen dit niet. Symptomen die in de volksmond 
vaak ouderdomskwaaltjes genoemd worden, kunnen wijzen op een 
onderliggend probleem. Onze huisdieren laten signalen die op ziek-
ten kunnen wijzen vaak slecht of pas in een laat stadium zien. Hierdoor 
worden veel aandoeningen bij volwassen dieren niet (tijdig) herkend. 
Door aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, zor-
gen we samen voor een betere kwaliteit van leven van onze huisdieren.  

Wanneer je huisdier valt onder de senioren hangt bij honden af van het 
ras en de grootte. Middel(grote) honden worden gezien als senior vanaf 
een leeftijd van 7 jaar. Dit geldt ook voor katten. Grote en zeer grote 
honden hebben al een seniorenleeftijd vanaf 5 jaar. 

Bij Van Stad tot Wad dierenartsen hebben we het seniorenconsult in het 
leven geroepen om ouder wordende dieren wat extra in de gaten te 
kunnen houden. 

Tijdens dit consult neemt een van onze paraveterinairs samen met jou 
een vragenlijst door.

Daarna wordt je huisdier uitgebreid onderzocht door de paraveterinair. 
Zij luistert naar het hart, controleert het gebit, ogen en oren en beoor-
deelt de algemene conditie van jouw huisdier. 

Hierdoor kunnen we signalen die duiden op onderliggende aandoenin-
gen eerder signaleren. 

Met ons seniorprogramma proberen we jou en jouw senior huisdier te 
begeleiden in het proces van ouder worden. In oktober hebben we een 
speciale actie met GRATIS urineonderzoek voor senioren! Nieuwsgierig 
geworden? In onze nieuwsbrief van oktober zullen we er meer over ver-
tellen. Je kunt je hierop abonneren via de website of door contact op te 
nemen met de praktijk. 

door: Margriet Spoor
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Omdat je huisdier de allerbeste zorg verdient! 



Consultancy & Education

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

Verder bieden wij:
 -  AED verkoop & service
 - Opstellen bedrijfsnoodplannen

Klinkerstraat 32    Hertoginnelaan 3
9732 ML Groningen   9901 HV Appingedam

0596-682318    Voor meer info:
info@medch.nl    www.medch.nl

Mensen denk om uw medemensen 
en kinderen in uw buurt.

Pas uw snelheid aan en gebruik niet 
de telefoon achter het stuur.

EMS - Gaat weer los 33
door: Biny Sterkenburg

Na een periode van anderhalf 
jaar zonder activiteiten 
konden we eindelijk weer los. 
Op zondag 12 september heeft 
EMS daarom weer het spel 
Boerengolf georganiseerd. 
Het weer zat geweldig mee. 
Het was een prachtige dag 
voor een buitenactiviteit. 
Zoals voorgaande jaren 
waren we weer te gast bij 
Okke en Hennie Groeneveld. 
Okke had weer een mooi parcours uitgezet.   
Nadat de 28 deelnemers binnen waren en er onder het genot 
van een kopje koffie en een door Hennie zelf gebakken cake was 
bijgepraat, konden we aan het boerengolf-avontuur gaan beginnen. 
We werden in groepjes ingedeeld en na uitleg van Okke over hoe 
het parcours gespeeld diende te worden, konden we van start. 
Het was eerst wel even weer wennen maar na een aantal slagen had 
iedereen de smaak weer te pakken en werd er zeer fanatiek gespeeld. 
Hier en daar wel wat misslagen maar het plezier was er niet minder om.  



ACTIVITEITEN EMS 2021

 
Oktober: 
Zondag 10 oktober                  Vissen                            06.15  uur 
Zaterdag 16 oktober               1e Contactavond        19.30  uur     

 

November: 
Zaterdag 20 november            2e Contactavond.      19.30  uur 
Dinsdag 23 november              Jaarvergadering        20.00  uur

EMS - Gaat weer los 34

Na afloop was er een barbecue, prima geregeld door Jan Eissens en 

assistenten. Omdat het toch weer heel speciaal was om elkaar weer 
te ontmoeten, werd de barbecue deze keer aangeboden door EMS. 
De winnaar dit jaar was de laatst gestarte groep, die bestond uit 

Ate Jongeling, Jeanet Vaatstra, Fennie Leever en Hennie Groeneveld. 

Zij kregen een doos eieren ter beschikking gesteld door Okke. 

EMS - Gaat weer los 35

Kortom een sportieve geslaagde middag en echt hartstikke leuk om 
iedereen weer te zien.



Poppejans - Ansje Tweedehandsje 36
door:  Jeanet Schaap

Waarschijnlijk hebben veel mensen geen goede herinneringen aan de naam 
Ansje Tweedehandsje. Het doet toch een beetje denken aan armoede en alles 
wijst erop dat er geen geld is voor iets nieuws en je gewoon rondloopt in 
oude kloffie van je grote zus.
Gelukkig is het nu 2021; er is volop aandacht voor tweedehands spullen die 
met veel enthousiasme een nieuw leven krijgen. Natuurlijk hebben we bij 
Poppejans ook tweedehands spullen: we krijgen soms speelgoed dat nog 
geen enkel speel-krasje heeft opgelopen en wij zijn zelf ook wel enthousiast 
over het opnieuw gebruiken van spullen.
Een heel stuk tekst in de wijkkrant schrijven over tweedehands spullen was 
nou ook niet echt de bedoeling, maar een mooi voorbeeld willen we toch wel 
even onder de aandacht brengen.
Na de laatste toneelvoorstelling (die nog wél doorging) bleef een 
zelfgetimmerde houten bar staan. Of wij er nog wat mee wilden. Jazeker! 
Sindsdien hebben we er zoveel leuke dingen mee gedaan dat we dit het beste 
kunnen uitleggen met een paar foto’s.
Het eerste dat we deden was het barretje uitproberen met echte glazen met 
appelsap en rode druivensap
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Bestellinkje doen bij de bar: vanille-ijs of aardbeien-ijs?

Viscafé
Kibbeling met de kinderen, met “visdrank” van de bar



Lastoko
   Groningen

Industrieële meubels en accesoires
Laswerk op locatie
Inzetbaar als ZZPer

Kandelaars
Kasten
Lampen
Tafels

www.lastoko.nl
fb.: lastoko.groningen
tel: 06-53907268
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Beach-club-bar
Lekkere planken met hapjes en ranja van de bar in je kokosnoot

De beach-club is een 
terugkerende hit. 
Al voor het tweede seizoen 
en waarschijnlijk een 
blijvertje. Lekker chillen in 
je jurk of korte broek, op 
de loungekussens of aan 
een tafeltje voor 3.

Tot zover de 
bar-belevenissen van de 
kinderen en de groetjes 
van Ansje Tweedehandsje! 
 

Sportieve en flexibele kinderopvang

babyopvang - peuteropvang - VSO - BSO

Gerststraat 32
9734 AN Groningen 

Woldweg 7
9734 AA Groningen

www.kinderopvang-poppejans.nlKinderopvang Poppejans

06-55194745
kinderopvangpoppejans@ziggo.nl
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Inbreng en ruilkast aan de Rijksweg
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Afgelopen 11 juni 2021 konden we weer met een aantal dames 
samenzijn onder het genot van een kop koffie.
Zoals altiijd was dit weer een hele gezellige bijeenkomst, iedereen was 
blij om weer wat meer vrijheid te hebben.
Leuke en minder leuke momenten kwamen aan de orde en tot slot 
eindigden we allemaal heel POSITIEF met een LACH!!
Aan het einde van de ochtend hadden we allemaal energie opgedaan 
en met een voldaan gevoel gingen we naar huis.

Je eigen wanddecoratie

Benodigheden
2 cd’s
potlood/liniaal
24 satéprikkers
stevig papier
papier met leuke afbeelding
foto
lijmpistool/lijmpatronen
zwarte acryl verf/penseel
hobbylijm

door:  Karla Meulenbelt  
Zussen en Zo 41

Creatief café elke 2e vrijdagochtend 
van de maand in het 

speeltuingebouw. Zie voor info bij 
Zussen&Zo Groningen op Facebook of 

mail: 
kh.meulenbelt@gmail.com 

Groet, Helma en Karla

Werkwijze:
Met een potlood maak je vanuit het midden van je cd een kruis.
Teken dan in totaal verdeeld 24 strepen
Plak hierop met je lijmpistool je satéprikkers.
Lijm goed laten drogen, daarna achterkant ook een cd plakken, 
hiermee komen de satéprikkers goed vast te zitten.
Teken een druppelvorm-blad op stevig papier, knip deze uit en teken 
er nog 71 na. 
Dit doe je op dezelfde wijze met rondjes knippen van ca. 2 cm in totaal 
48 stuks. Kleur papier is niet belangrijk!!!  Mits het maar stevig is.
Plak eerst een rij blaadjes op je satéprikker met lijmpistool.
Wissel daarna af met een rondje en een blaadje.
Blijft er een klein stukje te zien op het einde van je satéprikker, dit kan 
je er zo afknippen. 
Alles goed laten drogen, hierna kan je het naar gewenste kleur verven.
Op je cd een leuke afbeelding plakken met hobbylijm o.a:
  .  Bloem
  .  Foto
  .  Decoratieve steentjes
  .  Verven en decoreren met stippen



42Oproepjes en mededelingen

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

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

De wijkkrant DijkRuis is een uitgave van de wijkraad
Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.
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Informatie

w
ebsite D

ijkRuis https://w
w

w
.dijkruis.nl

Melden van schade of vuil:                
via de app MeldStad.
of Whatsapp 06-12 82 39 73

OmgevingsAlert  
Bekendmakingen 
Gemeente Groningen:

Vergunningaanvragen voor de omgevingsvergunning in de 
gemeente Groningen:    http://www.omgevingsalert.nl 
of via onderstaande apps,

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

_




