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De schapen staan weer bij Henk Bolhuis in de schuur, bloemen bloeien langs 
het Eemskanaal en we mochten kortgeleden het rode potlood weer ter hand 
nemen in het BSV-gebouw aan de Woldweg. Allemaal tekenen van voorjaar 
in de Ruischerwijken! 
Voor ik naar de inhoud van dit DijkRuis-nummer ga, eerst een oproep: de 
nieuwste van onze buurten, Ruischerwaard, bestaat inmiddels toch ook 
alweer 25 jaar! Een mooie reden om eens de geschiedenis van deze buurt in te 
duiken samen met buurtbewoners. We zijn vooral benieuwd naar de verhalen 
van mensen die zo rond 1997 hun intrek namen in een toen fonkelnieuw huis 
in het net gebouwde Ruischerwaard, en die nu nog steeds op dezelfde plek 
wonen. Wat deed jullie destijds in deze nieuwbouwstrook tussen Eemskanaal 
en Damsterdiep neerstrijken? Wat waren jullie verwachtingen van het leven 
hier en hebben jullie in een kwart eeuw veel zien veranderen? 
Dus ben jij of ken jij zulke ‘eerste bewoners’ die nog altijd simpelweg gelukkig 
zijn aan bijv. de Eemswaard, Dé Waard of een van de andere ‘Waarden’? Laat 
het ons weten door te e-mailen naar bvdammen@gmail.com
Ook losse bijdragen van Ruischerwaarders, Ruischerbrugsters en Noorddiekers 
blijven natuurlijk altijd zeer welkom! En we zijn ook nog steeds op zoek naar 
iemand die redactie wil komen versterken. Ook reacties hierop mogen naar 
bvdammen@gmail.com
Inderdaad, dat is niet het gebruikelijke mailadres waarmee wij communiceren. 
Helaas is redactiewijkkrant@ruischerbrug.info tijdelijk niet goed bereikbaar. 
Ook de wijkraad heeft problemen met hun website, maar er wordt aan 
gewerkt. In de volgende DijkRuis hopen we het goede nieuws te kunnen 
brengen dat alles weer functioneert. Onze excuses voor dit ongemak.
Ook bij de BSV zijn er wat mailproblemen. Overijverige spam-filters van Gmail 
zorgen er bij sommige BSV-leden voor dat e-mails niet goed aankomen. 
Daarover meer op pagina 14.
Verder weer veel nieuws van de wijkraad dit keer. Met een verslag van de 
algemene ledenvergadering (ALV) van 21 maart. En de nieuwe penningmeester 
van de wijkraad, Jaap van der Veen, stelt zich voor op pagina 5.  
Daarnaast staan er in deze editie onder meer een verhaal over een voormalige 
basisschool aan de Rollen en zijn er weer mooie maak-instructies van het 
Creatief Café, om thuis mee aan de slag te gaan. Poppejans vertelt over de 
heuse Après-ski die ze organiseerden voor de kinderen en er is ook nog een 
verslag van de lammetjesdag bij de BSV.
Tot slot komen 4 en 5 mei er weer aan en lijkt het er sterk op dat de jaarlijkse 
herdenking door het 4 mei comité Lewenborg/Noorddijk dit jaar zonder 
coronabeperkingen kan doorgaan!

Veel leesplezier gewenst!



Het is vandaag 7 maart en het is een zonovergoten dag, de zon op de kop. 
Lekker in de toene, Radio Noord op de koptelefoon en genieten.

Toch huilt de wereld van ellende, de coronamaatregelen zijn nog maar net 
voorbij en nu maakt Poetin er een zootje van in de Wereld. Mijn hoofd gloeit, 
maar mijn hart huilt van alle beelden uit Oekraïne. En daardoor is het lastig 
om positief te blijven, maar ik haal het geluk uit de kleine dingen, zoals de 
schapen die staan te mekkeren bij Henk Bolhuis in de schuur, de kinderen die 
druk spelen in de BSV, de vogels die kwetteren, de magnolia die alweer in de 
knop staat, de wandelaars die langs ons huis lopen, richting de dijk en vrolijk 
groeten. De planten in de voortuinen worden gesnoeid én de verenigingen 
zijn druk bezig weer activiteiten te organiseren. 

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is de website van de wijkraad al een 
tijdje niet of slecht bereikbaar, dit heeft te maken met dat we gehackt zijn. 
Heel vervelend voor ons, maar ook voor alle buurtbewoners. Gelukkig hebben 
we een nieuwe provider gevonden die onze site gaat beheren en zal de site 
weer werken. Daar kunnen jullie dan ook de verslagen van de wijkraad op 
terugvinden.

De wijkraad zal op de ALV van 21 maart 2022 ook 3 nieuwe bestuursleden 
kiezen. Ik loop misschien wat vooruit op de verkiezing, maar verwacht 
geen andere kandidaten. Vanaf 21 maart hebben we dan de volgende 
bestuursleden:
Alex van der Wielen, voorzitter

Jaap van der Veen, penningmeester

Luuk Duursma, secretaris én vertegenwoordiger EMS

Dineke Venekamp, bestuurslid 

Wiebe Schoonhoven, bestuurslid én vertegenwoordiger Noordieker Noabers

Henk Bolhuis, bestuurslid én vertegenwoordiger BSV.

De bestuurssamenstelling maakt het makkelijk om snel met de verenigingen 
te schakelen.

Inmiddels woon ik, Jaap van der Veen, alweer een kleine dertig jaar in 
Ruischerbrug. Ik ben gepensioneerd en eind 2020 is mijn vrouw Cato 
overleden. Dat geeft mij de tijd andere dingen te gaan doen. De laatste 
twintig jaren voor mijn pensionering werkte ik hoofdzakelijk als docent bij 
het Alfa-college. Daar gaf ik economische en computervakken. Daarnaast heb 
ik met erg veel plezier de vakken rekenen/wiskunde en burgerschapskunde 
gegeven. Rekenen zelfs nog enige tijd na mijn pensionering, als vrijwilliger, 
maar door covid en misschien ook omdat men denkt dat ik nu toch echt te oud 
ben, is daar de klad in gekomen. Mijn vrije tijd besteed ik aan de tuin, bridgen, 
lezen (geschiedenis, natuurwetenschappen, politiek en bridge), fietsen (op 
een e-bike is je actieradius groter) en het aanleren van niet-Europese taal (het 
Arabisch. Momenteel oefen ik via de site van Duolingo. Regelmatig volg ik een 
cursus bij de HOVO. ’s Middags ben ik vaak wel thuis, dus als het iemand leuk 
lijkt om langs te komen en te praten over de buurt of andere onderwerpen, 
dan is die op de Boekweitstraat 27 welkom. De penningmeester tot nu toe, 
Anneke Kuipers, heeft mij goed ingewerkt. Daarvoor mijn dank! 
Jaap van der Veen, 20 maart 2022.

Van de wijkraad 4 De nieuwe penningmeester van de wijkraad stelt zich voor 5
door: Luuk Duursma door: Jaap van der Veen
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Ruim assortiment stadsfietsen, 
lifestylefietsen en kinderfietsen 

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: Luuk Duursma
Verslag ALV wijkraad 6

Op 21 maart 2022 heeft de ALV van de wijkraad plaatsgevonden.

De opkomst was redelijk: 17 buurtbewoners (waaronder 5 bestuursleden) en 
Marlon Berends (gebiedsmanager stadsdeel Oost) waren aanwezig in de BSV.

Het financiële jaarverslag over 2020 en 2021 werd door de vergadering 
goedgekeurd.

Jaap van der Veen werd gekozen tot penningmeester, Luuk Duursma tot 
secretaris, Dineke Venekamp en Henk Bolhuis werden gekozen tot algemeen 
bestuurslid.

Na het officiële gedeelte werd er door Maartje Bos en Jornand Veldman van 
Bureau Meerstad een presentatie gegeven over de plannen van Meerstad. 
Dat dit leeft bij de buurtbewoners werd wel duidelijk. Vooral het behoud van 
het Driebondsbos en het “Slipdepot” kwam regelmatig aan de orde.

Er werden veel vragen gesteld en Jornand vertelde dat alle plannen nog lang 
niet in beton gegoten zijn. Wat wel de opdracht is, is dat er in de komende 
jaren nog ruim 6000 woningen gebouwd moeten worden.

Wat feitjes en cijfers:

Er zijn nu 868 opgeleverde woningen en 183 in aanbouw. Er zijn 2.740 
“Meerstadjers”, waaronder 1758 volwassenen, 387 50-plussers, 982 kinderen 
en 155 pubers.

Het wateroppervlak zal 350 hectare worden en 40 hectare wordt 
bedrijventerrein.

Meerstad zal in 2050 klaar zijn!

Op de website van Meerstad www.toekomstmeerstad.eu 
staat alle informatie ook te lezen.

Namens de wijkraad
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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



Yes, we mogen en kunnen weer los! Na de laatste versoepelingen is het 
gebouw weer open en wij kunnen zonder restricties activiteiten organiseren. 
Heel fijn! Dus komt allen naar de BBB in maart of meld je aan voor het 
Running Dinner in april. 

Op onze agenda staat dat er in april Emmer-Djembé zou plaatsvinden. Dit is 
door omstandigheden verschoven naar 18 mei 2022 vanaf 15.00 uur! Erg leuk 
om te doen en Stephan doet het heel leuk!

Doordat veel maatregelen werden opgeheven, kon de Pubquiz in februari 
ook doorgaan. Iris en Lizet vonden het een gezellige avond, ondanks dat er 
minder animo was dan voorheen. Wellicht kan dit later in het jaar nog een 
keer en dan met een volle zaal. 

We hebben vogelvoederhuisjes geknutseld en pinda-streng geregen met de 
kinderen, er was een middag chillen met de film en in de voorjaarsvakantie 
gingen we met een leuke groep karten bij Kardinge. Ook Iris en Iris zaten in 
een kart, de één was wel wat sneller dan de ander. En ook de kinderen konden 
er wat van en vonden het een toffe middag.

Op dit moment heeft de BSV 
geen beheerder in het gebouw. 
Wij zijn op zoek naar een 
passende oplossing. Tot die 
tijd is het gebouw helaas dicht. 
Misschien hebben jullie een 
idee? 

En als het je leuk lijkt een 
kinderdisco te organiseren, 
meld je dan a.u.b. bij ons via mail, 
FB Messenger of met een appje. 
De dames van de organisatie 
moeten helaas stoppen door 
privé-omstandigheden. Het zou 
jammer zijn als de disco niet 
meer doorgaat de komende 
maanden…dus meld je! 

Wisten jullie dat er clubjes 
gebruik maken van het 
gebouw? Er is een klaverjasclub, 
tafeltennisclub, sjoelclub, 
dartclub, damclub en ook 

country-line dance…. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, neem 
gerust contact op met ons of met de contactpersoon die op de agenda staat. 
Er is een beetje een terugloop van deelnemers. Het zou jammer zijn als de 
clubjes daardoor niet meer kunnen blijven bestaan. 

Binnenkort gaan wij weer brainstormen over de activiteitenagenda voor 
de maanden mei en juni. Mocht je een idee hebben, laat dit aan ons weten. 
Misschien wil je zelf iets leuks voor de buurt organiseren. Ook dat kan…
schroom niet en mail ons (bsvruischerbrug@hotmail.nl). In de komende 
weken staan er wel weer leuke dingen op de agenda! Tot snel in de BSV!

 Voor het BSV van maart en april programma zie pagina 16 

BSV komt weer op gang 10 BSV komt weer op gang 11
door:  Iris Vanclooster
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Soms komt onze mail niet aan: dit kun je eraan doen.

De BSV-agenda hangt op je prikbord, een aantal activiteiten staan al met 
potlood op je family-planner en je bent mentaal al klaar voor koken met 
kids, de BBB of een middagje met je kind en andere BSV’ers naar Ballorig. 
Maar dan blijken opeens van een activiteit waar inschrijving voor nodig 
was, het inschrijfformulier en de begeleidende info onvindbaar… Nou ja, 
waarschijnlijk gewoon een paar drukke dagen gehad. Gewoon een kwestie 
even graven in de mailbox en alsnog inschrijven. Maar hé, nog steeds niet te 
vinden!

Herkenbaar? Dan kan kloppen. Sommige Gmail-gebruikers blijken namelijk 
niet al onze e-mails goed te ontvangen.

Het zit ongeveer zo: de BSV stuurt e-mails met belangrijke info en toffe 
aankondigingen naar een hele lijst geadresseerden. Bij e-mails die naar een 
hele lijst gebruikers gaan, zijn de spamfilters van mailprogramma’s altijd 
extra alert. Als gebruikers vaak genoeg berichten van de BSV niet openen, 
dan gaat in dit geval vooral Gmail onraad ruiken. Op die manier kan het 
gebeuren dat Google (het bedrijf achter Gmail) BSV-berichten steeds vaker 
als reclame of spam markeert.

Maar er is iets aan te doen!

Jammer natuurlijk als je niet al onze updates ontvangt. Gelukkig zijn er wel 
wat mogelijkheden om hier iets aan te doen. We zetten ze graag even op 
een rij:

Check het reclame-tabje

Sommige Gmail-gebruikers hebben bovenaan bij hun inbox een indeling 
in verschillende tabjes: bijv. ‘primair’, ‘sociaal’, ‘updates’, ‘reclame’. Dit is een 
indeling die Gmail zelf een keer automatisch heeft klaargezet. Misschien 
wist je dit niet en negeerde je altijd het reclame-tabblad. Kijk dus eens bij 
‘reclame’ en misschien vind je onze berichten daar!

In de spam-map misschien?

Kijk ook eens in de map ‘Spam’ of ‘Ongewenste e-mail’, of BSV-mails daar zijn 
beland.

Vertel Gmail dat wij gewenst zijn!

Nog mooier, maar iets meer werk: geef Gmail opdracht om onze e-mails 
nooit naar de spam-map te sturen.

Klik op het tandwiel-icoontje en dan ‘Alle instellingen bekijken’

1. Klik op ‘Filters en geblokkeerde adressen’

2. Klik op ‘Nieuw filter maken’

3. In het ‘Van’-veld vul je ons e-mailadres in: bsvruischerbrug@hotmail.nl

4. Klik op ‘Filter maken’

5. Selecteer nu de optie ‘Nooit naar spam zenden’

6. Klik nog een keer op ‘Filter maken’. Vanaf nu komt mail van ons als het 
goed is niet meer in je spam-map aan.

Nalezen? Google eens op “Afzender nooit naar spam” en je vindt 
waarschijnlijk bovenstaande nog eens uitgelegd, en nog wat andere Gmail-
opties om berichten buiten je map met ongewenste e-mail te houden.

Niks helpt? Alternatief e-mailadres doorgeven

Blijf je het gevoel houden dat je e-mails misloopt? Mocht je ook een ander 
e-mailadres (niet Gmail) hebben, dan kun je dat natuurlijk ook altijd aan ons 
doorgeven.

Hopelijk tot ziens bij onze activiteiten!

BSV - Leden met Gmail opgelet! 14
door: BSV 

BSV - Leden met Gmail opgelet! 15



BSV-Agenda voorjaar 2022 16
door: Iris Terpstra

Big Band in Ruischerbrug 17

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  

Mei
Wo 24 Emmer-Djembé*  vanaf 15.00 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. 

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

door: de culturele commissiede culturele commissie
Beste buurtbewoners,

De culturele commissie van Ruischerbrug/Ruischerwaard heeft lange tijd 
niets kunnen organiseren, maar wij zijn zeer blij dat we met alle verenigingen 
een swingende middag kunnen organiseren.
Op zondag 15 mei van 14:00 tot circa 17:00 uur treedt de Moonlight Big 
Band uit Assen op bij de BSV aan de Woldweg 41 in Ruischerbrug. 
Deze band bestaande uit 20 mensen zal spetterende Swingmuziek, Funk en 
Latin ten gehore brengen. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het binnen of buiten zijn.
Wij nodigen iedereen uit om dit fantastische gratis evenement bij te wonen.

Groeten van de culturele commissie, Anja, Dirkje, Belinda, Ineke en Luuk



 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
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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

Mensen denk om uw medemensen 
en kinderen in uw buurt.

Pas uw snelheid aan en gebruik niet 
de telefoon achter het stuur.
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door:   Dick Streuper

Nog niet zo lang geleden is de basisschool De Driebond aan de Woldweg 
gesloten. Het gebouw is gekocht door kinderopvang Poppejans, en EMS en 
de biljartvereniging mogen er gebruik van maken.  Het verdwijnen van de 
school in Ruischerbrug lijkt een mooie aanleiding om de geschiedenis van 
Ruischerbrug in te duiken met betrekking tot onderwijs. De basisschool aan 
de Woldweg is namelijk niet de enige school geweest in Ruischerbrug.

In de tweede helft van de negentiende eeuw begon er in de gemeente 
Noorddijk behoefte te ontstaan aan een basisschool. De reden hiervoor 
was een toenemend aantal leerlingen in de gehele gemeente. In de 
raadsvergadering van 23 maart 1882 werd de mogelijkheid naar voren 
gebracht om een openbare basisschool in Ruischerbrug te bouwen. 

Hier was niet iedereen gelukkig mee. Een aantal raadsleden had de voorkeur 
gegeven aan een school in Noorddijk. 

Ook de kosten van de school waren hoger dan de raadsleden hadden gewild. 
Destijds was er een begroting gemaakt waarin het ƒ 9000,- zou kosten om een 
school met onderwijzerswoning te bouwen. Hier schrokken de raadsleden 
nogal van. Zonder onderwijzerswoning zou het alsnog ƒ5000,- gaan kosten. 
Dit was niet waarop de raadsleden hadden gerekend. Zowel de locatie 
van de school als de kosten hebben in de loop van twee jaar voor stevige 
onderhandelingen gezorgd. De onderhandelingen waren bijna stukgelopen, 
maar uiteindelijk heeft de raad besloten de school toch te bouwen. Er zou 
een basisschool komen aan de Brugstraat no 9, de straat die nu Rollen wordt 
genoemd. 

Het college van burgemeester en wethouders (b & w) kocht grond aan van 
K. Mulder en H. I. Bakker, en het bouwen van de school kon beginnen!

In tegenstelling tot wat de architect had bedoeld, een school met drie lokalen, 
is er voor een kleiner gebouw gekozen. Om de kosten te drukken is het een 
gebouw met twee lokalen geworden, waarbij er om de financiën rond te 
krijgen een brief gestuurd is aan Zijne Majesteit om in aanmerking te komen 
voor subsidie. Dit is gelukt. De bouw kon beginnen met een aanbesteding 
van ƒ 9733,-. Er werd gebouwd door J. G. Boonsma.

Per 1 januari 1884 was de school aan de Brugstraat een feit. Er was het hoofd 
van de school, dhr. L. Bouwman, en er was nog een leraar aangesteld. Dit was 
dhr. G.J. Oudelaar. 

Langzamerhand kon de school de stroom van leerlingen niet meer aan, en 
in 1921 is er voor gekozen om er twee nieuwe lokalen bij te bouwen. Ook 
werden er privaten en urinoirs aangelegd, een hele luxe! Hier ging behoorlijk 
wat geld in om, zo’n ƒ 16.250,-.

Er gingen heel wat jaren, nog meer generaties aan kinderen, een aantal 
hoofdmeesters, voorbij tot dat in 1975 een nieuwe school, die we kennen als 
De Driebondschool, gebouwd werd.
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Het 4 mei comité 
Lewenborg/Noorddijk is druk bezig 
met de voorbereidingen voor weer 
een complete 4 mei-herdenking dit 
jaar. We gaan ervan uit dat corona 
geen roet meer in het eten zal 
gooien.

Dit betekent dat er weer met een 
stille tocht vanuit Het Dok naar de 
begraafplaats bij de Stefanuskerk in 
Noorddijk zal worden gelopen.

Bij de graven van de vier Engelse 
vliegeniers, Pop Dijkema en ds. 
Brouwer zal er twee minuten stilte 
worden gehouden, met daarna een 
toespraak.

Wellicht dat de actuele situatie 
m.b.t. Oekraïne ook een rol bij de 
herdenking zal spelen.

Nadere informatie volgt via de 
social media-kanalen en posters.

4 mei comité Lewenborg/Noorddijk

Jenette Ouweneel

Hans Wilbrink

Luuk Duursma

Aly Brinkman

Wally Schwab

Jaarthema 2022

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert 
om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische 
gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis 
ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt achteraf maar deels 
waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en 
tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze 
vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap 
en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. Komend jaar zullen 
we elkaar weer meer kunnen ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen 
mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden 
voelen.

Dit jaar onderzoeken we hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar 
verhouden, meer dan 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat zijn de 
spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee 
om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn 
(hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) 
gevraagd om de jaarthema-tekst van 2022 te schrijven.

Zie: 
https://www.4en5mei.nl/nieuws/jaarthematekst-van-annelien-de-dijn-
online

Voor meer informatie over de herdenking in Noorddijk: 
https://sites.google.com/view/4-mei-comite-lewenborg 

door:  Luuk Duursma
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door:  Tineke Duursma en Frodo Bosma

Zondag 27 maart, wat een mooie dag om de schapen met hun lammetjes van 
boer Henk heerlijk buiten te laten genieten op het speeltuinterrein bij de BSV. 
Niet alleen voor hen was het een feest, ook veel kinderen en volwassenen 
hebben er enorm van genoten. Heerlijk in het voorjaarszonnetje, met een kop 
koffie of thee of met een waterijsje in de hand.

In het achterste gedeelte van de speeltuin, waar de speeltoestellen ophouden 
en het gras-voetbalveld begint, was een omheining gespannen waarbinnen de 
schapen na hun tocht van de stal naar de speeltuin verbleven. Toch mochten 
kinderen en hun ouders wel even een sprongetje over de omheining wagen, 
om tussen de vierpotige vrienden door te lopen, als op een heuse veesafari. 
Veel nieuwsgierige buurtbewoners namen een kijkje en zagen het mooie 
werkwoord ‘dartelen’ fanatiek in de praktijk gebracht door de lammetjes én 
door de mensenkinderen.

Over Henk en zijn schapen

Henk Bolhuis is met schapen opgegroeid. Zijn eerste schaap heeft hij van zijn 
opa gekregen toen hij is geboren. Net zoals zijn broer Frank.

De schapen die Henk heeft zijn swifters. Een Nederlands schapenras dat in de 
jaren 1970 is ontstaan in Swifterbant, waar het naar vernoemd is. Het ras is een 
kruising tussen de texelaar, het Vlaams schaap en het Belgisch melkschaap. 
Swifters zijn rustige, vriendelijke dieren en makkelijk in de omgang. Elk schaap 
krijgt gemiddeld twee lammetjes.
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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

Gelukkig, er kan weer een beetje worden gefeest. Dat hebben we kort geleden ook 
gedaan. Onze traditionele WinterWelvaart in een iets ander jasje. 

Wel een beetje spijtig dat er deze winter geen ijs lag in het Damsterdiep maar 
toch wel handig als je graag varen wilt. Het hele Damsterdiep lag vol met 
gesmolten sneeuw 😊 
Dat vaart natuurlijk prima: voor de après-ski dit keer.

Terwijl half Nederland in skigebieden van de Oostenrijkse bergen naar 
beneden suist regelen wij een leuke karaoke-set, versiering voor de boot, 
speciale kleding met een hoog Heidi- en Peter-gehalte, lekkere broodjes 
worst en een uitnodiging voor de kinderen.

door:  Jeanet Schaap

De kinderen hadden er zin in: er werd gezongen, gevaren, gegeten en genoten. 
En natuurlijk gingen we ook gewoon op de schommel en op de trampoline. 
Dat gaat op de beat van de muziek erg leuk. De zon was ook gekomen en 
bleef ook tot minstens zes uur. Dat doet ie dan rond kerst weer niet. Dus of het 
de volgende keer een kerstvaart wordt of toch weer een wintervaart weten 
we nog niet.
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door:  Helma Elzer  

Benodigdheden:
- 2 Terracotta schotels, 14 cm 
- 1 Terracotta bloempot, 13 cm
- 4 Terracotta bloempotjes, 5 cm
- 4 Stukjes touw, 20 cm   
- 2 Piepschuimballen, 4 cm 
- Acrylverf kleur/gesso/vernis
- Penselen
- Lijmpistool
- Zwarte watervaste stift
- 2 Zwarte oogjes, 14 mm

Werkwijze:
Boor 4 gaatjes met een doorsnede van 6 mm, voor de armen en benen, in 
de grootste terracotta bloempot.
Breng 2 dunne lagen gesso aan op alle potten en schotels, laat elke laag 
goed drogen.

Verf de potten hierna in 2 lagen in de gewenste kleuren. 
Laat ook hier elke laag goed drogen.
Verf de piepschuimballen in 2 lagen met gesso. Verf de piepschuimballen 
in de gewenste kleuren. Je kunt een witte cirkel overlaten voor de ogen. 
Zet de zwarte oogjes vast in het witte gedeelte.

Lijm de 2 schotels met een lijmpistool vast met de open kanten op elkaar. 
Plak dit vervolgens op de bodem van de bloempot.
Je kunt de pot versieren door met de achterkant van je penseel stippen te 
zetten.

Creatief Café elke 2e vrijdagochtend
van de maand in het

speeltuingebouw. Zie voor meer info bij
Creatief Café op Facebook of

E-mail:
janny.van.slochteren@hccnet.nl

Groet, Helma en Janny

Teken de mond met een zwarte watervaste 
stift.
Werk alle potten af met vernis. 
Zet je de kikker buiten, 
doe dan 3 lagen vernis.
Haal de stukjes touw door de gaatjes voor 
de armen en benen. Maak een knoopje aan 
de binnenkant van alle potten, zodat ze niet 
losschieten.



30Oproepjes 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.
contact bestuur wijkraad: 
luukduursma@outlook.com
voorzitter-rrn@ziggo.nl
Redactie DijkRuis
redacteur/trice vacant
Tineke Duursma en Frodo Bosma (editor)
Bert van Dammen (advertenties, lay-out)
E-mail: redactiewijkkrant@ruischerbrug.info
Redactie wijkwebsite: Ton Ensing
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:  15 juli  2022
Sluitingdatum kopij:  17 juni  2022

Colofon 31

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
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