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Beste buurtbewoners/DijkRuis-lezers

Is het nog te vroeg om Ede Staals ‘Het zel weer veurjoar worden’ te neuriën? 
Of kan het al? Die kwestie dient zich elk jaar weer in mijn hoofd aan, als me 
voor het eerst opvalt dat de dagen heel langzaam weer ietsje langer worden. 
De lente mag dan nog niet officieel zijn aangebroken, toch brak voor een 
aantal bewoners van de Gerststraat al aan het begin van het jaar vreugde uit. 
Zij vielen namelijk in de prijzen bij de Postcode Loterij (zie verderop in deze 
DijkRuis). 

Ook de corona-ontwikkelingen kunnen (voorzichtig) vrolijk stemmen: het 
lijkt erop dat de Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) gaandeweg steeds meer 
activiteiten kan organiseren, waarover meer op pagina 14. En dorpsvereniging 
EMS heeft goede hoop dat het dit jaar dan eindelijk het 75-jarig jubileum 
groots kan vieren!

Verder in deze DijkRuis onder meer nieuws van de wijkraad en van Poppejans, 
handwerktips van het Creatief Café en een interessant stuk over de 
ontwikkelingen in de Noorddijker ouderenzorg, in 1954 -1961. En dat is nog 
lang niet alles!

Vanuit de DijkRuis-redactie zelf hebben we ook nieuws: Marieke Oostindjer, 
een ster in de hyperlokale journalistiek, gaat de DijkRuis-redactie helaas 
verlaten. Bedankt voor al je prachtige werk Marieke! 4 jaar lang heb je de 
wijkkrant van heel veel lezenswaardige stukken voorzien. Of het nu ging over 
naakte mannen die dieren redden uit het Eemskanaal of om nieuwswaardige 
interviews met bloemisten of boswachters: met je zelf opgebouwde netwerk 
aan lokale nieuwsbronnen, je schrijf- en communicatieskills en met veel tijd 
en inzet bracht jij met je artikelen een prachtige aanvulling op de bijdragen 
die door buurtbewoners en verenigingen worden ingezonden.

Marieke wijdt zelf nog wat woorden van betekenis aan haar vertrek op 
pagina 14. 
Dit nieuws betekent natuurlijk dat wij bij de DijkRuis op zoek zijn naar nieuwe 
redactieleden. Dus hou je van schrijven en heb je oog en oor voor wat er 
speelt in de wijk? Of wil je dit ‘oog en oor’ graag ontwikkelen? Kom ons dan 
versterken! Contact via redactiewijkkrant@ruischerbrug.info.

Tot slot: de DijkRuis is een platform voor alle wijkbewoners die graag iets 
kwijt willen. Dus ook mensen die af en toe iets of eenmalig willen schrijven 
voor DijkRuis, zijn van harte uitgenodigd om hun verhaal op te sturen naar 
bovengenoemd e-mailadres!



Van de Wijkraad 4 Van de Wijkraad 5
door: Dineke Venekamp  

Sinds bijna een jaar ben ik lid van de Wijkraad. Hoewel één van de eerste 
bewoners in de buurt Ruischerwaard sinds januari 1997, ben ik niet veel 
thuis geweest vanwege veelvuldig ontwikkelingswerk in het buitenland. 
Nu ben ik definitief weer terug in de buurt en wil ik me graag inzetten 
voor onze prachtige wijken Ruischerwaard, Ruischerbrug en Noorddijk en 
me weer verbonden voelen met mijn medebewoners. Aangezien ik met 
mijn hond veel wandel over de dijk aan het Eemskanaal, hoor ik ook van 
buurtbewoners wat hen bezighoudt. 

De Wijkraad vergadert 6 keer per jaar over onderwerpen die u en mij 
aangaan t.a.v. onze buurt. Dit kunnen verzoeken zijn van de buurtbewoners 
die we bespreken met de gemeente en provincie zoals het plaatsen van 
bordjes en het wegnemen van bosjes voor onze (fiets)veiligheid, een trapje 
naar het Damsterdiep voor onze zwemmers, lawaai- en zwerfvuil-overlast, 
de zorgen om het behoud van het Driebondsbos, de herbeplanting aan 
het Damsterdiep, etc. Ook heb ik een enquête gehouden onder bewoners 
aan de Damsterwaard of ze bezwaar hebben tegen een bankje op de bult 
grenzend aan hun achtertuinen. Heeft u ook ideeën voor het verbeteren 
van onze buurt of problemen met onze veiligheid en het leefgenot in 
onze wijken, meld het dan aan de Wijkraad. Ook kunt u direct problemen 
met afval, bomen, groen, verlichting, parkeren, verkeer, etc. melden aan 
de gemeente Groningen met de app Slim Melden. Mijn ervaring is dat 
de gemeente deze problemen in elk geval t.a.v. afval en verlichting snel 
aanpakt.

Zo ben ik ook lid geworden van onze Buurt- en Speeltuinvereniging en 
heb ik een zeer gezellige Burendag-barbecue bijgewoond. Helaas konden 
er vanwege de coronacrisis niet veel activiteiten doorgaan. Hopelijk over 
een tijdje kunnen we elkaar weer ontmoeten. 

We willen u er ook nog aan herinneren dat de Wijkraad financiële 
mogelijkheden biedt als u als buurtgenoot iets structureel wilt organiseren. 
Zo ondersteunt de Wijkraad het Creatief Café, de Noorddieker Noabers en 
de EMS dorpsvereniging.

Helaas moest de ALV weer uitgesteld worden vanwege de coronacrisis, 
maar we hopen dan eindelijk weer een ALV te kunnen organiseren op 21 
maart a.s. Helaas moeten we afscheid nemen van de wijkraadleden Anneke 
en Marieke. Wij willen hen nog bedanken voor hun inzet. De huidige 
Wijkraad bestaande uit Alex, Luuk, Wiebe, Henk, Jaap en mijzelf (Dineke), 
hopen u te zien op de aaanstaande ALV. 

Contactadressen Wijkraad: 
voorzitter-rrn@ziggo.nl en luukduursma@outlook.com

Ieder jaar vindt op 4 mei een stille 
tocht plaats, met circa 100 mensen, 
van wijkcentrum Het Dok naar de 
begraafplaats in Noorddijk. Op de 
laatste rustplaatsen van vier Engelse 
oorlogsvliegers, ds. Brouwer en Pop 
Dijkema worden bloemen gelegd, 
voorafgegaan door een korte 
toespraak.

Op de begraafplaats Noorddijk liggen vier Engelse soldaten begraven. 
Zij waren de bemanning van een Hampden bommenwerper van het 
49e squadron van de Royal Air Force.

De organisatie is in handen van het 4 mei comité Lewenborg, Noorddijk, 
Ruischerbrug en Ruischerwaard. 

Sinds 2020 maak ik deel uit van de organisatie en zijn we op zoek naar een 
nieuwe vrijwilliger uit onze wijk. Het kost weinig tijd, er zijn een paar korte 
voorbereidende vergaderingen en op de dag zelf ben je vanaf 18:00 uur 
beschikbaar voor wat coördinerende hand- en spandiensten. 

Mocht je interesse hebben, neem dan even contact met mij op.

Luuk Duursma, Boekweitstraat 3, Groningen, lduursma@gmail.com

4 mei-herdenking: vrijwilliger gezocht!
door: Luuk Duursma  



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: Geert Drent - SOKG Middelbert
Kleinkunst - In het kader van 77 jaar bevrijding 6
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Koningsweg 10 Groningen | 050-5413623

Ruim assortiment stadsfietsen, 
lifestylefietsen en kinderfietsen 

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



Stemmen 10 Stemmen 11
door: Muriël ❀

“Hallo, ben je daar?”

“Ja, ik ben er”

“Hoe kan het dat ik je wel hoor, maar niet zie?”

“Dat weet ik ook niet, maar ik ben er echt. Hier, vlak bij je.”

“Dat is rustgevend. Ik voel me rustig. Wil je een gedicht aan me vertellen?”

“Een gedicht? Ja, natuurlijk, even denken… iets over Liefde? Ik weet dat je 
daarvan houdt.”

“Ja, iets over Liefde klinkt lovely”

“Ok, ik weet een gedicht. Het komt uit een film. Je mag raden welke film, 
zodra je m’n gedicht hoort”

“Ik ben één en al oor”

   

   

  Laat de klokken stil zijn en de telefoon

  Spreek de hond die blafte toe op strenge toon

  Demp pianoklanken, span het zwarte doek

  Laat de kist maar komen en de stille stoet

  Laat een vliegtuig klagend, vlak boven ons hoofd

  Over komen vliegen, krabbelend: hij is dood

  Duiven met een rouwkraag stuur ze door de stad

  Steek de oom agenten stemmig in het zwart

  Mijn kompas, mijn anker, stevig voor de kust

  Alledaagse dingen en mijn zondagsrust

  Middernacht en morgen, stilte en mijn lied

  Liefde leek voor eeuwig, maar dat was zij niet

  Doof nu alle sterren, laat geen licht meer aan

  Stop de zonnestralen en verberg de maan

  Kap de groene bossen, leeg de blauwe zee

  Niets meer te beleven, niets valt ooit nog mee

“Four Weddings and a Funeral. 

Het gedicht komt uit de film Four Weddings and a Funeral”.

“Helemaal goed, gefeliciteerd. Je hebt de hoofdprijs gewonnen”.

    & Einde &



Het treintje van Ruischerbrug 12 Het treintje van Ruischerbrug 13

Na de jaarlijkse keuring 
van de speeltoestellen 
was het treintje afgekeurd. 
Hij was niet meer op te 
knappen en er moest iets 
nieuws komen. Als nieuw 
bestuurslid begin 2021 
kreeg ik de taak om te 
kijken naar het vervangen 
van het treintje. 

Dit was mijn eerste taak als bestuurslid binnen 
de BSV. Best spannend want waar moest ik 
beginnen? Het was al wel heel snel duidelijk 
dat er weer een treintje moest komen. 
Dit is toch voor alle kinderen een gewillig 
speeltoestel. De kleintjes kunnen hun fantasie 
erin kwijt en de wat grote kinderen vinden het 
maar al te leuk om op te klimmen. 

door:  Iris Vanclooster
Op zoek naar een leuk treintje 
was niet zo moeilijk, al snel 
had ik wat leuks gevonden. 
Maar het treintje komt er 
niet vanzelf. Wij hadden 
als BSV wel een beetje 
financiële ondersteuning 
nodig en ik ging op zoek 
naar leuke sponsorfondsen. 
Zo kwam ik uit bij het Univé 
Buurtfonds en het Postcode 
Loterij Buurtfonds. Na het 
aanschrijven van beide 

fondsen, konden ook zij het belang van het project inzien en hebben ze ons 
geholpen om onze speeltuin weer van een nieuw treintje te voorzien.

In december was het dan eindelijk zover: het treintje werd vervangen. Binnen 
een dag stond er al een nieuwe. Nu kan er weer met veel plezier jaren gespeeld 
worden in het treintje van Ruischerbrug. 



Woorden van betekenis Woorden van betekenis 151514

Met kerst zaten een paar familieleden en ik gemoedelijk aan de grote tafel, 
kindjes daverden door het huis. Mijn broer zat naast mij en we kregen een 
discussie die mij verwonderde: ‘Zouden volwassen mensen ruzie moeten 
maken’. Hij vond van niet: als je niet tegen iemands karakter of gedrag 
kan, dan moet je diegene respecteren en je eigen weg gaan. Ik vond van 
wel: als je ruzie maakt, erken je elkaars verschillen en wil je toch graag 
dichter bij elkaar komen. Het gesprek liet me niet los. Hoe kan het dat je 
zo verschillend over iets denkt terwijl het logisch is dat ik gelijk heb (ik ben 
zusje, ik heb sowieso gelijk). 

Maar denken wij wel zo verschillend? We hebben allebei een sociaal netwerk, 
vrienden, een heel leven dat al jaren stand houdt en zich ontwikkelt. Als 
één van ons gelijk heeft zou de ander dit allemaal niet kunnen hebben, 
zou je denken. Mijn gedachtegang ging richting de betekenis van 
woorden. Bedoelden wij wel hetzelfde met het woord ruzie toen het ter 
sprake kwam? Wat als we allebei een geheel andere betekenis geven aan 
het woord ruzie; gevecht, haatdragendheid, disrespect, meningsverschil, 
openheid, gesprek, mogelijkheden te over!

Sinds kort ben ik Communicatiekunde aan het studeren. Een thema dat naar 
voren komt binnen de opleiding is de beheersing van (een buitenlandse) 
taal. Wanneer je de woorden van een buitenlandse taal kent, hoeft dit niet 
te betekenen dat je iemand uit een ander land daadwerkelijk begrijpt. 
Taal bestaat niet alleen uit woorden maar ook uit o.a. intonatie, non-
verbale communicatie, beleefdheidsvormen, sociale verhoudingen,… 
De omgeving waarin je leeft is van invloed op de manier waarop je taal 
gebruikt en hoe taal zich ontwikkelt – of bepaalt de taal hoe je je omgeving 
waarneemt? 

Om het simpel te houden beperk ik mij even tot de betekenis van 
woorden. Ter illustratie: In Rusland worden er veel meer kleurgradaties van 
lichtblauw en donkerblauw onderscheiden dan in Nederland, elk met hun 
eigen benaming. In onze taal bestaan deze kleurgradaties niet, maar het 
grappige is dat we ze eigenlijk ook niet kunnen waarnemen. Als een Rus 
ons een bepaalde kleur blauw wil laten zien zit het er dik in dat wij geen idee 
hebben waarom hij ons uit twee precies dezelfde kleuren wil laten ‘kiezen’.  
Russen hebben kennelijk een andere perceptie van de kleur blauw dan wij. 

De vraag is: komt dit doordat zij meer verschillende kleurgradaties blauw 
kunnen zien en hier (dus) benamingen aan hebben gegeven? 

Of doordat zij meer benamingen hebben voor kleurgradaties en zij 
daardoor meer kleurgradaties blauw kunnen zien? Wellicht worden 
Russen van jongs af aan onbewust ‘getraind’ om het onderscheid tussen 
de kleurgradaties te maken. Wellicht is de kleur blauw voor hen belangrijk 
- zoals de Inuit rond de 50 woorden voor verschillende soorten sneeuw 
hebben. Synoniemennet.nl geeft ons slechts één woord voor sneeuw, 
namelijk sneeuw.

Mijn broer en ik verschillen erg van elkaar en zien elkaar niet zo vaak. De 
kans is groot dat wij, ook al spreken wij dezelfde taal, toch verschillende 
betekenissen hechten aan bepaalde woorden, zonder dat wij ons daarvan 
bewust zijn. Wie weet kunnen wij pas een goed gesprek hebben als wij 
eerst eens uitpluizen wat wij met de woorden bedoelen die wij uitspreken. 
Een niet geringe taak voor een onschuldige kerstochtend.

Waarom schrijf ik dit allemaal? Allereerst omdat ik het interessant vind 
hoe mensen elkaar wel of niet begrijpen en dat wil ik natuurlijk graag 
met jullie delen. Maar ook omdat na vier jaar vrijwilliger te zijn geweest 
voor DijkRuis, dit voorlopig mijn laatste verhaal is. Ik ben ermee gestopt! 
De DijkRuis komt vanaf nu zomaar in mijn brievenbus zonder dat ik 
weet wat erin staat. Het zal even wennen zijn dat ik niet mijn fototoestel 
grijp voor werkzaamheden en mijn neus niet meer nieuwsgierig in 
andermans zaken steek. Ik ga het ook zeker een beetje missen. In 
samenwerking met mijn collega-redactieleden heb ik het altijd met veel 
plezier gedaan, maar het is nu tijd om mij te richten op andere zaken. 
Nu het einde nadert bekruipt echter mij het unheimische gevoel wat ik 
in vredesnaam al die jaren voor jullie heb getypt – of vooral: wat dachten 
jullie dat er stond?

door:  Marieke Oostindjer
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BSV - Pannenkoeken en dergelijke 18
door: Iris Vanclooster 

BSV - Pannenkoeken en dergelijke 19

Graag hadden we meer over de BSV willen vertellen, maar helaas was er weer 
een lockdown en Coronings. Tussen de lockdowns door konden we toch nog 
het één en ander organiseren. Het is ons helemaal ontschoten dat leden in 
oktober 2021 op kosten van de BSV konden gaan schaatsen en zwemmen bij 
Kardinge. Voor ons en ook voor jullie werkte het bandjessysteem perfect: het 
BSV-bandje ophalen en inleveren bij de balie van Kardinge en gaan met die 
banaan. Dit gaan we eind januari 2022 weer doen! Om precies te zijn op 29 
januari 2022. Maar daarover dan meer in de volgende uitgave van DijkRuis. 

“We gaan gekleurde pannenkoekjes bakken. En opeten uiteraard.” Deze info 
kregen leden rond 12 december om de kinderen voor 17 december op te 
kunnen geven. Omdat er niet genoeg ruimte was om alle kinderen tegelijk te 
laten bakken, werd er ondertussen een filmpje opgezet! De kinderen konden 
een spelletje doen of lekker buiten spelen. De pannenkoeken zagen er heerlijk 
bontgekleurd uit! 
En iedereen was aan het smullen. 

De jaarlijks terugkerende kerstfilm of “chillen met film” kon ook nog doorgaan. 
Onze keus viel dit jaar op Angela’s Christmas deel 1 en 2.  En ook al was 
het niet gigantisch druk, het was wel een film die jong en oud leuk vond. 
Kleine kinderen konden het volgen en oudere kinderen vonden de film ook 
vermakelijk. En natuurlijk vielen de chippies en de ranja zoals altijd in de 
smaak! 

In januari 2022 moesten wij helaas de beslissing nemen om de eerste activiteit 
van het jaar - de kinderdisco - te cancelen. We hadden wel gemogen, maar het 
leek ons niet verstandig met de oplopende besmettingen. Maar zet 2 april de 
dansschoenen maar klaar, want dan gaat de kinderdisco in de herkansing!

Wel hebben wij in de Ruischerwijken weer de nieuwe agenda rondgebracht. 
Hopelijk hebben jullie deze bewaard. Hij is samengesteld voor 4 maanden 
en uiteraard onder voorbehoud met betrekking tot de dan geldende 
coronamaatregelen. Zeker de activiteiten voor kinderen proberen we zo veel 
mogelijk door te laten gaan. We gaan duimen! 

En oh ja, voor jong en oud liggen er erg leuke boeken in de minibieb. Neem 
gerust weer een kijkje. We hadden er ook een paar spellen, waaronder Kubb, 
in gelegd die in de speeltuin gespeeld konden worden. Dat stond toch echt 
heeeeel duidelijk op de doos. Elk onderdeel van het spel was ook voorzien 
van de letters BSV. Nu kan het zijn dat je dat niet gelezen hebt, dat je nog 
steeds van plan bent om het netjes terug te zetten, maar ondertussen had 
dat dan mogen gebeuren. Oftewel: ben jij (of ken jij) degene die Kubb heeft 
geleend, zou je dat binnenkort een keer terug willen zetten! Dankjewel! 



BSV - Pannenkoeken en dergelijke 20 BSV - Pannenkoeken en dergelijke 21

Sinds kort kunnen jullie de BSV Ruischerbrug steunen door een paar extra 
klikjes bij elke online aankoop. En dat zouden we fijn vinden. Het werkt als 
volgt: je gaat naar de website van SponsorKliks (www.sponsorkliks.com). Je 
vult bij sponsordoel Buurt- en speeltuinvereniging Ruischerbrug in en kiest 
de winkel waar je je aankopen wilt doen. Doe de aankoop verder zoals je die 
anders ook zou doen.

Via deze link is de BSV al als sponsordoel ingevuld: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.
php?club=12153&cn=nl&ln=nl.

En het kost GEEN cent extra. Wij strijken alleen wel commissie op. De 
percentages verschillen per webwinkel en op een kleine aankoop is het ook 
een kleine bijdrage. Maar een hoop kleine bijdrages kunnen aan het einde 
van het jaar een leuk bedrag opleveren. Het gaat er vooral om dat je gewend 
raakt eerst naar SponsorKliks te gaan. Bij aankopen als bijvoorbeeld nieuw 
witgoed, beeld en geluid gaat het harder. Maar ook supermarkten doen mee 
en die aankopen doe je vaak wekelijks. De Action, reisorganisaties als Booking.
com, Airbnb en Centerparks, maar ook webshop AliExpress! 

Dan nog een mededeling van onze kant: 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe beheerder voor het 
speeltuingebouw! Lijkt je het leuk een paar uren per dagdeel 
onderdeel te zijn van onze BSV? Ervoor te zorgen dat bezoekers 
zich welkom voelen, praatjes te maken en zorgen dat het 
gebouw netjes is? En vind je het leuk het Bestuur te 
ondersteunen bij activiteiten en zo kinderen/volwassenen 
een leuke middag/avond te bezorgen? Dat kan! Wellicht 
ben je op zoek naar een participatiebaan of wil je meer 
contact met wijkbewoners of wil je je inzetten voor de 
Ruischerwijken!

Neem dan contact met ons op via bsvruischerbrug@hotmail.nl. 
Wij zijn blij met jou!

Tot de volgende keer! 
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Het bankje op de bult 1

Er staat een bankje op de bult
Rond met houten spijlen
Mensen komen, mensen gaan
Blijven eventjes verwijlen
Levens kruisen, levens bruisen
Op de bult, daar bij de huizen

Mensen komen, mensen gaan
Want het leven blijft niet staan

Verleden, heden, toekomst
Komen samen op dat bankje
Mensen troosten, bieden uitkomst,
praten uit en zeggen dank je

In de boom ertegenover
Luistert stilletjes een vogel
Hij verwondert zich erover
Wat mensen allemaal doorstaan

De verhalen die ze dragen
En de paden die ze gaan
Diepe levensvragen
Waarbij wordt stilgestaan

En na hun stop gaan ze weer verder
Uitgeruster, helderder
Ze gaan hun eigen leven volgen
Doelbewuster, dapperder

Het vogeltje hoort alles aan
Is met elk verhaal begaan
Biedt iedereen een tijdelijk thuis
Oh dat bankje dicht bij mijn huis

1 Vrij naar Het bankje voor mijn huis van Hanna Nagtegaal, juni 2021

Een aantal bewoners van de 
Ruischerwaard heeft te kennen 
gegeven dat men graag een bankje 
onder de bomen zou willen op het 
stukje natuurgebied (de bult) dicht 
bij het viaduct.  Dit om even te kletsen 
als bijvoorbeeld onze hondjes samen 
spelen. Er is overleg geweest met 
de gemeente, maar die vond dat er 
eerst moest worden overlegd met 
de bewoners grenzend aan de bult. 
Daarom heeft in oktober j.l. 
Dineke Venekamp namens de 
Wijkraad een enquête gehouden 
onder de bewoners van de 
Damsterwaard grenzend aan de bult. 
De enquête vond plaats op 2, 7 en 9 
oktober door langs de deuren te gaan 
van alle 18 woningen. Van 3 huizen 
waren de bewoners herhaaldelijk 
niet thuis. Deze bewoners zijn niet 
meegenomen in de uitkomst. Van 
de overgebleven 15 bewoners 
hebben er 2 bezwaar aangetekend 
tegen een bankje, omdat men bang 
is dat de jeugd (hangjongeren) daar 
gaat zitten. Van diegenen die geen 
bezwaar hadden, hebben een aantal 
nog wel commentaar gegeven, 
zoals: “Het bankje moet boven op 
de bult komen”, “Er moet wel een 
afvalcontainer komen” “Het liefst ook 
een (rieten) dakje erboven”, “Er moet 
geen inkijk komen in de woningen, 
bijvoorbeeld ’s avonds”.

Ook is er nog een vraag meegenomen 
over hoeveel last men heeft van lawaai 
onder het viaduct en omgeving. 

Van de 15 bewoners gaven 5 
bewoners aan veel last te hebben 
van het lawaai onder het viaduct en 
sommigen vermelden soms en vnl. 
zomers. Adviezen van bewoners: 
jeugdwerker moet met de groepjes 
praten, meer politiesurveillance, 2 
bellen altijd indien lawaaioverlast, 
er moet camerabewaking komen, 
paaltjes plaatsen (met sleutels voor 
waterschap, gemeente, politie, 
hulpdiensten, etc. die dan wel kunnen 
komen daar). 

Van de 15 bewoners gaven 7 
bewoners aan veel last van lawaai te 
hebben van de ringweg en van de 
overkant van het Eemskanaal. 

Veel lawaai van de ringweg (al 23 
jaar!), hetgeen in de loop van de 
jaren meer is geworden, geen goede 
geluidswanden, veel lawaai ook van 
P&R-plaats bij Eemskanaal met harde 
discomuziek, vaak autoraces bij 
Driebond.

Adviezen bewoners: 
Hogere en betere geluidswallen en 
geluiddempend asfalt.

Nog andere tips van bewoners:
-Twee bomen die zijn gekapt moeten 
terug op de dijk

-Vervanging van asfalt met klinkers en 
bomen planten aan Damsterwaard, 
grenzend aan de sloot. Meer 
beplanting daar, is een lelijk stuk.

De Wijkraad gaat binnenkort weer 
praten met de gemeente over het 
bankje en over de lawaaioverlast.

Door: Dineke Venekamp

Wisten jullie dat het een 
spetterend begin van het 
jaar was voor deelnemers 
van de Postcode Loterij die 
meespelen met postcode 
9734 AN (Gerststraat) in 
Groningen? Op die postcode is 
namelijk de eerste ton van de 
provincie gevallen. Van harte 
gefeliciteerd voor diegenen 
die meespelen!

Door:  Tineke Duursma
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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. 

In 2021 bestond Lewenborg 50 jaar. Door de coronamaatregelen gingen veel 
van de activiteiten niet door. De organisatie wil toch nog graag stil staan bij 
het wijk-jubileum. Daarom gaan zij in 2022 een inhaalslag maken. Wil je weten 
welke activiteiten er de komende tijd worden georganiseerd? Kijk dan op de 
website van de organisatie.

https://50jaar.lewenborg.nu/activiteiten/

(Het logo is ontworpen door de tienjarige Mateo)  

bron: Nieuwsbrief Oost gemeente Groningen

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



 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 - Klein nieuws 27
door: Luuk Duursma 

Lieve buurtbewoners, is dit een column?  Zijn dit oprispingen uit mijn 
gedachten? Een verplicht nummertje? Ik denk alles samengevoegd in deze 
bijdrage.

Ik zit in de Wijkraad en vertegenwoordig EMS, maar zit ook in EMS en 
vertegenwoordig de toneelvereniging, zit ook in (niet bestaande maar wel 
actieve) culturele commissie, die weer in de stichting Meziekmitbus zit…. 
Kortom snapt u het nog? Nou ik gelukkig wel en waar het op neerkomt is 
dat we leuke evenementen organiseren voor iedereen die in onze prachtige 
wijken woont.

Nieuws van EMS
Helaas heeft corona vooral voor de leden van EMS roet in het eten gegooid 
en bleef het bij een (digitale) nieuwjaarsgroet en het traditioneel opzetten en 
afbreken van de kerstboom. 

EMS zou 2 jaar geleden het 75-jarig bestaan vieren en we hopen (en 
verwachten ook) dit in 2022 te kunnen vieren. 

Hoe? Groots! Onvergetelijk! Maar vooral gezellig!
Lieve mensen tot EMS, MMB? Toneel? Of de BBB?

Warme groet, Luuk Duursma
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In de gemeenteraad wordt in 1954 behandeld: 
huisvesting bejaarden in 1954 in de gemeente Noorddijk.

Het ligt in de bedoeling te Middelbert op een perceel weiland een 
bejaardencentrum te bouwen. Er zullen 16 woninkjes worden gebouwd 
met een Groene Kruis gebouw, waar ook de wijkverpleegster en een 
gezinsverzorgster zullen worden gehuisvest.  

Augustus 1955  

Oprichting “stichting De bejaardenzorg Noorddijk”  
Burgemeester en Wethouders stellen voor, voor het complex 
bejaardenwoningen een stichting in het leven te roepen, die zich zal belasten 
met het beheer en de exploitatie.  

De heer Woldendorp zegt de stichtingsbrief te hebben gelezen. Hij is daarbij 
tot de conclusie gekomen, dat het stichtingsbestuur te veel macht heeft 
verkregen buiten de raad om. 

Spreker wijst onder meer op de benoeming door het stichtingsbestuur. Hij 
had liever gezien dat het personeel door de raad werd benoemd. Het is nu zo 
dat het stichtingsbestuur praktisch alles regelt, terwijl de gemeente het tekort 
moet aanvullen. De voorzitter wil in de eerste plaats opmerken, dat wanneer er 
iets scheef dreigt te gaan de statuten te allen tijde kunnen worden gewijzigd. 
Vervolgens hebben burgemeester en wethouders gemeend zo veel mogelijk 
het particulier initiatief te moeten inschakelen. Het is natuurlijk niet prettig 
voor het stichtingsbestuur dat in alle aangelegenheden de gemeentelijke 
organen moeten worden gekend. Spreker wijst er vervolgens op dat er toch 
voldoende waarborgen zijn om mogelijke uitspattingen van het bestuur tegen 
te gaan. Op allerlei punten is goedkeuring van de raad of van burgemeester 
en wethouders vereist. Het goedkeuringsrecht van begroting en rekening 
door de raad is zeer belangrijk. Bovendien is een lid van het college van B&W 
ambtshalve voorzitter van het stichtingsbestuur.  

Vervolgens vraagt de voorzitter of er iemand iets wenst op te merken over de 
naamgeving. 

De heer Woldendorp zegt er voor te zijn, dat het complex de naam krijgt 
“Burgemeester  Kuipers Stichting”

door:   Dick Streuper

B&W hebben gemeend dat de naam “Stichting Bejaardenzorg Noorddijk” de 
meest passende is om te laten uitkomen, dat de woninkjes openstaan voor 
alle bejaarde ingezetenen uit de gemeente  Noorddijk. 

Het zal “De Burgemeester Kuipers Stichting” worden.  

Brouwer werd opgevolgd door Hoekzema. De man bleef tien jaar in dienst. 
Aangezien de overlevering vertelt dat hij verhuisde naar nummer 15a, is aan 
te nemen dat in zijn periode het verzorgings- en verpleeghuis “Zon en Rust” 
gesticht is in de oude pastorie op Noorddijkerweg 15.  

Op 6 september 1961 bracht R. van Veen er een oriëntatie bezoek, waarschijnlijk 
namens de  adviescommissie verzorgingsinrichtingen. Hij noteert dat de heer 
en mevrouw Wiersema (plusminus 60 jaar oud) er de directie voeren, dat de 
arts D.Y van der Werff uit Garmerwolde er het medisch toezicht heeft, en dat 
er vijf meisjes ‘ongediplomeerd verzorgend’ en huishoudelijk personeel zijn. 

De oude Pastorie Noorddijk aan de Noorddijkerweg
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Op elke kamer is een ‘olierookkachel’ (Calmix), met de rookafvoer direct naar 
buiten. Er zijn vier ‘stilletjes’ en per etage één douche ‘met halve deurtjes’, 
in een onverwarmde ruimte. Er wonen acht mannen en tien vrouwen. 
Revalidatie bestaat uit het doen van spelletjes. Men gaat eens per 14 dagen 
in bad, en wordt eens per week verschoond. De dag begint en eindigt met 
een broodmaaltijd, voor de lunch zijn er eens per week peulvruchten, 3x per 
week soep en verder dagelijks vlees, vis, ei of spek. Personeel eet apart. De 
stemming/sfeer onder de bewoners is apathisch. ‘Er is een tv, doch de mensen 
gaan vóór de uitzending naar bed. Ze zouden niet langer op willen blijven en 
zijn ook overdag niet tot enige activiteit te brengen.’ Het geheel ziet er sober 
uit. De conversatiekamer met aangrenzende serre is ongezellig. Aan de lange 
zwarte nagels van de bewoners is te zien dat de verzorging van de bewoners 
te wensen overlaat. Dat op de eerste etage drie vrouwen zijn ondergebracht in 
een met hardboard afgeschoten vertrek, onder een schuin dak van ongeverfd 
hout, vindt hij zeer primitief en onverantwoordelijk wegens brandgevaar. Er is 
geen brandtrap. De verpleegprijs is f. 10,-- per dag (onlangs verhoogd). 

In hetzelfde handschrift, gedateerd 27 september ‘61 wordt verteld over de 
moeder van de heer De Weerd die er half juli heen is gegaan. Ze moest haar 
eigen dekens, lakens en slopen meenemen. Toen ze er nog maar een paar 
weken was, werd haar zoon telefonisch de verplichting meegedeeld om het 
verpleeggeld door te betalen gedurende de maand dat zij overleden was en 
ook nog de maand daaropvolgend. Daarmee ging hij niet akkoord (hij diende 
een klacht in bij de adviescommissie). Hij bezocht haar en het viel hem op dat 
zij niet kon spreken. Hij vertelde dit aan mevrouw Wiersema, die beweerde 
dat zij nooit gesproken had. Toen de man verzocht met zijn moeder alleen 
gelaten te worden werd hij uitgescholden voor rotvent en hem verzekerd 
dat hem nog een poets gebakken zou worden. Op 25 september is de vrouw 
opgehaald en naar het Munnekehuis gebracht. Ze kreeg een verkeerde 
mantel en hoed mee, van het beddengoed alleen de sloop en de kleding zat 
onder de vlekken. Huisarts Bos constateerde dat de patiënte vervuild was 
en waarschijnlijk ondervoed. Ze ‘ziet er erg slecht uit’. Op 5 oktober liet Van 
der Werff weten dat het inderdaad onverantwoord was in ‘Zon en Rust’. Op 
4 oktober staat er in het rapport van de inspectrice van de adviescommissie: 
“Sfeer doet wat luguber aan. De bewoners in de conversatiezaal zien er 
onverzorgd uit (o.a. lange,  zwarte nagels) en zitten zwijgend voor zich uit te 
staren.” Ze laat op 13 oktober op de vergadering dan ook weten dat het huis 
per advertentie te koop is aangeboden. “Het is een zeer slecht tehuis.” 
Twee heren zullen op inspectiebezoek.

Dat vindt plaats op 9 november en leidt tot een lijst van maar liefst 10 
noodzakelijke verbeteringen, nog afgezien van de schromelijk tekort 
schietende verwarming. In de slaapkamers is sowieso geen kachel.  

De 17e oktober waren er twee ex-werkneemsters die hun beklag doen. 
Mevrouw Wiersema zat doorlopend de hulpen achter de vodden maar stak zelf 
geen hand uit. Ook haar man (die zich alleen met de administratie bemoeide) 
werd “zeer lui” genoemd. De bewoners zouden onvoldoende voeding krijgen. 
“Elkeen gaat over de medicijnen zodat er wel eens vergissing ontstaat. 
Tussen 1 en 2 uur gaat de deur van de conversatiezaal op slot, opdat de mensen 
niet naar de wc kunnen (echtpaar Wiersema moet dan rust hebben).” Op 19 
oktober liet mevrouw Wiersema weten dat ze wel wilde ruilen, maar alleen 
met een woning in de stad met 7 kamers, en dan 4 bewoners (de besten!, zoals 
ze zegt alsof het meubilair is! –  opmerking van de inspectrice) mee te nemen.  
Maar even later bedacht ze zich en wilde er toch nog graag blijven ‘om er 
financieel goed uit te springen’. Ze kregen op 16 januari een brief van G.S. met 
de 10 punten verbeterlijst, waar vóór 1 maart op geantwoord moest worden. 
Dat deden ze in februari, met de mededeling dat er nu een prijsopgave en 
advies van de brandweer moest komen en eventueel subsidie in Den Haag 
gevraagd zou worden als het te duur werd. Maar als dit allemaal niet kon, 
dan wilden ze toch wel weer graag een huis waar ze 4 personen in op konden 
nemen ‘daar wij toch aan de kost moeten zien te komen. Wij hebben altijd voor 
dit werk heel veel gevoeld en ons altijd voor 100% gegeven (…) hier nu zoveel 
duizenden guldens in gestoken inclusief de verbouwing niet te vergeten.’ G.S. 
heeft hier nooit op geantwoord.  Op 22 december ‘61 stuurde de commissie 
een brief naar G.S. met de mededeling dat het tehuis ‘in zijn huidige staat niet 
geschikt is voor huisvesting van hulpbehoevenden en bejaarden.’  Op 9 mei 
was bekend dat het echtpaar Wiersema per 1 juni zou vertrekken naar Den 
Haag, waar ze leiding gingen geven aan een rusthuis. “De diensten van S.Z. 
van de verschillende gemeenten zijn op 30 april gewaarschuwd.” Het duurde 
nog een maand omdat niet meteen iedereen ondergebracht kon worden.  

Augustus was het huis ontruimd en de laatste vier dames konden terecht bij 
het echtpaar Walda  (tevens eigenaar van het pand in Noorddijk) aan de Oude 
Ebbingestraat 63a.



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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door:  Jeanet Schaap

In de vorige wijkkrant hadden we onze column maar even overgeslagen: in 
bijzondere tijden kom je echt niet overal aan toe. Nog steeds niet eigenlijk. 
De bijzondere tijden duren wel erg lang maar er gebeuren ondertussen ook 
leuke dingen. Daar moeten we natuurlijk wel even iets over schrijven.

Maar eerst even iets toelichten. Bij Poppejans hebben we zolang we bestaan 
al de mogelijkheid voor ouders om flexibele opvang met ons af te spreken. 
Dan kan enorm handig zijn als je zelf ook een baan hebt met wisselende 
werktijden. 

Dat betekent dat áls we gesloten zijn en alleen open zijn voor noodopvang, 
we nog steeds op halve kracht draaien omdat er enorm veel ouders zijn bij 
Poppejans met een cruciaal beroep. Gelukkig kunnen we in zo’n situatie nog 
steeds voor veel gezinnen opvang regelen.

’s Winters hebben we ook altijd leuke 
feestjes op het programma staan. 
Maar hoe ga je dat dan regelen in 
coronatijd? 

Nou, met een beetje creativiteit 
kunnen er ook dingen wél doorgaan. 
De Kerstboerderij bijvoorbeeld. 
Urenlang waren ze onderweg 
maar daar was dan eindelijk de 
vrachtwagen met allemaal lieve 
dieren om op het schoolplein ons 
een feest te bezorgen met een hoog 
knuffelgehalte. En met de collega’s die 
als Kerstman, Kerstvrouw en Rendier 
verkleed waren werd het feest extra 
gezellig met vuur, lekkers en leuks.
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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

Toen waren de oudere kinderen nog met hun feestje aan de beurt en verdikkie, 
daar ging het weer mis. Plotseling weer een lockdown en daarmee ging hun 
feest met de geplande winterwelvaart niet door. Juist de opvang voor deze 

kinderen van de buitenschoolse 
opvang moest dicht en als 
noodopvang weer verder. Tsja. Als 
de kinderen niet naar Poppejans 
kunnen komen gaan wij wel 
naar de kinderen. Gauw allemaal 
cadeautasjes geregeld en met een 
hele lange kerstrit gingen opnieuw 
de Kerstman, de Kerstvrouw en 
het Rendier op pad met leuks en 
lekkers. Het gezelligs schuiven 
we dan op naar een andere keer. 
Wat we dan gaan doen? Daarover 
kunnen we vast een volgende keer 
wel wat leuks schrijven.



Creatief Café - vlinder 36 Creatief Café - vlinder 37

Een vlinder maken van kledinghangers en bekleden met 
coniferengroen of mos.

Heel leuk om deze juist in deze tijd te gaan knutselen, het natuurlijke 
coniferengroen of mos blijft lang mooi in deze tijd van het jaar.

Benodigdheden:
- 4 Kledinghangers ( Action )
- Wikkeldraad ( Action )
- Solarlampje ( Action )
- Jute touw ( Action ) 
- Pinda’s 
- Tiewraps/kabelbinder zwart        
  klein/groot ( Action )
- Naald/katoenen draad/jute touw ( rijgen van pinda’s )

Werkwijze:
Elke kledinghanger eerst bekleden met 
coniferengroen of mos. Dit doe je met je 
wikkeldraad. Heb je geen wikkeldraad, dan 

kan je het ook wikkelen met jute 
touw.

Daarna kan je de 
kledinghangers in model gaan 
leggen, in de vorm van een 
vlinder en vastzetten met tiewraps/kabelbinder.

Waar meerdere kledinghangers op elkaar komen, bevestig je deze met 
de grote tiewraps/kabelbinder.

Heb je de vlinder goed vast gezet, dan kan je het solarlampje ook 
bekleden met coniferengroen/mos/jute touw.
Deze bevestig je ook weer in het midden van je vlinder met tiewraps/
kabelbinder.

Voor de decoratie is het leuk om een slinger te maken met pinda’s en 
deze te versieren in je vlinder.

Zo krijg je ook weer de vogeltjes in je tuin, en hebben deze er ook veel 
plezier van.

Creatief Café elke 2e vrijdagochtend
van de maand in het

speeltuingebouw. Zie voor meer info 
bij

Creatief Café op Facebook of
Mail:

janny.van.slochteren@hccnet.nl

Groet, Helma en Janny

door:  Helma Elzer  
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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.
contact bestuur wijkraad: 
luukduursma@outlook.com
voorzitter-rrn@ziggo.nl
Redactie DijkRuis
redacteur/tricshe vacant
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:  1 mei  2022
Sluitingdatum kopij:  4 maart  2022

Colofon 39

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

_




