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Het voorwoord van de laatste DijkRuis van dit jaar komt tot stand met de ene 
hand op het toetsenbord en de andere in een flinke voorraad overgebleven 
Sint-Maartensnoep. Kwamen er 11 november nou weinig kinderen langs, of 
heeft jullie betrokken eindredacteur gewoon ‘per ongeluk’ te veel ingekocht? 
Het zou best eens dat laatste kunnen zijn. 

Hoe het ook zij, met Sint-Maarten leek het dit keer toch wel iets rustiger 
op straat dan voorgaande jaren. Bij aardig wat huizen hingen bovendien 
briefjes op de deur met de boodschap dat de bewoners dit keer niet open 
konden doen. Of dit was vanwege een coronageval, angst voor besmetting, 
of vanwege iets anders, dat stond er vaak niet bij. Maar meestal stond er wel 
een rijkelijk bedeelde en prachtig versierde snoeptafel klaar waar de kinderen 
van mochten pakken. Mooi geregeld! 

Een liedje zingen bleef ook bij deze dichte deuren een must, en even zwaaien 
naar de mensen achter het raam of naar de deurbelcamera werd ook 
gewaardeerd. Zo kon het lutje lanteern-lopen op een veilige manier doorgaan 
voor iedereen. Het blijft een mooi gezicht: zwermen lampjes op de Waard, de 
Woldweg en de omliggende straten.

Over dan naar de laatste DijkRuis van dit jaar. Met onder meer een terugblik 
op 2021 door de wijkraad, een verslag van muziek-en-oude-bussen-festival 
Meziekmitbus, nieuws over de Noordermolen en over terugkerend groen 
langs het Damsterdiep. Verder bericht Dorpsvereniging EMS over de haar 
jaarlijkse viswedstrijd (oktober j.l.). De dikste brasem is gevangen door 
Bas v.d. Heide en Lammert Wiersma ving de dikste voorn. Dat is toch mooi 
werk! Blader snel verder voor de rest van het klassement.

Maar er is nog meer. Zo is de Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) ook weer 
flink actief geweest, met een spelletjesmiddag en Sint-activiteiten. Er werden 
pijltjes gegooid in het speeltuingebouw en mensen gaven gul aan KWF 
Kankerbestrijding. Lees ook vooral het kerstverhaal over een bijzonder bal (a 
feel good story for Christmas!) en spel gewoon de DijkRuis gewoon van A tot 
Z voor alles wat ik hier nog niet heb opgenoemd.

Fijne feestdagen!



Van de wijkraad 4 Noordermolen in beweging 5
door: Luuk Duursma door: Marieke  Oostindjer 

De herfst is alweer 2 maanden onderweg, op Radio Noord wordt de eerste 
sneeuw voorspeld en dan mag ik vanuit de wijkraad deze keer een bijdrage 
schrijven in DijkRuis. Omdat dit de laatste is van 2021, wil ik graag even 
terugkijken naar het afgelopen bijzondere jaar. 

De wijkraad vergadert 6 keer per jaar en op de agenda staan punten over 
veiligheid en leefgenot in onze wijken. Verder zijn we een verbinder tussen 
de gemeente en de inwoners. Voorzitter Alex van der Wielen heeft regelmatig 
contact met stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers en vaak worden zaken 
snel opgepakt.

In onze prachtige wijken worden heel veel activiteiten georganiseerd, door 
verschillende verenigingen en/of inwoners-initiatieven.

De Buurt- en Speeltuinvereniging organiseert veel voor de kinderen, EMS voor 
de ouderen, maar ook hebben we nog een biljartvereniging, een culturele 
vereniging (o.a. meziekmitbus), een damclub en het creatieve café. 

Voor het “dorpsfeest” dat om de 4 jaar wordt gehouden is er dan nog een 
commissie die dit organiseert.

Vanuit de wijkraad zijn er financiële mogelijkheden als je als buurtgenoot 
ook iets structureels wil organiseren. Mocht je een idee hebben, neem dan 
contact op met één van de bestuursleden.

Voor een klein bedrag kun je al lid worden van EMS. Aanmelding kan bij 
ajongeling@home.nl of de Buurt- en Speeltuinvereniging (via de website).

Waar veel wijkbewoners mee bezig zijn geweest is het behoud van het 
Driebondsbos. Er zijn handtekeningen opgehaald en een actiegroep is ermee 
bezig geweest en gelukkig niet zonder succes. De wijkraad is onafhankelijk en 
zal geen standpunten innemen, maar wel waar het kan de verbinding leggen.

Door corona zijn we helaas gedwongen de ALV uit te stellen, maar we zijn 
wel blij dat er zich 2 nieuwe leden voor de wijkraad gemeld hebben, die bij 
de eerstvolgende ALV gekozen kunnen worden. Jaap van der Veen zal het 
penningmeesterschap van Anneke Kuipers overnemen en Dineke Venekamp 
zal algemeen bestuurslid worden.

Ook wenst de wijkraad (Alex, Anneke, Dineke, Marieke, Wiebe, Henk, Jaap en 
Luuk) jullie hele fijne kerstdagen en een gezond 2022.

Afgelopen oktober zijn de werkzaamheden in 
en rondom de Noordermolen begonnen, na een 
toegekende subsidieaanvraag in 2018/2019. De 
Noordermolen staat op het grondgebied van 
Waterschap Noorderzijlvest, maar de Stichting 
Groninger Poldermolens is eigenaar van de 17 
molens in het gebied en zij zijn verantwoordelijk 
voor onderhoud aan de molens. Dankzij 
subsidies is nu Anne Wieringa ingehuurd. Hij is 
bouwkundig adviseur van Wieringa Bouwadvies 
voor het behoud en restaureren van molens 
en rijksmonumenten en hij coördineert de 
werkzaamheden aan de Noordermolen.

De restauratie bestaat uit twee delen, namelijk binnen in de molen en buiten 
de molen, de zogenoemde watergangen. Het is seizoensgebonden werk: 
zodra het nat wordt, vaak in de winter, stoppen ze en in het voorjaar gaan 
ze weer verder. De werkzaamheden zullen nog enkele maanden in beslag 
nemen. Het doel is om volgend jaar weer met een volwaardig werkende 
molen onderdeel te zijn van de waterhuishouding in het Kardingegebied.

De molenares, Magda Strijkstra-Kalk, zal blij zijn wanneer de molen weer 
helemaal hersteld is. Hoewel de wieken zouden kunnen draaien (‘dat ziet er 
toch mooi uit!’), doen ze dit niet. Dat is net zoiets als een voetbalwedstrijd 
spelen zonder bal, aldus Magda. 

Het streven is dat 
er in 2022 weer 
een Nationale 
Molendag is, want 
hoogstwaarschijnlijk 
is de Noordermolen 
dan weer volledig in 
werking te bezichtigen.

Foto’s : Maga Strijkstra-Kalk



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: Marjolein Helleman
Kinderboerderij de Beestenborg 6

Al meer dan 30 jaar is aan de Akeleiweg 69   
de kinderboerderij, speeltuin én theehuis 
“de Beestenborg” te vinden. Deze gezellig 
authentieke kinderboerderij wordt al 30 jaar 
gerund door enthousiaste stadjers. Wij hebben 
meer dan 50 verschillende dieren, van groot 
tot klein. Waaronder pony’s, alpaca’s, varkens, 
geiten, schapen, konijnen, cavia’s, parkieten, 
kippen en eenden. En niet te vergeten ons kalfje 
Doortje en ezelveulentje Chinoek. Zeven dagen per 
week zijn wij open voor publiek. En zeven dagen per 
week helpen vrijwilligers ‘s ochtends en ‘s middags mee met het hooi voeren, 
biks voeren, de waterronde en uitmesten. Dit is heel leuk werk, gezellig met 
de dieren, lekker buiten in beweging. Lijkt dat jou ook wat? Je bent van harte 
welkom! 
Op onze website staat meer informatie en een aanmeldformulier.
https://debeestenborg.webnode.nl/

foto: Annelies Hansma



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!



A Feel Good Story for Christmas 10 A Feel Good Story for Christmas 11
door: Muriël ❀

 Het is eind december en bijzonder koud voor de tijd van het jaar. 
Bovendien is er een sneeuwstorm op komst. Over een paar uurtjes arriveren 
de eerste gasten, voor het Kerstbal morgenavond. Ze zijn al wekenlang bezig 
met de voorbereidingen hiervan. Het idee is eigenlijk heel toevallig ontstaan…

 Amanda was op bezoek bij haar oude buurman Tom, in het grote 
huis, en hij vertelde dat hij wel wat hulp kon gebruiken bij het opruimen van 
zijn schuur. Toen ze hier samen een kijkje gingen nemen, ontdekte ze een 
wereld aan spullen. Tom vertelde dat ze vroeger, toen zijn vrouw nog leefde, 
veel grote feesten hadden gegeven. Met als hoogtepunt van het jaar hun 
beroemde Kerstbal, waar ook vrienden uit verre landen een uitnodiging voor 
kregen. Amanda meende zich te herinneren dat ze hier weleens over had 
horen vertellen in het dorp. Zij en haar man Brian waren hier zelf enige jaren 
geleden komen wonen, nadat ze verhuisd waren uit de grote stad. Toen ze een 
inventaris maakten van alles wat er in de schuur stond, zei Tom dat ze welkom 
was om spullen mee te nemen, als ze dacht dat ze die kon gebruiken. Zo was 
het idee van een feest ontstaan. Helemaal achterin de schuur hadden ze een 
arrenslee gevonden en Tom vertelde, dat ze hiermee vroeger de gasten van 
het treinstation haalden. Nu is Brian onderweg om precies hetzelfde te doen. 
Something old, something new…

 Verder stonden er in Toms schuur oude kroonluchters, guirlandes 
om trapleuningen mee te versieren, allerlei soorten kerstornamenten, zoals 
kristallen ballen, origami kraanvogels en kerstengelen in verschillenden 
kleuren en kleine en grote kerststallen. Half afgebrande kaarsen op staande 
kandelaars, wijnkoelers met kristallen champagneglazen, trapauto’s en 
poppenwagentjes met aangeklede poppen voor kinderen, lange tafels met 
damasten tafelkleden, bijbehorende stoelen. 

Alles stond keurig opgestapeld in de schuur, alsof er jaren niet naar omgekeken 
was en nu wachtte om weer uitgepakt te worden. Klaar om te schitteren 
tijdens een nieuw Kerstbal.

 Het is vier uur, Brian kan elk moment terug zijn met de eerste gasten. 
Boven zijn de slaapkamers in gereedheid gebracht voor een grote logeerpartij, 
want sommige gasten zullen een paar dagen blijven. Beneden staat de eettafel 
gedekt met allerlei lekkers en koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein. 
De gasten zullen wel trek hebben. Amanda en Brian hebben niet alleen hun 
eigen vrienden en familie uitgenodigd, maar ook een flink aantal van Tom. Het 
leek een leuk idee om gemengde gasten te hebben, bovendien komen bijna 
alle spullen voor het feest van hem. Eerst was hij wat terughoudend geweest, 
toen Amanda het idee opperde, maar gaandeweg was hij bijgedraaid. Het 
was best een toer om Toms oude vrienden op te sporen. Ze kwamen immers 
overal vandaan. Een aantal was inmiddels overleden, maar de meesten 
hadden ze toch kunnen vinden en zij reageerden enthousiast toen ze van de 
uitnodiging hoorden. “Het was al zo lang geleden” en “wat herinnerden ze 
zich hun feesten nog goed” en “wat was het altijd leuk geweest”. Ze kwamen 
graag.

 En nu is het zover. Hun eerste echte Kerstbal. Stil genietend loopt 
Amanda het huis nog eens door. De guirlandes en kroonluchters versieren de 
grote hal en aan weerszijden staan de trapauto’s en poppenwagentjes, klaar 
om door kinderen opgepakt en meegenomen te worden in een eindeloos 
spel. Ze loopt naar buiten, waar de fakkels en gekleurde lampjes in de bomen, 
aan weerszijden van de oprijlaan, de gasten straks zullen verwelkomen. “Wat 
een mooi gezicht”, denkt Amanda. Het begint weer te sneeuwen. Zag ze daar 
de arrenslee aankomen?

 Het is 8 uur ’s avonds, een etmaal later. Kerstavond. Buiten is de wereld 
gehuld in een witte deken. Het heeft de hele tijd gesneeuwd en ook nu nog 
dwarrelen er dikke vlokken naar beneden. De storm lijkt gelukkig te zijn 
overgewaaid. Alle gasten zijn nu binnen en Brian is vandaag tweemaal met 
de arrenslee naar het station gereden om iedereen op te halen. Over een uur 
zal het Kerstbal beginnen. Zojuist hebben ze met z’n allen gedineerd in de 
grote eetzaal, die is omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte. 

Overal aan de muren branden fakkels en op de lange gedekte tafels liggen 
Toms damasten tafelkleden en drinken de gasten uit zijn kristallen wijnglazen. 
Tevreden kijkt Amanda naar het tafereel en naar Tom die een geanimeerd 
gesprek voert met zijn oude vriend, een Indiase sultan en zijn vrouw, beiden 
in schitterende gewaden. Dat moest ze Tom wel nageven, denkt Amanda, al 
zijn oude vrienden vormen een bont gezelschap met hun authentieke kledij 
en sieraden. 
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Ook Tom zelf heeft zich voor de gelegenheid uitgedost in ouderwetse 
klederdracht van deze streek. 

En Amanda en Brian zien er ook prachtig uit, in baljurk en kostuum. Nou ja, op 
hun uitnodiging had dan ook gestaan: komt allen feestelijk gekleed. En hier is 
door alle gasten uitbundig gehoor aan gegeven.

Op tafel staan nog de resten van een uitgebreid diner, dat ze samen met wat 
mensen uit het dorp bereid heeft. Ze zijn dagen bezig geweest om alles te 
marineren, bakken en braden en hun moeite werd nu beloond. Tevreden en 
voldaan zitten de gasten aan tafel en Amanda hoort hun gezellige geroezemoes, 
terwijl ze elkaar onder het genot van alle heerlijkheden beter hebben leren 
kennen. Er worden verhalen verteld en herinneringen opgehaald en die 
roepen weer nieuwe verhalen op en zo wordt het langzaam later. Kinderen 
spelen rondom en onder de tafels en rijden met de poppenwagentjes en 
trapauto’s door elkaar heen. 

Hier en daar wordt gelachen en er heerst een opgewonden, uitgelaten sfeer 
over wat nog komen gaat.. 

Door de luidsprekers weerklinkt afwisselend kerst- en dansmuziek. Brian heeft 
echt een heerlijke playlist gemaakt, denkt Amanda vrolijk. Ze voelt twee warme 
handen om haar middel. Brian. “Zullen we het Kerstbal openen?’’, fluistert hij 
in haar oor.  Amanda drukt haar gezicht in zijn hals. “Goed idee”, zegt ze zacht. 
Ze kussen elkaar. Dan doorbreekt Brian de stilte. “Ladies and Gentlemen, may 
I have your attention please. We would like to open the Christmas ball now! 
Please, follow us to the ballroom”. Er klinkt gejoel en applaus als mensen 
opgewonden opstaan van hun stoelen en zich klaarmaken om naar de balzaal 
te lopen. De kinderen rennen al door de gang, voor iedereen aan.

Ze hoeven alleen de muziek maar te volgen, die leidt hen naar een versierde 
ruimte, waar kroonluchters en zilverkleurige ballonnen en kerstengelen aan 
het plafond hangen, samen met de origami kraanvogels. 

Voor het feest hebben ze een DJ geregeld, een jongen uit een dorp verderop. 
Een student die een jaar naar New York is geweest en binnenkort vertrekt naar 
de stad. Brian trekt Amanda de dansvloer op en samen openen ze het bal op 
Mistletoe van Justin Bieber. Al snel volgen de gasten en staat iedereen gek te 
doen en oude en nieuwe dansen samen te voegen. “Merveilleux” ,“Splendid”, 
“Bravo!”, complimenteren de gasten hen, al dansend. 
Amanda en Brian kijken elkaar aan: het kerstfeest is een groot succes. 
Samen dansen ze nog lang & gelukkig.

        & Einde &

Nog steeds sneeuwde het buiten dikke vlokken



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

Dartclub 15
door: Jan Eissens

De dartclub is weer opgestart in het speeltuingebouw aan de Woldweg 41 
Ruischerbrug. 

Wij zijn een gezellige club die graag een pijltje gooit onder het genot van 
een hapje en een drankje, maar zeker ook competitie gooit tegen elkaar. 

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Mocht je het leuk vinden kom dan langs op een vrijdagavond om 20.00 uur 
(als de coronamaatregelen het toelaten). 

Altijd welkom!!

Info: J. Eissens
c.eissens@live.nl



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 

BSV - Overzicht 2021 19

En dan is het alweer tijd voor een bijdrage van de BSV voor de laatste uitgave 
van de wijkkrant van het jaar 2021. We konden meer activiteiten doen dan 
vorig jaar rond deze tijd, maar helaas toch niet alles wat we wilden doen. 
Desondanks stonden wij niet stil.

Iedere laatste zaterdag van september is Nationale Burendag. Dit jaar 
viel dat op 25 september. Om die dag en het “bijna einde van corona” te 
vieren (dat dachten we toen nog), wilden we weer een buurtfeest op de 
agenda hebben. Niet per se als BSV-activiteit, maar als burenactiviteit.  
Twee jaar geleden hadden we dit voor het eerst gedaan en van een paar 
dingen wel iets geleerd.  

1. Het is niet leuk om álles zelf te moeten doen. Een Burendag kan heel goed 
door buren gedragen worden. Vele handen maken immers licht werk en licht
werk is voor iedereen wel te doen. 
Een slinger ophangen of komkommers snijden…   
2. Het is niet leuk dat mensen hun eten naar binnen schuiven en snel 
weer verdwijnen. De dag is immers niet bedoeld als voedselverschaffing, 
maar wel als een gezellige dag waarop buurtgenoten elkaar (beter) leren 
kennen en een activiteit doen. Eten is uiteraard een geweldige activiteit.  
Overdag waren er al drie springkussens voor de kinderen. De 
spring-sessies konden worden voortgezet tijdens de barbecue.  
Het vlees was geleverd door slagerij Hofman in Lewenborg, de salades, 
kruidenboter, knoflooksaus, pindasaus, etc., etc., waren gemaakt 
door buren. Lekkere knoflooksaus, Roely! Lekkere pindasaus, Esther!  
De bar werd om beurten bediend, de keuken werd even aan kant gemaakt, 
verschillende buren hielpen het afdak op te zetten, slingers werden 
opgehangen, koelkasten gevuld, tafels neergezet en later weer opgeruimd 
en een mooi spandoek was gemaakt. Nu leg ik veel nadruk op alle taakjes, 
maar ik bedoel er mee te zeggen dat het erg geslaagd was wat ons betreft. 
We vonden het leuk dat het daardoor echt een gezámenlijke activiteit werd. 
En dat alles werd flink opgeleukt door het optreden van 4WheelDrive! Heerlijk 
swingen op bekende nummers. Echt jongens, het was geweldig om jullie 
weer te zien optreden. Het was zo fijn om te kletsen, eten, dansen en lachen. 
Oh ja, er is ook veel gelachen!

Dus aan alle buren die er waren, bedankt voor jullie inzet en dat jullie er waren! 
Tot de volgende keer….

Op veler verzoek was er begin oktober de garagesale. Ruim 40 huishoudens 
verdeeld door de Ruischerwijken deden deze keer mee. Erg leuk en gezellig. 
Hopelijk verkochten jullie ook veel. Wat ons betreft gaan we dit volgend jaar 
weer doen en doen er nog meer huizen mee. Helaas ging onze pubquiz niet 
door. Dit kwam door weinig animo en een dubbele planning met een café in 
Engelbert. Maar dat wordt volgend jaar ingehaald. Wellicht mogen dan ook 
weer meer mensen meedoen. Dus houd je mailbox in de gaten! 

Corona zet al 1,5 jaar onze kalender op de kop. We durven niet eens goed 
een nieuwe te maken. Maar niet vooruitplannen levert ook het gevaar op van 
agenda’s die zich met andere dingen vullen. Zo ook voor het herfstreisje. Er 
leek niet veel begeleiding beschikbaar. Als alternatief boden we aan dat leden 
op eigen gelegenheid, maar wel met het hele gezin naar Kardinge mochten. 
En keuze aan henzelf: schaatsen of zwemmen. De schrijfster hiero trof niet 
iedereen, want zelf ging ze zwemmen met de kinderen, maar naar wat we 
gehoord hebben, was dit een erg leuke invulling. Er waren bijna 60 personen 
heerlijk sportief bezig. 

En soms zijn dingen zo simpel. We kunnen heel ingewikkelde dingen 
verzinnen, maar een middag waarop we gewoon ouderwets (bord)spelletjes 
gingen doen, was een leuk bezochte middag. Er kwamen zo’n 20 kinderen op 
af. Ranja en wat lekkers erbij. Thee en koffie voor de ouders die meekwamen. 
We hebben op de BSV een kast vol met spelletjes. Deze hebben we verzameld 
opdat mensen, wanneer de beheerder aanwezig is, de BSV kunnen binnenlopen 
voor een kopje thee, koffie, een praatje en voor de gezelligheid. Mensen 
mogen altijd even gaan zitten om een spelletje te komen spelen. Jong en oud! 
Woensdagmiddag 3 november was nog een prachtige herfstdag, dus een 
paar kinderen gingen liever buiten spelen. Daar kunnen we ook nooit bezwaar 
tegen hebben. Binnen zagen we onder andere Stratego, Bunny Hop, Twister, 
een vlooienspel, Uno en kwartet gespeeld worden. Vooral het laatste spel 
was “old school” voor de ouders en helemaal nieuw voor de kleuters die het 
leerden te spelen. “Mag ik van Koko, van de leeuwen, de oranje leeuw?” 
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Ondertussen zijn wij ook bezig met het onderhoud van het speeltuingebouw. 
Ja, ook dat gaat door! Onlangs zijn alle kozijnen buitenom afgebrand en 
opnieuw in de verf gezet. Graag wil ik hierbij degenen bedanken die ons op 
een zaterdagochtend hebben geholpen de oude verf af te branden/krabben. 
De kozijnen zien er nu weer top uit. En ook de deuren krijgen weer een nieuw 
likje verf. 

Binnenkort wordt het treintje in de speeltuin vervangen. Helaas is dit 
speeltoestel aan vervanging toe. Maar niet getreurd, er komt heel gauw een 
nieuw treintje waar de kinderen mee kunnen spelen. Wij zijn ook bezig met de 
ondergrond bij de fitnesstoestellen. We weten dat het na een flinke regenbui 
niet prettig is om de toestellen te gebruiken omdat de grond nat en drassig is. 
Beloofd, er wordt aan gewerkt!

Ook willen wij graag weer een agenda bij jullie op de mat gooien. Het is maar 
afwachten hoe en wat wij mogen en kunnen doen. We doen ons best om de 
nieuwe agenda dit jaar nog door de brievenbussen te werpen. 

door: Dirk Streuper

KWF Kankerbestrijding 2021

De jaarlijkse collecte van het KWF in Ruischerbrug en omstreken heeft dit 
jaar €1667,44 opgebracht, waarvan €303,50 via de QR-code.

Wij willen alle gulle gevers, collectanten en anderen die ons op allerlei 
manieren van dienst waren, heel hartelijk bedanken.

We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen!

Jannie Huisman                                                                                                                                          
                                  

door: Wina Bolhuis

Op 4 augustus 1846 kwam de kastelein Jan Hindriks de Boer bij de loco-
burgemeester op het gemeentehuis te Oosterhoogebrug, met het verhaal 
dat laatstleden maandagmiddag om 5 uur ten zijne huize en tapperij zich een 
korporaal en twee soldaten uit het garnizoen Groningen ophielden met een 
particulier die ten zijne huize enige verteringen tot zich namen en zich daarbij 
vrij luidruchtig en opgewonden gedroegen. Een uur na hun vertrek werd 
door een huisgenoot bemerkt dat een klein portret van wijlen burgemeester 
J. Veltman, dat altijd in de jachtkamer aan de muur hing, verdwenen was. De 
huisgenoot ondervroeg onmiddellijk de andere huisgenoten of zij het portret 
ook gezien hadden of er iets van wisten, waarop de tweede meid vertelde 
gezien te hebben dat de korporaal ermee in de hand had gelopen, maar 
verder wist zij er ook niets van.

Van de betreffende personen wist hij alleen te vertellen dat de korporaal een 
lang persoon was en dat hij bij het verlaten van de herberg zijn koppel en 
sabel bij de particulier onder de jas had gegespt. De particulier werd volgens 
informatie veel in de nabijheid van de militairen gezien en was in de Stad 
welbekend.

Het portret voorstellende wijlen de heer J. Veltman met een hoed op en 
rokende uit een lange Goudsche pijp. Het portret is getekend in een vierkante 
lijst en het portret is ovaal.

De politie in de Stad wordt gevraagd om uit te kijken naar deze personen.
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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

Waarschijnlijk hebben veel van de wijkbewoners afgelopen zaterdag (27 
november 2021) Sinterklaas en zijn Pieten in de wijk gespot. Omdat het ons 
corona-technisch niet verstandig leek om een grote groep kinderen en hun 
ouders uit te nodigen in het speeltuingebouw, klom Sinterklaas weer op 
de kar van Boer Henk. Samen met de Pieten bracht hij bij de kinderen in de 
Ruischerwijken cadeautjes langs. De kinderen konden ook met Sinterklaas of 
met de Pieten op de foto. Helaas was het weer minder mooi dan de vorige 
keren. Nadat iedereen weer opgewarmd was, stapten Sinterklaas en de Pieten 
nog in de auto voor de kinderen buiten de Ruischerwijken. Het was fantastisch 
om die vrolijke, gespannen en verwachtingsvolle koppies te zien. We hopen 
dat iedereen blij is met het cadeautje en heeft gesmikkeld van de pepernoten.

Vrijdagavond (26 november) kon de Pietenbingo vanaf groep 6 wel doorgaan. 
Ook dit was weer gezellig en geslaagd. Rond 28 kinderen deden mee, wonnen 
prijzen en snoepten heel veel pepernoten. Uiteraard kreeg iedereen ook een 
cadeautje. En graag wil ik de drie hulppieten Larissa, Roos en Luc bedanken. 
Ze deden het geweldig, maakten er een leuke avond van en genoten zelf ook. 

Begin oktober hing het spandoek 
Meziekmitbus gelukkig weer 
bij de ingang van Ruischerbrug, 
want de 18e editie van het festival 
kon gelukkig doorgaan.
Om 13:00 uur, na een 
coronacheck, een fladderakje en 
getooid met mondkapjes kon 
de rit naar de 3 locaties in oude 
bussen beginnen.

Door de coronamaatregelen 
konden er helaas maar 75% van de kaarten worden verkocht, maar eindelijk 
kon het weer en dat was te merken. 225 Muziekliefhebbers hebben een 
fantastische middag/avond gehad.

De stilisten Ineke en Anja hadden de zaal in Ruischerbrug prachtig 
aangekleed. Het podium met licht en decoratie had Belinda gedaan en de 
soep, gehaktballen en drankjes werden verzorgd door Dirkje, Alex en Luuk.

In het Trefpunt in Thesinge trad de band Mercy John op, in Moeke Vaatstra de 
band Richville en in Ruischerbrug Sean Webster.

Sean Webster met 6 platen achter zijn naam heeft een gedegen reputatie 
opgebouwd als melodieus gitarist, met een fluwelen stem en een fijn gevoel 
voor expressieve melodieën. Ook treedt hij regelmatig op bij Veronica Inside.

Om 21:00 uur ging de 
laatste gast swingend 
naar huis en kon de 
organisatie met zeer 
veel tevredenheid 
terugkijken. In 2022 
zal de kaartverkoop 
digitaal zijn. Als je dan 
mee wilt kun je begin 
oktober via de website 
meziekmitbus.com de 
kaarten bestellen.

door: Luuk Duursmadoor: Iris Vanclooster
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bron:  bureau Meerstad

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de nieuwe route tussen Meerstad, 
stad en/of ringweg bestaande uit de Meerstadlaan en de nieuwe Borgweg. 
Volgens planning zou in november 2021 de nieuwe rotonde Vossenburglaan/
Hoofdweg aangesloten worden. Het was de bedoeling dat dan, zoals gepland, 
het doorgaand verkeer vanaf 2022 niet meer achter Klein Harkstede langs zou 
rijden. Tot onze spijt is het aansluiten van de rotonde vertraagd. Dit heeft als 
gevolg dat het doorgaand verkeer langer achter Klein Harkstede langs rijdt. 
Hieronder gaan we in op de redenen van de vertraging.

Wellicht heb je gezien dat de nieuwe rotonde al bijna klaar is voor gebruik. 
Daarvoor is het nodig de rotonde aan te sluiten op de Vossenburglaan en de 
Hoofdweg. Deze aansluiting is om een aantal redenen vertraagd:

• De lage temperaturen (lager dan gemiddeld) en de (winterse) neerslag die 
we de komende periode kunnen verwachten, hebben als gevolg dat we 
geen goede wegconstructie kunnen maken;

• Bij weersomslag is er geen mogelijkheid om tussentijds te stoppen, 
waardoor het risico aanwezig is dat gedurende een langere periode er 
veel overlast voor de weggebruikers ontstaat.

• Het aansluiten van de rotonde moet gebeuren tussen het dagelijkse 
verkeer door. Dit betekent tijdelijk verkeersoverlast en omleidingen. Door 
de stijgende coronabesmettingen is uitval van personeel een reële kans. 
Dit kan mogelijk betekenen dat de werkzaamheden langer duren of zelfs 
stil gelegd moeten worden.

Alles overziend, hebben wij er zekerheidshalve voor gekozen om het 
aansluiten van de rotonde te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Gezien 
de risico’s, zowel met betrekking tot doorstroming van het verkeer als ook de 
kwaliteit van het eindproduct, is het onverantwoord om de werkzaamheden 
nu door te zetten. Zodra wij een nieuwe planning hebben, communiceren wij 
hierover op onze kanalen.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met 
meldpunt/wijkzaken via meldpunt@meerstad.eu.

bijdrage Creatief Café



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

BSV-Agenda voorjaar 2022 26
door: Iris Terpstra

27

Januari 
Za 15  Kinderdisco   18.30-20.00 vanaf groep 1 
Wo 19  Spelletjesmiddag  15.00-17.00 vanaf 4 jaar  
Za 29  Schaatsen in Kardinge* 19.00-21.00 voor hele gezin 

Februari 
Wo 2  Knutselmiddag  14.00-16.00 vanaf 4 jaar 
Za 12  Quiz    20.00-24.00 vanaf 16 jaar     
Wo 16  Chillen met de Film  15.00-16.30 vanaf 6 jaar 
Wo 23  Bowlen Kardinge  *15.30-17.00 gr 1 t/m 15 jaar 
Wo 23  Karten Kardinge*  15.30-17.00 8 t/m 15 jaar 

Maart  
Wo 9  Koken met Kids   15.00-16.30 vanaf 6 jaar 
Wo 16  Ballorig*    14.00-17.00 vanaf 0 t/m12 jaar 
Za 26   Hollandse BBB  17.00-22.00 voor hele buurt 
Zo 27  Boerderij bij de BSV  14.00-16.30 voor iedereen

April 
Za 9 Garagesale   13.00-16.00 voor iedereen 
Vr 15  Paasspelletjes door de wijk* 15.00-17.30 groep 1 t/m 8 
Za 23 Running Dinner  18.00-22.00 vanaf 16 jaar  
Zo 24 Emmer-Djembé*  14.00-16.00 alle leeftijden 
 
* 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. 

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



 www.vanstadtotwad.nl

Omdat je huisdier de allerbeste 
zorg verdient.
Alles om je gezelschapsdier gezond 
en fi t te houden. Dus ook aandacht en 

 etelpmoc :motroK .gnidielegeb egitterp 
diergeneeskunde.

 Groningen    Bedum    Loppersum    Uithuizen

Consultancy & Education

Wij verzorgen maatwerk cursussen:
- 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

EMS - Jaarlijkse viswedstrijd 29
door: Biny Sterkenburg

Dorpsvereniging EMS organiseerde 10 oktober haar jaarlijkse viswedstrijd. 
Er mocht gevist worden tussen de Bronssluis en de hoge brug van de ringweg, 
in het Eemskanaal of het Damsterdiep.

De vissers startten met een kop koffie in de grote zaal van Poppejans en na 
afloop was er een kop heerlijke soep.

Grote vangst was niet voor iedereen weggelegd. Maar plezier was er des te 
meer. 

De dikste brasem is gevangen door Bas v.d. Heide
De dikste voorn is gevangen door Lammert Wiersma



EMS - Jaarlijkse viswedstrijd 30

Het groen langs het Damsterdiep keert terug. Vanaf december plant de 
aannemer nieuwe bomen, struiken en bloembollenmengsels in de berm 
tussen de Waardbrug en de Borgbrug. Bewoners van de Woldweg en de 
Waard hebben de afgelopen periode mee kunnen denken over een nieuwe 
plek en over soorten bomen en struiken die ze in hun wijk willen zien.

Bomen, struiken en bollen
Er is gekozen voor een gevarieerde mix van bomen, struiken en 
bloembollenmengsels. Zo plant de aannemer vijf soorten bomen 
(krentenboom, meidoorn, sierappel, esdoorn en pluim-es) en zes soorten 
struiken (krent, kornoelje, meidoorn, kamperfoelie, olijfwilg en hulst). In elk 
plantvak komen struiken te staan die ook in de winter groen blijven, zoals 
hulst en olijfwilg.  

Gezamenlijk
Er hebben twee digitale overleggen plaatsgevonden tussen de provincie 
Groningen en enkele bewoners van de Woldweg en de Waard. Hier is gesproken 
over de mogelijkheden van herplant en over de wensen van de bewoners. 
Naar aanleiding van een schetsontwerp gaf de buurt de voorkeur aan voor 
meer struiken in plaats van bomen. Daarna is een beplantingsplan gemaakt. 
Omwonenden gaven aan graag bredere en uitgebreidere plantvakken te zien. 
Hier heeft de provincie zoveel mogelijk gehoor aan gegeven.

Aanleiding
De herplant van bomen en struiken is nodig door het vervangen van 
damwanden langs het Damsterdiep tussen de Waardbrug en de Borgweg. Om 
die werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn bomen en struiken verwijderd. 
Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kan de herplant van het groen beginnen. 
Het planten begint in december. 

Gevarieerde mix van bomen en struiken langs Damsterdiep 31

De viswedstrijd uitslag:

01 - Ebbel Iwema                  3920

02 - Lammert Wiersma         3070

03 - Bas v.d. Heide                2250

04 - Jan Eissens                    1800

05 - Bertus Hermse               1560

06 - Jan Hulshof                       960

07 - Adriaan Scholte                  0

08 - Lukas Doller                         0

09 - Jan Doller                             0          

10- Sander Heijs                         0 

Voor ieder was er een mooie prijs van rollade, kip op schaal tot Zuidlaarderbol 
en koekpakket. 

Bestuur EMS       

bron: provincie Groningen



Zussen en Zo 32
door:  Karla Meulenbelt  

Zussen en Zo 33

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

Deze keer een project die we voor de zomer hebben gemaakt.

Benodigdheden:

 • Terracotta bloempot 13cm doorsnede

 • Solar lampje

 • Gesso wit

 • Acrylverf 

 • Servetten

 • Modpodge/Crea podge

 • Verschillende materialen voor verdere   
  versiering 

Werkwijze:

Eerst begin je met het groter maken van het gaatje in het 
bloempotje. Deze maak je zo groot dat het lampje er in past. 

De tweede stap is het schilderen/versieren van het potje. 
Afhankelijk van hoe je het potje wilt maken begin je met een 
dun laagje gesso. Laat deze goed drogen. Nu kun je verder met 
een kleur verf of met servetten. Wanneer je servetten gebruikt 
let erop dat je alleen de gekleurde laag gebruikt.  

Wanneer je klaar bent, is het verstandig om een laklaag over het potje 
aan te brengen. Zo kun je hem ook buiten zetten. We hebben een fijne 
ochtend gehad, en een mooi lampje mee naar huis. 

Ben je thuis met dit project aan de slag en je hebt vragen, mail ons dan. 

De servetten plak je vast met modpodge/crea podge. 
Je kunt daarna met andere materialen het potje verder versieren.



34Oproepjes 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.
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: 11 februari  2022
Sluitingdatum kopij:  21 januari  2022

Colofon 35

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

_




