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Beste DijkRuis-lezer,

Heb jij dat ook? Dat je steeds maar weer Paranoid Android, No Surprises of 
Karma Police neuriet als je deze zomer door De Waard fietst? Ik in ieder geval 
wel! Deze klassiekers van de Britse band Radiohead zijn namelijk voor altijd 
verbonden aan de wijk Ruischerwaard. OK Computer, het album waar ze op 
prijken, kwam uit in de zomer van 1997, toen de eerste bewoners net in hun 
splinternieuwe huizen tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal waren 
getrokken. 

Wat zou Thom Yorke bezingen als hij een nummer zou schrijven over 
Ruischerwaard? En hoe experimenteel zou hij de muzikale omlijsting maken 
als hij in gedachten de Waardbrug oversteekt? Enfin, zonder verder af te 
dwalen: terwijl de muziekpers deze maanden aandacht schenkt aan een 
kwart eeuw OK Computer, duiken wij bij de DijkRuis in het thema ‘kwart eeuw 
Ruischerwaard’! Op pagina 5 een groot verhaal over de familie Jonkman, die 
al 3 generaties tevreden en betrokken Ruischerwaardjers (of hoe noem je dat 
eigenlijk?) heeft voortgebracht. Jonkman senior (Klaas) komt ook terug op 
pagina 30, bij het verslag van de stadswandeling die EMS ondernam onder 
Klaas’ bezielende leiding. In de volgende DijkRuis-edities is er waarschijnlijk 
weer terugblikkende aandacht voor Ruischerwaard 1997-2022.

Er is sowieso allerlei jubileumnieuws deze zomer. EMS heeft eindelijk het 
75-jarig bestaan kunnen vieren. Het verslag van hun avontuurlijke bus- en 
bootreis inclusief klokgiet-expeditie lees je op pagina 37. En bij de buren 
in Engelbert vieren ze dat Natuurbad en Camping Engelbert alweer 90 jaar 
bestaat. Het bijbehorende jubileumprogramma is te vinden op pagina 28.

Verder een zeer goed gevulde DijkRuis dit keer, met onder andere nieuws 
van de Wijkraad, de BSV, Energiecoöperatie Noorddijk, Poppejans en nog 
veel meer. We willen als redactie alle kopij-inzenders weer hartelijk bedanken. 
Dankzij jullie ligt er weer een prachtige informatieve buurtkrant op de mat 
waar we als Noorddijk/Ruischerbrug/Ruischerwaard trots op mogen zijn!

En blijf vragen, opmerkingen en bijdragen voor de krant vooral sturen naar 
redactie@dijkruis.nl (doet het weer!).

Iedereen een goede zomer toegewenst!
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Nieuws van de wijkraad.

Om de 4 weken is er een vergadering van de wijkraad en de laatste voor het 
zomerreces was op 30 mei.

Op de agenda staat altijd het nieuws van de actieve verenigingen in onze 
wijk. Dat zijn de BSV, Noorddieker Noabers en EMS. Heel fijn was om te horen 
dat er weer heel veel mooie activiteiten zijn of worden georganiseerd.

Ook kunnen we melden dat de stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers stopt 
per 1 juni en als zijn opvolger is Anna Bloem aangesteld. Ronald heeft 3 jaar 
voor ons als contactpersoon tussen de gemeente en de wijkraad gewerkt. Het 
contact was altijd zeer goed, deskundig en snel.

Namens de wijkraad heeft Alex van der Wielen hem een bloemetje overhandigd 
en bedankt voor zijn inzet.

Na de vakantie zal de wijkraad een enquête voorbereiden voor de 
verkeersveiligheid op de Woldweg en de “klok” op het Tarweplein. De klok is 
een tijdje buiten werking geweest, is nu door de gemeente gerepareerd en 
middels een bewoners-enquête willen we weten op welke tijden de klok het 
beste kan worden geluid.

We zijn ook erg blij dat de website van DijkRuis weer bereikbaar en vernieuwd 
is. Het wachten is nu op de site van RRN, deze zal spoedig gereed zijn.

De vergadering van 30 mei was tevens de laatste voor het zomerreces. De 
eerste vergadering van de wijkraad zal in september zijn.

Namens de wijkraad willen we iedereen een hele mooie, zonnige en plezierige 
vakantie wensen.

Ruischerwaard jubileert! In 2022 bestaat de wijk 25 jaar. Een stuk jonger dan 
de buren Noorddijk en Ruischerbrug, maar toch alweer een kwart eeuw aan 
historie. En wat blijkt: de buurt heeft in al die jaren zelfs al zulke naam en 
faam opgebouwd dat er ‘terugkeerders’ bestaan: Ruischerwaard-liefhebbers 
die ooit vertrokken zijn, maar later toch weer ‘op ‘t olle stee’ terechtkwamen. 
Ziehier het verhaal van de familie Jonkman.

Wonen in een kasteel
Het is 1996 als Klaas Jonkman op zoek is naar een nieuwe woning. Klaas werkt 
dan als risico-analist bij de douane en woont in Lewenborg, samen met zijn 
vrouw en met zijn zoon Richard. De Jonkmannen willen graag een huis dat 
niet te ver uit de buurt ligt van waar ze op dat moment wonen. Klaas is sowieso 
een man van het oosten van de Stad. Voor zijn Lewenborgse jaren heeft hij in 
de Oosterpoort gewoond.



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
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In augustus ‘96 bezoekt het echtpaar een woningbeurs in de Martinihal. 
Funda bestaat nog niet en websites van makelaars en projectontwikkelaars 
staan nog in de kinderschoenen. En dus is een woningbeurs-bezoek een 
gebruikelijk onderdeel van de zoektocht naar een nieuw onderkomen. 
Klaas: “Op de beurs sprak het project voor de nieuwe woonwijk Ruischerwaard 
mij en mijn  vrouw erg aan. Het leek ons prachtig om aan het water te wonen” 

Het oog van de twee valt dan ook op de woningen die zullen verrijzen aan het 
Damsterdiep. Ze zien de bouwtekeningen en lezen de verhalen over ‘wonen 
in een groene oase’ en ‘wonen in een kasteel’. De rij huizen op de dijk op ‘De 
Waard’ wordt op de beurs gepresenteerd als een kasteelmuur aan het water. 
De huizen met puntdak zijn de ‘citadellen’, de tussenstukken zijn de ‘ardoises’, 
vanwege de grijze muren met rechthoekjes die ogen als leisteen.

De goedheiligman slaat de eerste paal
Op 9 september 1996 tekenen Klaas en zijn vrouw het koopcontract voor 
‘Bouwnummer 11’ (het huisnummer was nog niet bekend). In de aanloop 
naar het bewonen van hun nieuwe huis aan de Waard volgt Klaas de 
bouw van dichtbij. Hij maakt veel foto’s en houdt een knipselmap bij met 
nieuwsberichten over de bouw van de wijk. Hij is erbij als op 6 december 1996 
niemand minder dan Sinterklaas de eerste officiële paal slaat van De Waard, in 
het bijzijn van wethouder Willem Smink. Ook de opening van de Waardbrug, 
8 dagen later, legt hij met camera vast.

Een wijntje op de trap
De familie Jonkman neemt uiteindelijk op 10 november 1997 hun intrek in 
hun huis in de kersverse wijk Ruischerwaard. Zoon Richard is op dat moment 
21 jaar oud. 

De werkelijkheid van het wonen aan het water pakt in de begintijd wel wat 
anders uit dan de bouwtekeningen deden vermoeden. “De woningen aan 
het Damsterdiep werden in de markt gezet met verhalen over een ‘wijntje 
drinken aan het water’. Maar dat bleek dan wel een wijntje dat op een metalen 
trap moest worden opgedronken”, aldus Klaas Jonkman. 

Wat blijkt: behalve een trap naar het water van het Damsterdiep is er achter het 
huis in het begin alleen maar een 40 centimeter brede strook, met daarachter 
allemaal riet. 

De grond is tijdens de bouw afgegraven en de vlonders en terrassen die je 
anno 2022 bij deze hele strook huizen aan de waterkant ziet, zijn dan nog 
toekomstmuziek.

Toch woont het gezin gelijk al met veel plezier in wat zij ervaren als een 
kleinschalige, rustige woonwijk. De wijk wordt ook vrij snel gewild, vooral bij 
jonge gezinnen.

De terugkeer van Richard
Het is 2001 als Richard het huis verlaat. Hij vermoedt dan nog niet dat hij 
jaren later weer in het huis aan de Waard terug zal keren, nu samen met zijn 
vrouw Carla. Na periodes in de buurt van de W.A. Scholtenstraat, in Lelystad, 
en in Lewenborg (waar zijn dochter Tessa geboren wordt), komt hij in 2017 
uiteindelijk weer te wonen in het huis waar hij eerder als jongvolwassene zijn 
intrek nam.

Dat zit zo: in de loop van de jaren ‘10 brengt de vrouw van Klaas het verstrijken 
van de jaren ter sprake. Het lijkt haar een goed idee om op hun leeftijd alvast 
uit te kijken naar een gelijkvloerse woning. 
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Klaas wil eigenlijk nog niet weg, maar als Richard en Carla opperen dat zij 
het huis wel willen kopen, sluit het toch allemaal mooi op elkaar aan. Richard 
en Carla willen eigenlijk precies in zo’n soort huis wonen. Maar ze willen ook 
in de buurt van Lewenborg blijven, want dochter Tessa zit al in de buurt op 
school. Bovendien begint het in 2017 al steeds moeilijker te worden op de 
huizenmarkt. Het circus van massale bezichtigingen en het snel moeten 
bieden of zelfs overbieden, dat kunnen ze mooi omzeilen via zo’n doorverkoop 
binnen de familie. Bijkomend voordeel: Tessa kent als kleindochter van Klaas 
het huis ook al goed. Ze heeft er zelfs haar eerste stapjes gezet op dagen dat 
haar opa en oma op haar pasten.

Bruisende Ruischerwijken
Richard en Carla wonen nog altijd met veel plezier in Ruischerwaard en 
zien zichzelf hier nog lange tijd blijven. Ze roemen de ligging, dicht bij 
uitvalswegen, winkels, scholen en een busstation. En het feit dat je toch zo 
in de stad bent als je even de fiets pakt. Maar vooral zijn ze te spreken over 
de buurtactiviteiten van de gezamenlijke Ruischerwijken. Carla, zelf een tijd 
betrokken bij de kinderdisco in het speeltuingebouw: “Al die activiteiten 
die hier georganiseerd worden, dat is echt uniek. Er zijn zelfs kinderen uit 
Ulgersmaborg lid van de BSV Ruischerbrug, omdat ze zo graag aan al die 
activiteiten willen meedoen. Neem alleen al de huttenbouw bij Kinderdorp in 
de zomer, dat is echt mooi.”

Klaas vult aan: “dat is het grote voordeel van de oude kern Ruischerbrug 
vlakbij. Het dorpse karakter, met een actief verenigingsleven.”

Klaas is in de buurt gebleven en woont nu aan de Regattaweg in de 
Tasmantoren, die hij beschouwt als onderdeel van hetzelfde ‘eiland’ waar ook 
Ruischerwaard en Ruischerbrug op liggen. Klaas is nog altijd een betrokken 
buurtbewoner. Hij zat eerst in de wijkraad van Ruischerbrug, Ruischerwaard 
en Noorddijk en zit nu in de wijkraad van Oosterhoogebrug. Daarnaast 
is hij nog altijd lid van BSV Ruischerbrug en komt hij nog regelmatig oud-
buurtbewoners tegen tijdens een potje tafeltennis in het speeltuingebouw 
aan de Woldweg.
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Wat er in 25 jaar is veranderd? Op zich niet superveel, 
volgens Richard, Carla en Klaas. De bomen hebben 
eindelijk wat formaat; in het begin was het natuurlijk 
nog een kale boel. En de Digros-supermarkt van weleer 
werd uiteindelijk een Albert Heijn en een Lidl. Maar 
voor de rest is het nog altijd die rustige, kleinschalige, 
kindvriendelijke woonwijk, die de familie Jonkman in 
het hart gesloten heeft.

KLaas Jonkman is tegenwoordig actief 
als stadsgids

 “Richard trekt opnieuw in De 
Waard 165, nu samen met Carla 
en Tessa”.
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Het team van “Tast Toe” heet u van harte 
welkom!

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag van 10.00 - 19.00 uur

zondag van 11.00 - 19.00 uur

Bestellen kan ook op:
06 82 720 720

Al dit gezonde 
lekkers is te vinden 
aan de Borgsloot bij 
de Ruischerbrug.

Afhaal wordt in overwegend karton 
mee gegeven.
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door:  Iris Vanclooster

En dan is het weer tijd voor een bijdrage voor de wijkkrant. De zomervakantie 
staat (bijna) voor de deur. Zo ook Kinderdorp 2022! Dit jaar met het thema 
“Circus”. Als het goed is hebben de leden allemaal een mail ontvangen met 
daarin de link om de kinderen aan te melden. Wij hopen op een grote opkomst 
en een hoop gezelligheid! 

Wat hebben wij de afgelopen weken allemaal voor leuks gedaan!? 
Op veel navraag van bewoners uit de Ruischerwijken was er begin april 
weer een garagesale en op Goede Vrijdag de jaarlijks terugkerende 
paasactiviteit. Dit keer rond om het speeltuingebouw. De kinderen deden 
verschillende spelletjes en zochten eieren. Uiteraard kreeg iedereen ook een 
chocoladepaashaas mee naar huis. 

Omdat er voor de corona veel animo was voor een Running Dinner, leek 
het ons leuk om dit weer te proberen. Helaas waren er deze keer niet veel 
aanmeldingen. Dus het werdt gecanceld.  Desondanks hadden de deelnemers 
een ontzettend gezellige avond. Er werdt gewoon samen gekookt in de BSV. 
Wellicht is dit het begin van een kookclub! Dat zou natuurlijk heel tof zijn. 
Ook de kinderen kunnen koken. Begin mei “koken met kids”. Deze keer met 
iedereen pizza maken en onder genot van een beker ranja opsmikkelen. 
Njammie! 

En dan was er een BigBand in de speeltuin!  Op een zonnige zondag in mei, in 
samenwerking met EMS en de culturele commissie! Prachtige muziek, heerlijk 

weer en een boel gezelligheid! In de ochtend was 
er weer de gelegenheid voor leden om te gaan 
zwemmen bij Kardinge. Heel leuk dat jullie daarvan 
gebruik maken. 

De Mexicaanse BBB was reuzegezellig! 
Met  livemuziek, Mexicaanse bonensoep en uiter-
aard Mexicaans bier! Onze volgende BBB zal “Grieks” 
worden….dus komt allen op 15 juli de zomervakantie 
inluiden!  

Op 14 juni heeft de ALV van de BSV plaatsgevonden. De opkomst was zeer 
matig. Onze penningmeester Evelien heeft ontzettend haar best gedaan 
met het financiële jaarverslag over het jaar 2021 en heel fijn dat het door de 
vergadering werd goedgekeurd. 

Een dag later was klimmen en waterskiën bij het Grunostrand. Helaas weinig 
animo deze keer terwijl er de laatste keer wel 30 kinderen deelnamen. Voordeel 
voor degenen die er waren: ze konden vaker het water op en in de touwen. 
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Op dit moment heeft de BSV geen beheerder. Wij zijn er druk mee bezig en 
wij willen ook heel graag dat er weer iemand aanwezig is in het gebouw. Geen 
beheerder betekent wel dat er minder vaak de vaatwasser wordt uitgeruimd, 
de toiletten en/of de vloeren minder vaak worden schoon gemaakt. Wij doen 
dit allemaal in onze vrije tijd. Ook wij zijn vrijwilligers met families en werk. 
Het zou heel fijn zijn als iedereen die gebruik maakt van het gebouw ons 
ondersteunt tot wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. En als er iets 
is graag een mail naar bsvruischerbrug@hotmail.nl. Heel erg bedankt! 

Rest mij nog te zeggen….fijne vakantie en hopelijk tot het Kinderdorp 2022

Dag buurtbewoners,
Wij wonen dicht bij het Bevrijdingsbos dat ligt nabij Noorddijk, tussen 
Lewenborg en Garmerwolde. Wellicht dat u daar (vaak) wel eens wandelt. Bent 
u ook bekend met het wandelpad van de ‘Rechten van het Kind’ aldaar? 

Jaarlijks wordt er over de wereld stil gestaan bij de Internationale Dag van 
de Kinderrechten op 20 november. Het verdrag van de Universele Verklaring 
van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag 
door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten 
zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. 
Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over 
dingen die voor hen van belang zijn. 

Onlangs heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij de Stichting Bevrijdingsbos, 
mede omdat ik graag zo’n uniek 
kinderrechtenwandelpad in ere wil 
houden. Jaarlijks heeft de Stichting 
Bevrijdingsbos een activiteit op 20 
november samen met basisscholen 
in de omgeving. Kinderen krijgen op 
school te horen over de ‘rechten van 
het kind’ en maken b.v. een mooie 
vlag of actueel filmpje. Zie hiervoor 
de website van het Bevrijdingsbos: 
Het Bevrijdingsbos Groningen.

Ik zoek op mijn beurt buurtgenoten 
die samen met mij willen nadenken 
over leuke jaarlijkse activiteiten 
op 20 november en hoe wij de 
betrokkenheid van kinderen op dit 
thema kunnen activeren.

door: Anja de Jong
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Spreekt dit onderwerp je aan? 
Bel mij! Anja de Jong: telefoonnummer: 06-13755072

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

•  Het recht op onderwijs

•  Het recht op eigen geloof en cultuur

•  Het recht op een naam en een nationaliteit

•  Het recht op een eigen mening

•  Het recht op een veilig en gezond leven

•  Het recht op bescherming tegen kinderarbeid

•  Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld

•  Het recht op bescherming bij een oorlog

•  Het recht op spelen

•  Het recht om op te groeien bij familie

•  Het recht op veilig drinkwater

•  Het recht op goede gezondheidszorg

•  Het recht op zorg bij een handicap

•  Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

door: Theo Maas
Wethouder opent 4e en 5e zonnedak van EC Noorddijk

Op 23 mei jl. opende wethouder Glimina Chakor (Klimaatadaptatie en 
Duurzaamheid) het 4e en 5e zonnedak van Energiecoöperatie Noorddijk. 
Dit project met 340 zonnepanelen, goed voor 120.000 kWh per jaar, 
is gerealiseerd op de panden van TSO Fietsen aan de Koningsweg in 
Oosterhoogebrug. 

Na ruim een jaar voorbereiding, waarvan bijna negen maanden voor de 
daadwerkelijke realisatie, is het dan eindelijk zover. Alweer het vierde 
project dat EC Noorddijk binnen budget en binnen de planning oplevert. 
Dit is ook het eerste project volgens de nieuwe subsidieregeling (SCE) 
waarmee de deelnemers 15 jaar lang een gegarandeerde uitkering van 
€ 16 per jaar op hun investering van € 99 krijgen. Goed voor het milieu 
en voor je portemonnee. Met dit project brengt EC Noorddijk zijn totale 
productie aan groene stroom op 380.000 kWh per jaar. Daarmee kunnen 
150 huishoudens van stroom worden voorzien, ongeveer de helft van 
het verbruik van alle huishoudens in Noorddijk en Ruischerbrug. 
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De opening werd bijgewoond door 45 leden van de energiecoöperatie 
en enkele genodigden van de gemeente, andere energiecoöperaties en 
hun koepelorganisatie GrEK.

In de winkel van TSO Fietsen aan de Koningsweg werden de wethouder 
en de andere aanwezigen welkom geheten door de voorzitter, 
Roelf Mulder. Hij vertelde daarna iets over de geschiedenis van EC 
Noorddijk. Werry Jonker, de penningmeester, deed verslag van het 
Project TSO. Dat werd gekenmerkt door een aantal hobbels, maar 
elk probleem dat zich voordeed werd door de verenigde inzet van 
Robbert Huesker van TSO en het bestuur ook weer opgelost. Als 
blijk van waardering voor zijn aandeel in het slagen van dit project, 
overhandigde de voorzitter aan Robbert een “Gronings pakket”.  
De wethouder roemde in haar praatje vooral de betrokkenheid van 
vrijwilligers die met hun ‘probleemoplossend vermogen’ projecten als 
deze tot een succes weten te maken. Maar zonder betrokken leden die 
in zo grote getale van hun steun blijk geven lukt het ook niet. 

Ga zo door!

De openingsact - ontsproten aan het creatieve brein van de voorzitter - 
vond buiten plaats, tussen de buien door. Met fietsende bestuursleden 
en de wethouder die een fietsband liet knallen, werd de vlag van EC 
Noorddijk ontrold en een bord onthuld met de tekst: “EC Noorddijk 
opent hier haar 4e/5e zonnedak, met 340 panelen goed voor 120.000 
kWh per jaar. In totaal wekt EC Noorddijk nu 380.000 kWh per jaar op”.

Binnen is daarna nog gezellig nagepraat bij een hapje en 
een drankje. De wethouder kreeg als dank een boeket 
en een potje Noorddijker honing met een uniek etiket. 
Met dank aan het voltallige team van TSO Fietsen dat deze feestelijke 
opening mede mogelijk maakte!

fotograaf: Jan Moed. 

Energiecoöperatie Noorddijk U.A.  info@ecnoorddijk.nl
Noorddijkerweg 25a 9734 AS Groningen www.ecnoorddijk.nl
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EEN CORTINA FIETS 
KOOP JE BIJ TSO-FIETSEN 



EMS- fietstocht 22
door: Biny Sterkenburg

route: Okke en Henny Groeneveld 

 23

Op zondag 29 mei 2022 was het weer zover we hebben met 23 deelnemers 
een prachtige fietstocht gereden door het Groninger landschap. Onderweg 
werden we door Ate en Harma Jongelong voorzien van een hapje en een 
drankje. 

Na afloop hebben we met 23 man lekker gegeten in Harry’s Café. Het was 
een geweldige dag met veel gezelligheid, er stond een straffe wind en af en 
toe een klein buitje maar dat kon de pret niet drukken.

We zijn door prachtige gebieden gekomen. Daarom onderstaand de route 
die we gereden hebben, hij is echt de moeite waard en ongeveer 48 km.

1. Start vanuit de BSV Ruischerbrug, Woldweg 41.

2. Vanuit het speeltuingebouw rechtsaf de Woldweg op.

3. Op viersprong rechts, Borgbrug over via fietspad langs de Hoofdweg  
 naar Harkstede

4. Bij hertenkamp (knooppunt 40) linksaf naar knooppunt 41, 

 dan 39 en 36

5. Bij knooppunt 36 linksaf weer langs de Hoofdweg tot huisnr. 4, daar  
 rechts Buitenhuizen op en 1e weg links tot T-splitsing

6. Dan rechts het fietspad op en deze vervolgen (knooppunt 33), einde  
 fietspad rechts, na 100m links Achterdiep op.

7. 2e viersprong rechts, op T-splitsing links langs de A7 tot viaduct, hier  
 onderdoor en over de brug rechtdoor tot T-splitsing.

8. Bij restaurant de Gouden Zon links de Noorderstraat oversteken   
 (richting Zuidbroek-Borgercompagnie).

9. Na een paar honderd meter rechts richting Borgercompagnie.

10. Door fietsen over het spoor langs bedrijf Kikkoman en na de bocht  
 linksaf het Adriaan Tripbos in.

11. Schelpenpad af rijden en op T-splitsing rechts het beton pad op   
 richting knooppunt 59

12. Dan via knooppunt 30 en 29 richting 28 door het Gorechtpark.

13. Bij de uitgang Gorechtpark heb je links het scoutinggebouw en   
 vandaar vervolgen we de weg richting Foxhol

14. Voorbij de molen Mulder Pot weg oversteken en het fietspad op.  

15. We fietsen nu richting Waterhuizen knooppunt 78-79-80 en 82   
 Harry’s café, daar hebben we lekker gegeten.

16. Vandaaruit kunt u zelf de weg naar huis bepalen.

Veel plezier bij het rijden van deze tocht.
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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

door: Muriël  ❀

 Er is iets met deze plek, zoals ze daar ligt, aan de rivier. De gekleurde 
lampjes in de bomen. Als je er eenmaal geweest bent, moet je terugkomen.
Hij is hier deze zomer, a stranger in a strange land. Iemand heeft hem verteld 
vooral niet te vertrekken zonder deze bar te bezoeken. Nu snapt hij waarom, 
deze plek raakt je aan. Hij weet dat hij niet meer dezelfde persoon is als een dag 
geleden, maar weet niet hoe het kan en hoeft het ook niet te weten.
 Het is te heet om te slapen, dus hij besluit de wind te volgen, de warme 
wind, die hem hierheen voert. Als hij dichterbij komt, hoort hij de muziek die 
de lucht vult en ziet hij de lichtjes in de bomen. Lachen en zachtjes praten van 
de bezoekers. De rivier die langzaam voorbij glijdt, schijnbaar onverstoorbaar. 
Maar wat weet zij, deze rivier? 
Wat heeft zij gezien, gehoord in al die tijd dat ze hier langs stroomt? De tijd lijkt 
hier stil te staan, misschien is dat ook zo. Hoe beroert de rivier voorbijgangers 
met haar Southern style? Hij is niet van hier, maar voelt hoe ze hem omsluit. 
Het gevoel heeft iets van loomheid; waarom zou je je druk maken? Laat het 
gebeuren, het komt heus wel goed. Geniet van je cocktail, laat je meevoeren op 
mijn ritme. Luister naar deze plek, ze zal je geen kwaad doen. 
 Dan ziet hij haar. Ze komt net vanachter, bij de jukebox en beweegt zich 
kalm door het café. Hij kijkt naar haar, gefascineerd door haar bewegingen en 
ziet hoe ze aan haar tafeltje gaat zitten, van haar cocktail drinkt. De rivier lijkt 
hem te zeggen: waarom ga je niet naar haar toe, zie wat er gebeurt? Drink wat 
met haar, maak een praatje, maar maak je vooral niet druk. Wacht, ik help je een 
handje. Een zwoele wind waait over het terras en ze kijkt op naar hem. 

Hij staat op en loopt naar haar toe. Ze glimlacht, alsof ze op dit moment 
gewacht heeft. ‘Hey, mag ik?’ Uitnodigend gebaart ze hem te gaan zitten. 
‘Kom je hier vaak?’ ‘Altijd. Het is mijn lievelingsplek, vooral op avonden als 
deze, wanneer de warme wind waait. Wat brengt jou hier?’ ‘Iemand raadde 
me aan hier wat te gaan drinken’. ‘En, bevalt het?’ ‘Ja, ik geloof het wel’. ‘Er is iets 
dat je moet leren over deze plek, wees er niet bang voor, laat haar haar gang 
gaan’. ‘Ja, I like it, I like it, it’s good’. Ze zegt: ‘You like it now, but you’ll learn to 
love it later’

    & The End &

Lekker nummer, genietend van een cocktail op uw terras:
Liquid spirit, Gregory Porter Claptone remix



 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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na
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Natuurbad en camping 
Engelbert

bestaat 90 jaar!

JUBILEUM PROGRAMMA

Zaterdag 21 mei: Opening met dweilorkest Wakker worden! 

Natuurbad en Camping Engelbert B.V.
Engelberterweg 54 | 9723 EN Engelbert / Groningen

Tel: +31(0)50 541 62 59 | email: info@natuurbadengelbert.nl

Natuurbad en Camping Engelbert B.V.
Engelberterweg 54 | 9723 EN Engelbert / Groningen

Tel: +31(0)50 541 62 59 | email: info@natuurbadengelbert.nl

Natuurbad en Camping Engelbert B.V.
Engelberterweg 54 | 9723 EN Engelbert / Groningen

Tel: +31(0)50 541 62 59 | email: info@natuurbadengelbert.nl

Dag: Datum: Activiteit: Tijd: Leeftijd/ doelgroep.

zaterdag 21 mei 
Opening zwembad met dweilorkest “Wakker 

Worden”
13.00 – 15.00 uur Alle leeftijden.

zaterdag 21 mei
Workshop koud water zwemmen 

van Anneke Koops
Aanvang bij deelname 

12.30 uur.
Alle leeftijden. 

(zwemdiploma A&B verplicht)

zaterdag 11 juni Disco met Monique
18.30-20.30 uur
20.00-22.30 uur

Tot 12 jaar.
Vanaf 12 jaar

zaterdag 25 juni Kaarten en Sjoelen. 19.30 – 23.00 uur Volwassenen.

maandag t/m 
vrijdag

4 - 8 juli
Zwemvierdaagse.
Kosten € 5,00

18.00 -20.00 uur
Alle leeftijden.

(zwemdiploma A verplicht)

maandag 4 juli
Opening zwemvierdaagse 

met Clown Joepie
18.00- 20.00 uur Alle leeftijden.

woensdag 6 juli Kanovaren 18.30- 20.00 uur
Kinderen/ jeugd

( zwemdiploma A verplicht)

donderdag 7 juli Speurtocht van Aad. 18.30- 20.00 uur Kinderen/ jeugd

vrijdag 8 juli
Rad van avontuur / kinderen vrijmarkt/

Live muziek van Martin G.
17.00- 23.00 Alle leeftijden.

zaterdag 23 juli Knutselen met Monique
14.00- 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur

4 tot 8 jaar
Vanaf 7 jaar.

zaterdag 30 juli
Disco ( zwemmen) 

met muziek  van Monique
18.30 – 21.00 uur
21.00- 22.30 uur

Tot 12 jaar. 
Vanaf 12 jaar. (zwemdiploma A verplicht)

vrijdag 5 augustus Bingo met Monique 20.00- 22.00 uur Volwassenen

zaterdag 13 augustus Oud Hollandse spellen 13.00- 15.00 uur Alle leeftijden / gezinnen.

woensdag 17 augustus Bingo met Monique 14.00-16.00 uur Kinderen

vrijdag 26 augustus Vogelshow van de Valkenhof. 15.00-16.00 uur. Alle leeftijden.

zaterdag 3 september
Gondelvaart met live muziek 

en rad van avontuur.
20.00- 23.00 uur. Alle leeftijden.

Alle activiteiten zijn gratis m.u.v. de zwemvierdaagse (kosten deelname € 5,00).  Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

maandag 4 juli:  Clow
n Joepie

vr
ijd

ag
 2

6 
augustus:  Vogelshow van de Valkenhof

Verschillende data:  Disco met M
oniq

ue

Vrijdag 8 juli:  Martin G Live!

Volg ons op facebook

voor een overzichtelijk progamma:
https://www.natuurbadengelbert.nl/pdf/folder2022_A3.pdf
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door:  Biny Strekenburg

Op zondag 3 april 2022 hebben we van EMS onze jaarlijkse wandeling gehad.
Om 09.30 verzamelen bij de BSV Ruischerbrug en na een kop koffie te hebben 
gedronken vertrokken we op de fiets naar de stad. 

Om 10.30 uur begon bij de Martinitoren de stadswandeling onder begeleiding 
van Klaas Jonkman, de Stadsgids.

Zijn verhaal begon met de 3 beelden op de 
Martinitoren. De drie beelden hebben allemaal 
een relatie met Groningen. In het midden staat 
‘Sint Maarten”, hij leefde in de vierde eeuw 
en werd op latere leeftijd bisschop van Tours. 
Hij is de schutspatroon van Groningen en te 
herkennen aan zijn zwaard. Hiermee sneed 
hij zijn mantel in tweeën om een deel aan een 
bedelaar te schenken.
Links staat ‘Bernlef’, een blinde, Friese zanger/
dichter, die in de achtste eeuw leefde. Vooral op 
latere leeftijd kreeg hij bekendheid in Groningen 
en Friesland met zijn geestelijke liederen. 

Hij zou van zijn blindheid genezen zijn door de prediker Liudger. Samen 
zouden ze rondgetrokken hebben door het Noorden om het lied van het 
Evangelie te brengen. Van zowel zijn ‘heidense’ liederen als psalmen is echter 
niets bewaard gebleven. Ter herkenning houdt hij een harp in beide handen.   

Aan de rechterkant staat ‘Rudolf Agricola’. Hij werd in 1443 in het Groningse 
Baflo geboren onder de naam Roelof Huysman en ontwikkelde zich tot een 
van de eerste humanisten van Europese faam. In 1479 vestigde hij zich weer in 
Groningen. In datzelfde jaar zou Agricola het orgel in de Martinikerk hebben 
vervaardigd. De miniatuurversie daarvan heeft hij in zijn handen. 

Vandaar liepen we naar de zijkant van de Martinikerk waar de plaquette van 
Groningen te zien is.
Het is een prachtige plaquette en bijzonder omdat de gebouwen in braille 
worden aangegeven, zodat voor blinden de informatie over de stad ook goed 
te lezen is.

Verder door naar het provinciehuis en door de “Kleine snor”, het kleinste 
straatje van Groningen. Aan de achterkant van het provinciehuis heeft Klaas 
het een en ander verteld over de Statenzaal en over de ramen waarin in de 
ovale rondjes de familiewapens van de Commissarissen te zien zijn.

Vandaar naar het het voormalig Rijksarchief aan de Sint Jansstraat.

In het voormalig Rijksarchief hadden aan 
het eind van de oorlog de Duitsers zich 
verschanst.

Op 16 april 1945 is Lt. Col. JA  Dextraze van 
het Canadese Regiment met gevaar voor 
eigen leven het gebouw binnengedrongen 
en heeft de Duitse Garnizoenscommandant 
tot overgave gedwongen. Deze actie 
leidde tot beëindiging van de gevechten 
in de stad Groningen. En daar hadden we 
een gelukje omdat Jan Eissens de sleutel 
van de voordeur bij zich had en wij zo 
de plek konden zien waar dit alles heeft 
plaatsgevonden.



De volgende stop was bij het Forum. Het Forum heeft de vorm van een veelvlak 
en is bedoeld als algemene ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers 
van de stad. Studenten maken veel gebruik van het Forum als studieplek. Er 
huist ook een bioscoop, de bibliotheek, diverse eetgelegenheden en er zijn 
exposities, een veelomvattend gebouw.

Via de Poelestraat naar de Peperstraat waar we het “Sint Geertruidsgasthuis”, 
in de volksmond het “Pepergasthuis”, bezocht hebben. Het Pepergasthuis is 
in 1405 gesticht en diende oorspronkelijk als gasthuis voor pelgrims. In de 
Martinikerk werd een relikwie bewaard van Johannes de Doper dat zeer veel 

pelgrims naar Groningen trok. De stichters van het 
gasthuis hebben hier veel aan verdiend. Er werd in 
die tijd vaak betaald met peper omdat dit veel geld 
waard was. Vandaar ook de uitspraak peperduur.
Later werd het een wooncomplex voor oudere 
stadjers, die konden zich inkopen en kregen dan 
tot hun dood niet alleen huisvesting maar ook 
verzorging.
Daarnaast werd het huis ingericht als dolhuis. 
De mensen die hier terecht kwamen konden op 
zondag voor een stuiver bezichtigd worden. 
Tegenwoordig is het opgegaan in de woon-

corporatie Lefier en kan iedereen er een woning huren.  

Van de Peperstraat liepen wij door de Papengang naar de Oosterstraat. Deze 
steeg is vernoemd naar de Papen. Dit zijn katholieken die door deze gang 
naar de St. Petrus en Paulus Schuilkerk liepen ten tijde dat het katholieke 
geloof verboden was door de protestanten. In de Oosterstraat aangekomen 
wees Klaas ons het hoogste puntvan Groningen. 
Deze ligt halverwege de Bentelaarsgang.
Via de Grote Markt hadden we een stop op het 
Waagplein. Klaas heeft daar verteld waaraan 
de Waagstraat zijn naam te danken heeft en 
dat deze straat in de oorlog vrijwel geheel 
vernietigd was. Alleen het Goudkantoor blijft 
gespaard. Ook heeft hij de geschiedenis van het 
Goudkantoor verteld. 

Het Goudkantoor is gebouwd 
in 1635 en heette toen het 
Collectehuis. Dit was het 
belastingkantoor voor Stad en 
Ommelanden. De spreuk boven de 
deur “Date Caesari quae Caesaris” 
betekent letterlijk: geef de keizer 
wat des keizers is.

Op het Waagplein staat ook de 
buste van Carl Von Rabenhaupt. 
Onder leiding van Von Rabenhaupt 
hield Groningen in 1672 stand 
tegen de belegering van Bommen 
Berend. Dit wordt elk jaar gevierd 
op 28 augustus. Gronings Ontzet. 
In de volksmond Bommen Berend. 
Wij kwamen tot de conclusie dat 
we het beter Von Rabenhaupt 
konden noemen.

Als laatste stop gingen we naar het Prinsenhof. Ook hier heeft Klaas de 
geschiedenis van verteld.
Voor mij is dit gebouw het meest bekend als het gebouw van voorheen TV 
Noord.

Je denkt dat je de stad waarin je bent opgegroeid goed kent, maar na 10 
minuten kijk je met andere ogen naar de stad en dat is super leuk en leerzaam.
En dan te bedenken dat wij nog maar een klein stukje gezien hebben en ik ook 
een heleboel weetjes heb weggelaten om dit relaas niet tot een Wikipedia-
achtig schrijven te maken.

Na al deze indrukken was het wel tijd om even ergens te gaan zitten om 
gezellig na te kletsen. 
Ook was het wel fijn om even weer op te warmen en daarom zijn we met z’n 
allen nog even naar de Stadtlander in de Poelestraat gegaan waar een drankje 
aangeboden is door EMS.
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Zaterdag 14 mei 
was al weer de  4e  

contactavond, 
dit was de laatste 
contactavond voor 
de vakantie.  
Er waren op 
deze avond 18 
deelnemers 
er werd door 
8 personen 
geklaverjast en  
door 10 personen 
gesjoeld. Na afloop 
werd er weer de 
bingo gespeeld 
om leuke prijsjes. 
Winnaars :  

Klaverjassen: 
dhr. Kreuze 5219 p. en poedelprijs voor dhr. Lammert Wiersma 4124 p.  
Sjoelen:  
dhr. Ate Jongeling 1565 p. 
en poedelprijs  mw. Anneke van Steinvoorn 1272 p. 

Jaarwinnaars: 
Klaverjassen:  dhr. Piet Postma met totaal over 2 avonden van 10231 p.
Sjoelen: dhr. Ate Jongeling met een totaal over 2 avonden van 3165 p.

door:  Biny Strekenburg
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door:  Biny Sterkenburg

September: 
Zondag 18 september             Vissen                           
Zondag 25 september             Boerengolf                        

Oktober: 
Zaterdag 15 oktober               1e Contactavond         

November:
Woensdag 16 november         Jaarvergadering      
Zaterdag 19 november            2e Contactavond       
Zaterdag 26 november            Casino 

door: Biny Sterkenburg

Op zaterdag 11 juni 2022 hebben we na 77 jaar 
de 75e verjaardag van EMS gevierd.

Op onze uitnodiging hebben in totaal 53 leden 
gereageerd. Er waren echter 4 leden die door 
omstandigheden niet mee konden en daardoor 
zijn we met 49 leden zaterdag op pad gegaan.

Iedereen was om 09.45 uur aanwezig bij Kinderopvang Poppejans en 
van daaruit zijn we om 10.00 uur met de Bakker-bus van het Busmuseum 
vertrokken naar het 

Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee.

Daar zijn we ontvangen in de brasserie Heiligerlee met een lekker bakje koffie 
en een heerlijk gebakje.
De medewerkers/vrijwilligers van het Klokkengieterijmuseum hadden het 
geweldig voor elkaar. 
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Na even gezellig in de brasserie te hebben gezeten zijn we naar het 
Klokkengieterijmuseum gegaan en hebben met z’n allen een lesje historie 
van het museum gehad. Dit ondersteund met een prachtige oude film.
Hierna werd de groep opgesplitst.
De ene groep kreeg een rondleiding terwijl de andere groep een les 
klokkengieten kon volgen.

In mijn groep was Betty Boer 
degene die mocht gieten en in de 
andere groep mocht Luuk Duursma 
een klokje gieten.

Ze zijn gelukkig allebei geslaagd en 
kregen een oorkonde en mochten 
hun gegoten klokje meenemen.

Daarna werd het tijd om met de bus naar het volgende onderdeel van de dag 
te gaan. Na eerst nog een lunchpakket te hebben gekregen zijn we met de 
bus naar de haven van Midwolda gereden om daar met de rondvaartboot 
onder het genot van koffie/thee en cake over het Oldambtmeer te varen. 
Onder begeleiding van een gids die ons vertelde over het ontstaan van het 
Oldambtmeer en de bouw en architectuur van Blauwestad.
De buschauffeur nam echter de verkeerde afslag en belandde daardoor op 
een overvolle parkeerplaats. Hij heeft ons nog wel zo dicht mogelijk bij de 
boot gebracht als hij maar kon. Maar door deze actie moest er toch nog een 
stukje worden gelopen. Luuk en Andries bleven achter bij de chauffeur om 
hem te helpen de bus achteruit weer van de parkeerplaats te loodsen. 

Hierdoor waren we wat later als bedacht bij 
de boot en wilde de gids op de boot niet 
wachten op Luuk, Andries en de chauffeur en in 
overleg met de mannen zijn wij toen toch maar 
vertrokken. 
Na een poosje varen, een telefoontje. “Luuk 
waar wij ongeveer waren”.
Jaha want Luuk zou Luuk niet zijn als hij niet wat 
zou regelen.
En potverdrie even later komt er een prachtige 
boot langszij met daarin Luuk, Andries en de 
chauffeur. Ze zijn door een geweldig aardig stel 
naar de rondvaartboot gebracht.
De schipper minderde vaart en de heren konden 
aan boord en we hebben gezamenlijk de tocht 
voortgezet. Na 
anderhalf uur 
varen gingen 

we weer aan wal. De bus stond inmiddels 
dichtbij en via een toeristische route zijn we 
teruggereden naar Ruischerbrug.
In Ruischerbrug hadden Madelon, Dennis en 
Jordy alles klaargezet voor de BBQ en hebben 
we heerlijk gegeten en nog wat gedronken.
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Bij de BBQ was het optreden van René en Wilma. En zo hebben we deze 
feestelijke dag afgesloten.

Bij het weggaan hebben veel leden te kennen gegeven dat ze het een leuke 
dag vonden. Dat was heel fijn om te horen want daarvoor hebben we het 
uiteindelijk gedaan.

Bestuur EMS  
en de feestcommissie
Christien, Trijn en Biny

Op 15 mei heeft de Bigband Moonlight uit Assen een spectaculair optreden 
verzorgd bij de BSV.

Dit evenement is georganiseerd door de culturele commissie Ruischerbrug, 
de BSV en EMS.

De bigband kwam met maar liefst 25 mensen optreden, waaronder 3 
zangeressen. Ze traden 2 keer ongeveer een uur op en brachten liederen uit 
de jaren 50 ten gehore, waaronder een medley van de Star Sisters. 

Er waren ongeveer 120 bezoekers die het allemaal héél erg naar de zin 
hebben gehad en het graag nog eens zouden willen zien…dus wie weet 
doen we het in 2023 nog een keer.

door: Luuk Duursma
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bron: Gemeente Groningen

Verkeersbesluit aanwijzen onverplichte fietspaden Groningen (deelgebied 
noordoost) 

Kenmerk: 8960883 

  

Bevoegdheid 

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college 
van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. 

Grondslag 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor 
de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een 
gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Adviezen 

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, district 
Groningen, basisteams Groningen - stad. Het advies is aangevraagd op 20-04-2022 en op publicatiedatum 
van dit besluit is nog geen mondeling, dan wel schriftelijk advies ontvangen. De politie heeft aangegeven 
hier de komende weken ook niet aan toe te komen. Het is niet mogelijk om een vervangend adviseur 
advies te laten uitbrengen omdat voor dit besluit de politie volgens de wet het adviesgevend orgaan 
is. 

In artikel 3:6 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) staat: “indien het advies niet tijdig wordt 
uitgebracht staat het enkele ontbreken daarvan niet in de weg aan het nemen van het besluit”. Het 
wijzigen van de verplichte fietspaden in onverplichte fietspaden heeft betrekking op vele solitaire 
fietspaden in de hele gemeente Groningen. Daarom is het van belang een zorgvuldig proces te doorlopen 
waarbij ook een planning gehaald moet worden. De planning is dat medio oktober 2022 de maatregelen 
van kracht gaan. Omdat in de zomervakantie bij voorkeur geen (grote) verkeersbesluiten worden gepu- 
bliceerd, is het noodzakelijk dit besluit vóór de zomervakantie te publiceren. 

Het belang van het op tijd in laten gaan van de nieuwe onverplichte fietspaden, dit afstemmen met alle 
betrokken partijen, het opstarten van een informatieve campagne en het op tijd kunnen plaatsen van 
de noodzakelijke bebording is groter dan het nog langer afwachten van het politieadvies. Gezien het 
vooroverleg met de politie met betrekking tot dit project inhoudelijk goed is verlopen, gaan wij er 
vanuit dat het advies naar alle waarschijnlijkheid positief zal uitvallen. 

Vanwege het ontbreken van het politieadvies is deze niet aan het besluit toegevoegd. Dat wil niet zeggen 
dat de politie niet meer adviseert; het advies zal, zij het op een later moment, alsnog worden aangeleverd 
en toegevoegd worden aan het dossier. Belanghebbenden die inzicht willen krijgen in het politieadvies 
kunnen contact opnemen met de gemeente Groningen en vragen naar de opsteller van het besluit, 
bovenaan genoemd, om te informeren over het aangevraagd advies. 

Motivering 

Op 12 februari 2020 heeft de raad de motie ‘Zo snel mogelijk snorfietsen van het fietspad (SNOR)’ 
aangenomen. In deze motie wordt gevraagd om, daar waar mogelijk, snorfietsen met in werking zijnde 
verbrandingsmotor te weren van solitaire fietspaden. Al langere tijd leeft bij de raad de wens om fietsers 
en voetgangers te behoeden van het nadelige effect op de gezondheid veroorzaakt door brom- en 
snorfietsen. De aangenomen motie heeft als doel om de nadelige effecten van snorfietsen met een in 
werking zijnde verbrandingsmotor te beperken voor de directe omgeving. Het is daarmee conform de 
motie wenselijk om snorfietsen met een in werking zijnde verbrandingsmotor vanwege hun snelheid, 
hoge uitstoot, relatief hoge lawaaiproductie, relatief grote massa en relatief grote breedte zo snel mo- 
gelijk en op zoveel mogelijk plaatsen van het (solitaire) fietspad af te krijgen. Op de betreffende fietspaden 
ontstaat daarmee meer ruimte voor de fiets. 

Het terugdringen van snorfietsen met een verbrandingsmotor van de solitaire fietspaden sluit aan bij 
de volgende beleidskaders: 
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Ook de alpaca’s doen een jas uit 43
foto: Bert van Dammen



Bijna alle ruimte in het oude schoolgebouw wordt ingenomen door de 
kinderen. Zelfs de hallen en vaak ook nog de grote zaal. Het betekent dat ik 
met m’n laptop overal en nergens te vinden ben. Het betekent ook dat er altijd 
kinderen komen “buurten”. Zit ik in de hal vlakbij de babygroep dan ben ik 
steeds aan het terugzwaaien. Zit ik een stukje verderop bij de oudste peuters 
dan zit ik op de wc-route. Dat betekent veel gezellige gesprekjes maar ook 
zeer korte (“ik ga plassen!”). Daarmee is de kous nog niet af want ze vragen me 
ook om hulp bij lastige knopen vastmaken, de kraan weer dichtdoen, nieuwe 
wc-rollen halen. De gemoedelijkheid is goud waard. Laagdrempeligheid 
ook. Want waar het niet gezellig is daar is ook minder spontaniteit en op 
deze manier zien we elkaar juist veel. Dat geldt ook voor de ouders van de 
kinderen die ik ook op deze manier tegenkom. Prima. Er zit één groot nadeel 
aan: ik schiet niks op met mijn eigen werk. Gezelligheid kent geen tijd en ja 
hoor, ik hou inderdaad geen tijd over. Hoog tijd voor een kantoor, maar hoe 
dan? Een glossy kantoor met designspul erin is prachtig natuurlijk. Maar dan 
kom ik daar binnen met zandschoenen, 3 tassen, laptop waar een hoek vanaf 
gebroken is, koffie in een mok zonder oor…Bovendien levert een heel strak 
ingericht kantoor bij mij niet veel creatieve inspiratie op. Ik ben wel een soort 
Pippi Langkous die een breed entertainmentprogramma bij elkaar verzint en 
Poppejans een beetje leuk op koers wil houden samen met alle collega’s. Ik 
heb inmiddels een kantoorkeet gevonden en een bijbehorend bedrijf dat er 
wat moois van wist te maken in de gewenste kleur. Een nieuwe plek om toch 
een beetje in rust te kunnen werken. De keet is een geweldig ding en mooi 
verplaatsbaar. Inmiddels is in de keet het idee ontstaan voor weer een nieuw 
project met de kinderen: Tuincentrum De Modderkloet. Daar kun je spelen 
met de moddertafel, kleine sla-plantjes poten, bloempotjes versieren, met 
country Playmobil spelen en we verzinnen er nog meer bij. Er gaat niks boven 
echte dingen: vandaag hebben de kinderen nog bieten-plantjes uitgezocht. 
Er zijn massa’s kinderen die helemaal geen sla en bietjes lusten maar inmiddels 
wel weten hoe je zo’n plantje in de grond stopt, dat je ‘m kunt eten, dat ie gaat 
groeien als je ‘m voldoende water geeft. Zouden kinderen zich dit later nog 
kunnen herinneren? Ik heb geen idee. Het knutselen van het bijbehorende 
potje vinden kinderen vaak veel leuker. Maar dan hebben we ze in ieder geval 
ook geleerd dat sla en bieten niet in de fabriek groeien in plastic pakjes. Deze 
Pippi heeft wel een missie natuurlijk...

Poppejans - De groene keet 44 Poppejans - De groene keet 45

Sportieve en flexibele kinderopvang

babyopvang - peuteropvang - VSO - BSO

Gerststraat 32
9734 AN Groningen 

Woldweg 7
9734 AA Groningen

www.kinderopvang-poppejans.nlKinderopvang Poppejans

06-55194745
kinderopvangpoppejans@ziggo.nl
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door: Jeanet Schaap

door: Dirk Streuper
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1800
Klaas Jacobs Bronsema landbouwer te Euvelgunne eigenaar van Villa Nuova.
1833.
Jacob Martens Kamphuis koopt Villa Nuova.
1863
 Jan Pestman koopt het huis.
1869
Jan Sibendo Havinga Oortwijn cichorei-fabrikant   Binnen Damsterdiep te 
Groningen.
Buitenplaats,,Villa Nuova ‘’ met vier boerenbehuizingen 

Donderdag 2 oktober 1873:
In de vroege morgen van 30 september 1873, werd de gemeente 
veldwachter Jacob Smant, door de burgemeester naar de villa van 
wethouder J.S. Havinga Oortwijn op de Euvelgunne gedirigeerd om een 
proces verbaal op te maken van een inbraak op Villa Nuova.

In de Prov. Groninger Courant van woensdag 1 oktober 1873 kunnen we het 
volgende lezen:

In den afgelopen nacht werd in de slaapkamer van den heer J. S. Havinga 
Oortwijn op Villa Nuova te Euvelgunne, gemeente Noorddijk, een 
belangrijke diefstal gepleegd.  De dieven hebben de brutaliteit gehad 
om den heer Oortwijn iets toe te dienen, waardoor deze in een staat van 
verdoving is gebracht, en vervolgens de zware ijzeren geldkist naar buiten te 
dragen, terwijl de ledige kist in een naburige sloot is teruggevonden.

Al wat waarde had, is uit de kist ontvreemd, onder anderen  (zie advertentie, 
voorkomende aan het hoofd van deze courant) circa ƒ.50.000, = aan bank 
en muntpapier en contanten  (de vele effecten die zich in de kist bevonden, 
daaronder niet begrepen), met enige juwelen, ringen, bellen, gouden 
armbanden enz. 

Ook uit een gesloten kast zijn nog een gouden horloge met ketting en enige 
contanten gestolen.   

De officier van justitie te van deze stede (Stad) is onmiddellijk nadat de 
diefstal te zijner kennis was gebracht, naar de villa van den heer Oortwijn 
vertrokken.  Het meest nauwgezette onderzoek wordt ingesteld. Naar wij 
vernemen, is de toestand van den heer Oortwijn, in aanmerking genomen 
het heden nacht ondergane, nog al redelijk 

Over den brutale diefstal ten huize van den heer J. S. Havinga Oortwijn, 
waarvan wij in ons nummer van gisteren melding maakten, kunnen wij nog 
geen nadere bijzonderheden meedelen.

Heden morgen begaven zich den heer officier van Justitie, de rechter 
commissaris en de substituut griffier der arrondissement - rechtbank nar 
Euvelgunne, om een onderzoek in loco in te stellen. Ook de brigadier der 
rijkspolitie en een agent der stedelijke politie zijn heden morgen derwaarts 
gegaan. Met verlangen ziet men naar bijzonderheden over deze duistere 
zaak, op dit moment het hoofdonderwerp van alle gesprekken, tegemoet.

Later zou blijken dat dhr. Havinga - Oortwijn door speelschulden gedreven 
alles in scène had gezet.

23 Febr. 1874. Publieke verkoop van het buitenverblijf,,Villa Nuova’’ met 
± 54 HA. Land gelegen te Euvelgunne en toebehorende aan M. W. F W. 
Buning. 28 Dec. 1874. Verkoop 2000 bomen staande op de laan van het 
buitengoed,,Villa Nuova’’ te Euvelgunne. Overdracht aan het Departement 
van financiën van de vestinggronden der Gem. Groningen, en ook die te 
Helpman en Delfzijl

1876. Jan Pestman verkoopt het huis met erf en weiland Werumeus 
Buning, die het huis in 1883 verbouwt. 1936. Eigenaar van het huis en erf 
en weilanden Alida Ritia Patjer te Loppersum en Cs. Wed. Abel Hendrik 
Werumeus Buning. Mede eigenaren. , Werumeus Buning, Willem Frederik 
Werumeus Buning- Adriana Helena, minderjarig Loppersum. In 1961 wordt 
de villa afgebroken om het verbreden van het Eemskanaal mogelijk te 
maken

door: Dirk Streuper
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Creatief Café elke 2e vrijdagochtend
van de maand in het

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

E-mail:
creatiefcafe2022@gmail.com

Groet, Helma en Janny

Benodigdheden:
- Plank van ongeveer 40 cm lang
- Glassteentjes
- Oude wandtegels
- Schelpen, kralen of oude knopen enz.
- Alleslijm, houtlijm of transparante lijmkit
- Plastic bakje, sponsje, spateltje, 
  wegwerphandschoenen en oude doeken
- Voegsel
- Eventueel kniptang om steentjes door te knippen
- 2 Hoefijzers en schroefjes

Door: Helma Elzer en Janny van Slochteren

Werkwijze:
Zorg dat de plank vlak en schoon is. Begin met de 2 lange zijkanten. 
Leg eerst de steentjes op de plank zonder ze te plakken. 
Wil je kleinere steentjes, dan kun je de steentjes met de kniptang kleiner 
maken. Heb je het patroon klaar, plak dan de steentjes vast aan de lange 
zijkanten en laat tussen de steentjes een beetje ruimte vrij, zodat dit later 
opgevuld kan worden met voegsel. 
Leg vervolgens een patroon van losse steentjes op de bovenkant van de 
plank. Ben je tevreden met het resultaat, ga ze dan vastplakken. 
Beplak daarna de korte zijkanten, maar laat ruimte vrij om de hoefijzers te 
bevestigen.

Voegen:
Maak een glad papje van het voegsel en laat het even 
rusten. Breng het voegsel aan met een  spateltje of 
sponsje. Zorg ervoor dat alles goed gevuld is. Even laten 
drogen en dan voorzichtig met een vochtig sponsje het 
overtollige voegsel verwijderen. Poets met een schone 
doek totdat alle sluier van voegsel verdwenen is.

Ben je klaar met plakken, laat het 24 uur 
drogen. Dit is belangrijk, zodat de steentjes niet 
losgaan tijdens het voegen. Verf de hoefijzers en maak 
ze aan de plank vast.



50Oproepjes 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: redactie@dijkruis.nl

Adverteren in deze wijkkrant? Mail voor info en tarieven naar: 
redactie@dijkruis.nl

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: redactie@dijkruis.nl 
Redactie wijkwebsite: Ton Ensing
E-mail: 
Redactie facebookpagina:
Vacature - Vacature - Vacature 
E-mail: 
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:  14 oktober  2022
Sluitingdatum kopij:  16 september  2022

Colofon 51

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
Veilig Thuis Groningen:  gratis nummer  0800 2000
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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