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Beste DijkRuis-lezers,

De duisternis valt steeds eerder in, het is af en toe al wat kouder en de lutje 
lanteern-lopers zijn alweer langsgeweest. In tegenstelling tot de najaar-/
winterperiode in de voorgaande 2 jaren, kunnen allerlei wijkactiviteiten 
gewoon zonder belemmeringen doorgaan. En dat is te merken aan de 
binnengekomen kopij! Zo vertelt de BSV verderop in dit nummer over een 
geslaagd herfstreisje en een drukbezochte spelletjesmiddag. De Sint kwam 
naar het speeltuingebouw en ook de wijkraad, EMS en andere clubs en 
buurtbewoners hebben niet stilgezeten.

Leuke activiteiten voor in de komende maanden zijn weer te vinden in de 
BSV-agenda (pagina 7) en EMS-agenda (pagina 38). En zet vooral ook even de 
dagen 7 tot en met 10 juni  met stip in de agenda. Dan is er namelijk een groot 
dorpsfeest! Lees er meer over op pagina 4 en 36.

Verder is er mooi nieuws vanaf de DijkRuis-burelen: de redactie heeft 
versterking gekregen! Hayo van Weringh uit Ruischerbrug gaat vanaf nu 
regelmatig artikelen schrijven voor onze wijkkrant. Hij heeft al wat plannen 
voor een terugkerende rubriek. Houd daarvoor de komende 
DijkRuis-nummers goed in de gaten. Welkom Hayo!

In de huidige editie is Hayo trouwens ook al te vinden, met een poëtische 
bijdrage ontsproten tijdens een ommetje in de nabijgelegen landerijen.

Nog altijd geldt: heb je buurtnieuws, tips of wil je zelf in de pen klimmen voor 
DijkRuis? Neem contact op met de redactie via redactie@dijkruis.nl!
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Een biddende buizerd
Een vallende valk
Een reiger en een ree
Stapten samen tevree
Door het hoge natte gras
Dat net buiten Stad aan het groeien was
Niets deerde ogenschijnlijk de buizerd of de valk
Geen oprukkende stad, geen steen, asfalt of kalk
Doch vluchtten reiger en ree van de schrik
Van de enige stoorzender daar, en dat was ik.

Aan mij de eer weer een berichtje te plaatsen in naam van de Wijkraad. 
Wij vergaderen 6 keer per jaar over onderwerpen die u en mij aangaan t.a.v. 
onze buurten de Ruischerwaard, Ruischerbrug en Noorddijk. Hoewel er over 
het algemeen geen grote problemen zijn, blijven er altijd wel verbeterpunten. 
Wij bespreken de problemen die ons zijn meegedeeld door buurtbewoners 
en leggen deze voor aan de gemeentelijke stadsdeelbeheerder en/of aan de 
provincie. 
Op de ALV van de Wijkraad op 21 maart jl. hebben we verslag uitgebracht 
van onze activiteiten.  Tegenwoordig zijn we bezig met een inventarisatie van 
AED’s in onze buurt, de klok op het Roggeplein, overlast en lawaai van jeugd, 
laatste nieuws t.a.v. van behoud van het Driebondsbos en de verkeersdrukte 
op de Woldweg. Vanwege het laatste wordt er binnenkort een enquête 
gehouden over het verkeer. 
Heeft u ook ideeën voor het verbeteren van onze buurt of problemen met 
onze veiligheid en leefgenot in onze wijken? Of zijn uw klachten bij de 
gemeente niet afgehandeld? 
Meld het dan aan de Wijkraad. 
Misschien kunnen wij u helpen deze problemen onder de aandacht te 
brengen.  
Contactadres Wijkraad: voorzitter-rrn@ziggo.nl

 
MEDEDELING VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE                              

RUISCHERBRUG

Van woensdag 7 JUNI t/m zaterdag 10 JUNI 2023
Organiseren we in Ruischerbrug het Dorpsfeest.

Het voorlopig programma van deze week bestaat uit:
Woensdag: Festiviteiten voor de kinderen en voor de ouderen
Donderdag: Toneelavond (openluchttheater)
Vrijdag: Rustdag 
Zaterdag: Dagactiviteit en feest in een feesttent

Dorpsfeest



Agenda 2023
Buurt- en Speeltuinvereniging  

Ruischerbrug
Januari 
Zo 8 Schaatsen in Kardinge*  10.00-19.00 alle leden 
Wo 25  Winterse knutsel   15.00-16.30 4 t/m 12 jaar 
Za 28 BBB Winterwonderland  17.00-22.00 iedereen 
 (buurt, borrel en bitterballen) 

Februari 
Wo 8 Bowlen*     15.00-17.00 4 t/m 12 jaar 
Za 11 Pubquiz    20.00-23.00 16+  
Za 18  Kinderdisco   9.00-21.00 alle kinderen

Maart 
Wo 1 Kinderbingo    15.00-16.30 groep 1 t/m 8 
Wo 15 Koken met Kids   15.00-16.30 4 t/m 12 jaar 
Za 25  Bingo    20.00-23.00 18+ 
Wo 29 Chillen met een film  15.00-16.30(ca)  vanaf 6 jaar

April 
Za 1 BBB 1001 nacht   17.00-22.00 Iedereen 
Zo 2 Lammetjesdag   14.00-16.30 Iedereen 
Vr 7 Paasspelletjes door de wijk* 15.00-17.30 groep 1 t/m 8 
Wo 19 Kindermiddag knutselen  15.00-17.00 groep 1 t/m 8

7Agenda BSVKunst in het BSV-buurthuis 6
foto’s: Iris Terpstra



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

Oproep - foto’s 8 9Oproep - leden EMS
door:  Luuk Duursma

WIE HEEFT ER LEUKE FOTO’S DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE 
RUISCHERWJKEN, NOORDDIJK, DE SPEELTUIN en/of 
KINDERDORP/BSV-ACTIVITEITEN?

Bijna iedereen kent het speeltuingebouw wel van binnen. De grote zaal 
met groene gordijnen voor het grijze podium, grijze gordijnen voor de 
gigantische ramen. Hoog plafond en creatieve kunst aan de muren. Hoe 
leuk die schilderingen ook zijn, we vinden dat we aan wat nieuws toe 
zijn. 
We zijn op zoek naar foto’s die groot aan de wand van de BSV mogen 
prijken. Dit kunnen foto’s zijn van een kinderdorp van afgelopen jaar of 
bijvoorbeeld 35 jaar geleden, een foto van hoe Ruischerbrug er vroeger 
uitzag (Ruischerwaard bestond nog niet), een luchtfoto van nu via een 
drone, spelende kinderen op één van de toestellen, optocht tijdens 
dorpsfeest, etc., etc.
Lever je foto in voor 1 februari op BSVRuischerbrug@hotmail.nl of als je 
alleen een fysieke foto hebt, voorzien van je naam en adres (met zacht 
potlood achterop schrijven), mag je hem inleveren in de brievenbus 
van het speeltuingebouw. We zullen dan zorgen dat je hem nadien 
terugkrijgt. 
Verspreid dit bericht gerust naar mensen die ooit in de wijk gewoond 
hebben. Wellicht hebben zij erg mooie foto’s. We zijn benieuwd naar 
jullie inzendingen. 

Speciaal voor nieuwe bewoners van Ruischerbrug, Ruischerwaard en 
Noorddijk.
EMS is de buurtvereniging van bovengenoemde wijken en organiseert 
het hele jaar door verschillende activiteiten voor met name de wat 
“oudere bewoners”. Zo zijn er 4 keer per jaar contactavonden, waar 
gekaart en gesjoeld wordt, maar ook fiets-en wandeltochten en jaarlijks 
een toneelvoorstelling. Ook worden er samen met de BSV activiteiten 
georganiseerd.
EMS heeft 150 leden en zou graag zien dat er meer leden bijkomen. Om 
het bedrag hoef je het niet te laten, dat is € 5,00 voor een alleenstaande 
en € 7,50 voor een gezin.
De bestuursleden zijn Jan Eissens, Trijn van der Meulen, Biny Sterkenburg, 
Ate Jongeling en Luuk Duursma. Bij één van deze bestuursleden kun je 
je ook aanmelden.

Email: lduursma@gmail.com

door:  Belinda, Madelon en Iris 
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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 
meegegeven.



BSV - Herfstuitje en spelletjesmiddag 12 BSV - Herfstuitje en spelletjesmiddag 13
door:  Lizet Nuiver

Nu we de pandemie achter ons hebben gelaten en we er weer op uit mogen 
konden wij ons traditionele herfstuitje weer organiseren. Dit jaar hadden 
we gekozen voor een leuke dag in attractiepark Drouwenerzand. Nadat we 
de mail de deur uit hadden gedaan, kwamen er gelukkig behoorlijk wat 
aanmeldingen binnen. Dat betekende dat we weer met een grote bus op pad 
konden. We vertrokken met een club van 40 personen die kant op. Na het 
afspreken van een paar huishoudelijke mededelingen en een vaste zitplaats 
voor de begeleiding kon iedereen zijn eigen weg gaan. De kinderen vlogen 
alle kanten op, en hebben zich goed vermaakt. 

Omdat patat, snacks en ijs inbegrepen was bij de entree, kwamen de kids 
vaak even langs voor wat lekkers. Maar ook de mee genomen komkommer en 
tomaten waren een succes. Omdat het bijna Halloween was hadden ze in het 
winkeltje een leuke aanbieding en konden de kinderen nog een griezelmasker 
uit zoeken om mee naar huis te nemen. Dit resulteerde dat we weer terug 
kwamen met een bus vol griezels. Na een zeer geslaagde dag ging iedereen 
vol en voldaan weer richting huis.



BSV - Herfstuitje en spelletjesmiddag 14 Let op bij  “gele hond” 15

Spelletjesmiddag
Omdat het zo gezellig is om af en toe gewoon even lekker een spelletje te 
spelen op de woensdag middag, blijft dit terug komen op onze agenda. En 
het bleek weer een groot succes te zijn. Na vier tafels klaar gezet te hebben, 
bleef ik maar tafels bij pakken want er druppelden steeds meer mensen 
binnen. Uiteindelijk hadden we een mooie opkomst en zat de zaal vol met 
ouders, opa’s en oma’s met hun kinderen heerlijk te spelen. Hier werden wij 
als bestuur super blij van, en is weer voor herhaling vatbaar. 
Tot de volgende.

Wij willen iedereen bedanken voor het deelnemen aan onze activiteiten. 
En hou de mail goed in de gaten voor de volgende activiteiten! 

door: Frodo Bosma 
15

Nee niet schrikken, er gaat geen nieuwe 
besmettelijke kinderziekte rond in onze 
wijken! Maar toch is het goed om even 
op te letten als je een ommetje maakt 
in Ruischerwaard, Ruischerbrug of 
Noorddijk. Zeker als je hondenbezitter 
bent. Er lopen namelijk wel eens honden 
rond die wat ruimte nodig hebben en 
liever geen contact maken met andere 
honden. Gewoon omdat de hond oud is. 
Of bijvoorbeeld ziek, herstellend van een 
operatie, of angstig.
Hondenbezitters kunnen dit tegenwoordig 
duidelijk maken door een geel lintje aan de riem van de hond te binden. Dus 
ben je je eigen viervoeter aan het uitlaten en zie je zo’n ‘gele hond’? Dan 
hebben de baasjes en de hond waarschijnlijk liever dat je wat afstand houdt 
en jouw hond niet met de andere laat spelen.
Gerda en Henk Pheifer uit de wijk Ruischerwaard hebben een hond met 
inmiddels een geel lintje. Hun Appie is ruim 16 jaar en vindt het niet altijd 
leuk om door vreemde honden benaderd te worden. Hij is nog redelijk actief 
en Gerda en Henk wandelen iedere dag met Appie in de omgeving. 
Toch gebeurde het regelmatig dat andere (vaak jonge) honden naar Appie 
toe gingen omdat ze hem als mogelijk speelkameraadje zagen. “Hun 
enthousiasme is begrijpelijk maar Appie vond dat niet altijd leuk. Wij zeiden 
dan ook steeds dat hij oud is en niet wil spelen of benaderd worden, en liepen 
zo snel mogelijk door”, aldus Gerda en Henk.
Gerda en Henk zagen het gele lintje dan ook echt als een oplossing voor 
Appie. Nadat ze ervan hoorden via een column van dierenarts Piet Hellemans 
in De Telegraaf, hebben ze het hem meteen omgebonden. “Appie wordt dan 
hopelijk vaker met rust gelaten. En zo zijn er vast veel meer honden die wel 
wat rust kunnen gebruiken.”
Meer weten over dit fenomeen? Voor uitleg kun je eens kijken op https://www.
hondenschool.online/hondentips/de-gele-hond/. En denk je dat je zelf een 
geel lintje nodig hebt voor je eigen hond? Ze zijn te koop bij dierenwinkels, 
maar ook in de bekende grotere webshops.



4 keer eremetaal gebr. Helder op NK Taekwondo 16 4 keer eremetaal gebr. Helder op NK Taekwondo 17

Er woont sportief talent in onze buurt! De broers Kiaro (9 jaar) en Trienko Helder 
(12 jaar) uit Damsterwaard hebben op 13 november meerdere medailles 
binnengesleept op het Nederlands Kampioenschap Taekwondo. 
Er werd tijdens het NK in het Brabantse Best gestreden op 5 verschillende 

onderdelen van deze Koreaanse vechtkunst en 
vechtsport. Kiaro won in zijn leeftijdscategorie 
goud op de onderdelen sparren en pre-
arrangement. Trienko haalde op diezelfde 
onderdelen respectievelijk zilver en brons in zijn 
leeftijdscategorie. 
Sparren is een echt taekwondo-gevecht tussen 2 
tegenstanders, waarbij natuurlijk allerlei regels 
gelden. Bij pre-arrangement laten 2 leden van 
dezelfde club hun beste technieken zien tijdens een 
soort nepgevecht, waarvan de onderdelen vooraf 
onderling zijn afgesproken.
Aan het NK deden ongeveer 200 jonge taekwondokas 
mee. De deelnemende kinderen waren hiervoor 
speciaal geselecteerd door hun eigen taekwondo-
club. 

door: Frodo Bosma
Kiaro en Trienko reisden naar het NK af met een Groningse delegatie van zo’n 
15 kinderen. De groep bestond uit leden van hun eigen club TKD Groningen 
(Rijksweg, Oosterhoogebrug) en leden van Sportcenter Tapilatu (Hoogkerk). 

Stephen Tapilatu, een bekende naam in de Nederlandse Taekwondo-wereld, 
was mee als trainer. En Trienko senior, de vader van Kiaro en Trienko, was 
mee als coach. Trienko senior heeft zelf ervaring in meerdere vechtsporten 
en zijn zoons zijn ook al op jonge leeftijd begonnen. Meedoen was een hele 
belevenis voor de kinderen, compleet met een lange autorit heen en weer en 
een hotelovernachting erbij. De Groningse groep heeft een mooie medaille-

oogst mee teruggenomen. 
Op de terugweg was het 
daarom feest en hing een 
trotse Trienko senior de 
vlag uit de auto!
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EEN CORTINA FIETS 
KOOP JE BIJ TSO-FIETSEN 



Meziek mit bus 20 Meziek mit bus 21

De herfst heeft zijn intrede gedaan en traditioneel is er dan op de laatste 
zondag van oktober het muziekfestival Meziekmitbus. 
De 19e editie kon gelukkig weer volop doorgang vinden en alle kaarten waren 
dan ook verkocht. 330 muziekliefhebbers genoten in Ruischerbrug van BOAZ, 

in Thesinge trad WHAT THE FRNK op 

en in Zuidwolde JEFFREY HALFORD AND THE HEALERS. 

De organisatie van MMB is in Ruischerbrug in handen van de culturele com-
missie, bestaande uit Dirkje, Anja, Belinda, Ineke en Luuk. De bardienst doen 
Dirkje, Alex en Luuk al jaren én met de opbrengst worden jaarlijks goede doe-
len gesponsord, zoals het afgelopen jaar het optreden van de 
Bigband Moonlight. In voorgaande jaren zijn sporttoestellen, koelkasten, het 
dorpsfeest en de podiumverlichting in de BSV gesponsord.

door: Luuk Duursma



The mistletoe 22 23

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  ❀
The mistletoe

A Christmas Tale 

   May your every wish come true
    

    Silver Bells, Silver Bells
    it’s Christmas time in the city 
    Ringeling hear them ring   
    Soon it will be Christmas Day

 Op de hoek van het plein zingt een kerstkoor met vrolijk uitgedoste 
mensen dat het een lieve lust is. Het geeft het plein een feestelijk uiterlijk. 
Niet in de laatste plaats, omdat het een uur geleden zachtjes is gaan sneeu-
wen en een dun laagje sneeuw nu de keien bedekt. ‘Silver Bells, Silver Bells’, 
zingt de dirigent mee. Hij heeft twee belletjes in zijn hand die hij onderwijl 
heen en weer schudt. Een paar groepjes mensen zijn blijven staan om goed 
te kijken en luisteren naar het zingende koor. Zij gaan allen gekleed in het 
rood & groen, of in een combinatie van deze twee kleuren. Sommige man-
nen & vrouwen hebben een muts opgezet, en bijna iedereen draagt een 
sjaal. Het is half december en gaandeweg de maand is het behoorlijk koud 
geworden. 
 Het is druk op het plein. De gemeente heeft er werk van gemaakt om 
het plein gezellig aan te kleden. Aan de lantarenpalen hangen lampjes en 
kerstkransen en op het midden van het plein staat een enorme kerstboom, 
ook met lichtjes. Overal staan standjes waar je warme chocolademelk met 
slagroom, glühwein & warme broodjes kunt kopen en er zijn kerststalletjes 

🎶

🎵

met cadeautjes. Je kunt er houten rendieren vinden, kleine stoffen kabouters 
met rode puntmutsjes, kaarsen, kussens en kerstornamenten. 
De bezoekers op het plein geven hun ogen goed de kost en wie niet is 
blijven staan om iets te eten of drinken, is te vinden bij de andere stalletjes. 
Eén van de stalletjes staat aan de rand van het plein naast het koor en de 
eigenaresse is bezig wollen kleden neer te leggen op de houten bankjes aan 
weerszijden van haar kraam.
Ze verkoopt mistletoe. Mistletoe in allerlei maten en samengebonden met 
verschillende kleuren koord. Onderwijl zingt het koor nog steeds uit volle 
borst.
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            O, the first snowfall of the winter
    O, that first snowfall of the year
   🎶 And it shows no sign of stopping   
    In each house you’ll find a sleigh 
    That was waiting for this day🎵
De vrouw stopt even met waar ze mee bezig is om te luisteren naar haar bu-
ren, in haar handen nog een warme deken. Ze glimlacht en begint zachtjes 
mee te neuriën; ze herkent het nummer van eerdere kerstdagen, toen dit 
lied alle decembermaanden klonk in het huis van haar familie. Als het lied 
eindigt, draait ze zich om en legt de laatste deken op een bankje.  
   Een klein meisje is voor haar kraam blijven staan en 
slaat haar gade. ‘Goedemiddag’, begroet ze het meisje. ‘Hallo, mag ik even op 
uw bankje zitten? De kleden zien er zo lekker warm uit’. ‘Natuurlijk mag dat, 
daar liggen ze voor. Ben je alleen op de kerstmarkt?’ ‘Nee’, zegt het meisje 
terwijl ze gaat zitten, ‘Mijn vader & moeder staan daar nog’, het meisje wijst 
naar een stalletje waar een man en vrouw wat staan te drinken. Ze zwaaien. 
Het meisje zwaait terug. ‘Ik zag uw stalletje met alle planten. Dat is toch mis-
tletoe?’ De vrouw knikt instemmend. ‘Daarmee komen je wensen toch uit?’, 
gaat het meisje verder. ‘Ja, dat zeggen de mensen wel’, antwoordt de vrouw 
‘En ik geloof ze wel hoor’, lacht ze het meisje toe. ‘Dan wil ik graag een mistle-
toe bij u kopen, want ik wil graag dat mijn wensen uitkomen’. Het meisje kijkt 
haar met grote ogen ernstig aan. ‘Zo zo, dat is een grote wens’, antwoordt de 
vrouw. Op de achtergrond zingt het koor 

           Driving home for Christmas 
    I can’t wait to see those faces 
   🎶 Driving home for Christmas       🎵
    And I’m moving down that line

 Het gezang geeft het gesprek tussen het meisje en de vrouw een 
gemoedelijk tintje  ‘Ik ben Maribel’, begint de vrouw. Het meisje kijkt haar 
nog steeds met grote ogen aan. ’Mijn naam is Annabel. Ik droomde vannacht 
dat ik hier op de kerstmarkt was, want mama had me gisteren verteld dat we 
hierheen zouden gaan vandaag. Het zag er natuurlijk niet precies zo uit als 
hier op het plein, maar ik droomde wel van u en uw kraampje met mistle-

toe. In mijn droom was u iets jonger en u zei tegen me dat mijn wensen uit 
konden komen. En toen gaf u me een bosje mistletoe. Daarom wist ik zonet 
dat ik naar u toe moest, toen ik uw kraampje zag. Vind u dat niet gek? Dat ik 
van u droomde, nog voordat ik u ontmoet had?’ Maribel is even stil en kijkt 
het meisje aan voordat ze verder gaat. ‘Nee, dat vind ik niet zo gek. Zie je, 
mijn mistletoe groeit op appelbomen & populieren en ik pluk ze alleen als 
ze er klaar voor zijn’. ‘Klaar zijn voor wat?’, vraagt Annabel. “Nou, om met jou 
mee naar huis te gaan, bijvoorbeeld’, antwoordt Maribel. ‘Er klaar voor zijn 
om jou te helpen met je wensen’. Annabel kijkt naar de bosjes mistletoe die 
uitgestald liggen. Zachtjes laat ze haar hand over de planten glijden. ‘Dus 
ze kunnen echt wensen uit laten komen?’, vraagt het meisje verwonderd. 
‘Alleen als je erin gelooft’, antwoordt Maribel. ‘Kijk, wat er denk ik eigenlijk 
gebeurd is vannacht, is dat jij in je dromen een beetje vooruit was. Je wist 
dat je naar de kerstmarkt zou komen vandaag en in je dromen zag je mij 
en mijn kraampje al en sprak ik tegen je. Maar je kon niet weten dat ik hier 
ook echt zou staan vandaag. Dat wist je pas toen je mij zonet zag en besloot 
om naar mij toe te komen. Het lijkt er op, dat je wel geloofde in wat je ged-
roomd hebt, want je vroeg me meteen of mijn mistletoe wensen kan laten 
uitkomen’. ‘Maar hoe kon ú dat weten, vannacht?’ ‘Tja,’ lacht Maribel, ‘dat weet 
ik ook niet precies. Ik denk dat mijn mistletoe míj een handje geholpen heeft 
met jou te vinden, ons heeft samengebracht in jouw droom. 
Weet je al welke wensen je graag uit zou zien komen?’. 
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Annabel begint te lachen. ‘Dat ik zelf zou kunnen leren om al mijn 
wensen uit te laten komen’. Nu is het Maribel’s beurt om te lachen. ‘Dat is 
een mooie wens, die heb ik nog niet eerder gehoord’. Ze kijkt even opzij, 
naar het koor dat na een korte pauze opnieuw begonnen is te zingen.
    I close my eyes
    And I’m somewhere else
    just like magic   🎶
    Everything is icy and blue
    And you would be there, too
   🎵 Under the mistletoe
    Watching the fire glow
    And telling me I love you
    
 Nu kijkt Maribel naar het meisje, dat voor zich uit staart en ergens 
anders lijkt te zijn terwijl ze praat. ’Ik zou nooit meer haast hebben om 
ergens naartoe te gaan, want ik wist precies waar ik zou moeten zijn en 
wanneer. Sommige dagen zou ik veel doen en andere dagen zou ik lan-
terfanten. Ik zou geen dingen meer hoeven doen die ik niet leuk vind. Ik 
zou altijd gelukkig zijn & tevreden met wat ik heb’. Annabel kijkt op naar 
Maribel, alsof ze haar nu pas weer ziet. ’Als dat toch eens zou kunnen’, 
antwoordt de vrouw haar. ‘Ik denk dat heel veel mensen hun wensen 
graag uit zouden zien komen, als ze geloofden dat het mogelijk is’. Het 
is even stil tussen beiden. Dan vervolgt Maribel:  ‘Misschien kunnen 
mensen zich niet voorstellen dat ze altijd gelukkig zijn? Misschien ge-
loven ze dat zoveel geluk iets is voor sprookjes? En dat het niet voor het 
oprapen ligt?’.Annabel zegt niets en kijkt liefdevol naar de mistletoe die 
uitgespreid ligt, wachtend om meegenomen te worden door iemand.
 

‘Nou, ik geloof er wel in, hoor’, zegt het meisje dan volmondig. ‘En ik hoop 
dat ik er altijd in blijf geloven. Zo komen mijn wensen uit’.
‘Nou, daar is geen speld tussen te krijgen’, lacht Maribel haar blij toe. ‘Ik ge-
loof dat m’n mistletoe graag met je mee naar huis gaat’. Maribel pakt een 
groene, volle mistletoe die in het midden van de tafel ligt, half verscholen 
onder een grotere mistletoe met een groen koord. ‘Neem deze maar mee, ik 
denk dat ze goed bij je past. Jullie zullen het samen wel kunnen vinden’. An-
nabel glundert als ze haar mistletoe aanneemt. ‘Precies zoals in m’n droom’, 
geeft ze Maribel een knuffel. ‘Ik heb ook een cadeautje voor jou’, zegt ze. Uit 
haar jaszak pakt ze een klein, fraai ingepakt pakje. ‘In m’n droom zag ik dat 
er allemaal bubbels om je heen zweefden waarin het sneeuwde, dus ik heb 
iets voor je uitgezocht. Ik hoop dat je het mooi vindt’, overhandigt ze Maribel 
het cadeautje. Het is een sneeuwbol, met een klein huisje en twee kinderen 
die een sneeuwpop maken ervoor. ‘Dankjewel, wat lief van je’, zegt Maribel, 
terwijl ze de bubbel heen en weer schudt zodat het binnenin sneeuwt. ‘Die 
zet ik thuis bij de kerstboom. M’n kinderen zullen het een mooi gezicht vin-
den’. Dan komen Annabel’s ouders aanlopen. ‘Ik zie dat je gevonden hebt 
wat je zocht’, geeft haar moeder Annabel een kus op haar hoofd. ‘Wat krijgt 
u van ons?, wendt ze zich tot Maribel. ‘Niets. Annabel & ik hebben elkaar een 
cadeautje gegeven, dus het is al betaald. Vrolijk Kerstfeest voor jullie en… 
May your every wish come true’, knipoogt Maribel naar het meisje.



 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: Jeanet Schaap

Al weken voordat het Sint Maarten is zijn we bij Poppejans al druk bezig 
met de voorbereidingen. Waar we twintig jaar geleden begonnen met een 
keurige papieren paddenstoel zijn we steeds een beetje ambitieuzer aan de 
slag gegaan met de kinderen en zijn ouders van de kinderen benieuwd waar 
we nú weer mee komen.
Het idee is ieder jaar uniek maar er zijn ook steeds een paar dingen hetzelfde. 
Het kost ontzettend veel tijd, energie én materiaal. Maar het is dan ook 

ontzettend leuk 
om de peuters 
te zien knutselen 
voor hun eigen 
lampion. Iedere 
lampion wordt 
uniek als ze zelf 
aan het werk zijn. 
Dit jaar gingen de 
peuters voor een 
poezenlampion 
(mét muis). Een 
oranje poes, 
witte poes of 
lapjeskat? Zelf je 
kleurtjes kiezen 
en plakken maar! 
Zodra de grote 
wiebelogen erop 
zitten heeft de 
lampion karakter. 
Of nog vaker: een 

handicap. Want de ogen zitten soms heel ver uit elkaar of tegen elkaar aan, 
onder de neus, naast de snorharen of is er gaandeweg het knutselproces een 
oog gesneuveld. We schaven het een beetje bij als begeleiding. Een poes met 
één oog is een beetje sneu (we regelen een nieuw tweede oog), een poes met 
ogen die overal en nergens zitten laten we  zo (we regelen niks en genieten 
van de originaliteit en de imperfectie). 

En wat ook niet onbelangrijk is: de lampion moet aardig “hufterproof” zijn. 
In je drukke peuterbestaan struikel je nog wel eens, sleept je lampion over 
de grond, komt ie tussen de deur, vallen je lichtjes eruit of moet ie al zwaar 
gerepareerd worden voor de 11e van de 11e.
Maar wat is het een leuke traditie: in donker op straat en langs de deuren 
voor lekkers of leuks. Dat zingen aan de deur is vaak nog wel een dingetje. 
Aangemoedigd door je ouders, familie of vrienden lukt het vaak toch wel. 
Mooi om te oefenen op zingen in het openbaar. Gelukkig levert niet zingen of 
lelijk zingen ook wel lekkers op.
Niet zingen gebeurt wel meer: we knutselen ook lampionnetjes met de baby’s. 
Waar slaat dit nou op zou je zo denken… Ze kunnen niet lopen, niet zingen, 
niet langs de deuren en ga zo maar door. Wat ze wel kunnen is een voetafdruk 
maken op hun lampion en kijken naar hun verlichte lampionnetje. 



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

Waar gaat dit dan over zou je zo denken, maar deze traditie met gezelligheid 
kun je er met een paplepel in gieten.
We horen veel ouders praten over hun eigen Sint Maarten van lang geleden en 
veel leuke herinneringen komen naar boven. Laten we maar een beetje zuneg 
zijn op zo’n leuke traditie met een dijk van een sfeer en herfstige gezelligheid. 
Volgend jaar weer een nieuwe lampion!
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Gered Gereedschap (GG) levert een bijdrage aan de opbouw van een 
zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. 
De ondersteuning is concreet en praktisch; overtollig gereedschap wordt 
ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in 
voornamelijk Afrikaanse landen waar goed gereedschap niet voorhanden of 
onbetaalbaar is. 

GG stelt mensen in staat om een vak te leren, een bedrijfje te starten en 
zodoende een inkomen te verwerven. GG geeft mensen in ontwikkelingslanden 
letterlijk en figuurlijk instrumenten in handen voor de opbouw van een betere 
toekomst.

GG heeft ruim dertig zelfstandige werkplaatsen, verspreid over het hele land. 
Die werkplaatsen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen, opknappen 
en het verzendklaar maken van het gereedschap en ze zijn bovendien 
verantwoordelijk voor hun eigen financiële middelen.  

De Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, gevestigd in Amsterdam, 
is het landelijk centrum voor alle GG-werkplaatsen. Hier komen de 
projectaanvragen binnen en worden ze beoordeeld. Ook verzorgt zij het 
transport van het gereedschap over zee in containers.

Gered Gereedschap werkt louter op humanitaire gronden en heeft geen 
politieke of godsdienstige achtergrond.

Duurzaamheid
Een duurzame wereld zou je kunnen omschrijven 
als: “Een wereld waarin rekening wordt gehouden 
met de huidige en toekomstige behoeften 
van iedereen en waarin kansen eerlijk worden 
verdeeld.” 
Zo geformuleerd heeft GG een brugfunctie als het 
gaat om de verdeling van goederen wereldwijd 
en het inzetten van gereedschap als instrument 
tegen armoedebestrijding. 

In het kader van Mondiale Duurzaamheid, maken 
we onderscheid tussen HIER en DAAR. 

Een relatief onderscheid, want onze Aarde is één. 

HIER wordt oud gereedschap opgeknapt.
Dat betekent:
• besparing op grondstoffen door levensduurverlenging van gereedschap. 
• besparing op energie, nodig bij het maken van nieuw gereedschap.
• gereedschap dat niet te repareren valt wordt gesloopt, waarbij metalen 

onderdelen worden gescheiden en gerecycled.

DAAR wordt het gereedschap hergebruikt.
Dat betekent:
• het gereedschap wordt als leermiddel ingezet op voornamelijk technische 

scholen.
• soms krijgen afgestudeerde leerlingen een gereedschapsset mee om 

direct aan de slag te gaan na hun opleiding.
• het gereedschap is een middel om een beroep uit te oefenen en dus 

inkomen te verwerven.

www.geredgereedschapgroningen.nln 
email: groningen@geredgereedschap.nl                                              

Travertijnstraat 6 B 9743 SZ  Groningen
tel. 050-313.03.51 

Steek je graag de handen uit de mouwen, geef je dan op als vrijwilliger!!  

door: Alex van der Wielen
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door:  Biny Sterkenburg

door:  Jan Eissens
foto’s: Jan Hulshof

Zondag 9 oktober organiseerde dorpsvereniging EMS haar jaarlijkse 
viswedstrijd.
Er mocht gevist worden tussen de Bronssluis en de hoge brug van de Ringweg. 
Het was een mooie zonnige ochtend. Dus genoten aan de waterkant.

Voor elke deelnemer was er een prijs. 
En er kon geraden worden: het gewicht van de dikste brasem en de dikste 
voorn, en het totale aantal gevangen vis. 

Bertus Hermse raadde het totaal van 15,1 kilo gevangen vis.
Ebbel Iwema raadde het gewicht van de dikste brasem: 1600 gram.
Jan Eissens raadde het gewicht van de dikste voorn: 700 gram.

Wedstrijduitslag:
1.  Ebbel Iwema            3700 gram
2.  Jan Hulshof              3500 gram
3.  Lammert Wiersma   2600 gram
4.  Jan Eissens               2100 gram
5.  Bertus Hermse          1300 gram
6.  Adriaan Scholte        1300 gram
7.  Lukas Doller                     60 gram
8.  Jan Doller                           0 gram

Organisatie: bestuur EMS
Verslag: Jan Eissens

 
MEDEDELING VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE                              

RUISCHERBRUG

Van woensdag 7 JUNI t/m zaterdag 10 JUNI 2023

Organiseren we in Ruischerbrug het Dorpsfeest.

Het voorlopig programma van deze week bestaat uit:
Woensdag: Festiviteiten voor de kinderen en voor de ouderen
Donderdag: Toneelavond (openluchttheater)
Vrijdag: Rustdag 
Zaterdag: Dagactiviteit en feest in een feesttent
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door: Biny Sterkenburg door: Biny Sterkenburg 

Januari: 
Zondag      8 januari                    Nieuwjaarsvisite 14.30 uur 
Zaterdag 29 januari                    3e Contactavond 19.30 uur      

Februari:
Zondag 19 februari                    Hollandse spelletjes 14.00 uur

Maart:
Zaterdag 11 maart                      4e Contactavond 19.30 uur 

April:
Zondag   2 april                           Wandeling   09.30 uur
Zondag 23 april                           Jeu de Boules  14.00 uur

Mei:
Zondag 21 mei                            Fietsen   10.00 uur

Juni:           

Juli en Augustus                         Geen activiteiten i.v.m. vakantie                  

September:
Zondag 10 september               Vissen   06.15 uur 
Zondag 24 september               Boerengolf  14.30 uur  

Oktober:
Zaterdag 14 oktober                 1e Contactavond 19.30  uur    

November:
Woensdag 15 november          Jaarvergadering 20.00 uur    
Zaterdag 25 november             2e Contactavond 19.30 uur

Hierbij nodigen wij  iedereen uit op:
Zondag 8 januari 2023

van 14.30 uur tot 17.30 uur
in het Speeltuingebouw 

Woldweg 41  
te Ruischerbrug 

 Om elkaar een goed en gezond 2023 toe te 
wensen.

Wij willen graag met u een toost uitbrengen op het nieuwe 
jaar met onze traditionele rozijnen op brandewijn.   

Het optreden wordt verzorgd door het duo/trio MaRa. 
Ook wel bekend van hun optredens bij 

verzorgingshuizen tijdens covid. 

Iedereen is welkom: leden en niet-leden. We hopen op een 
goede opkomst zodat het een gezellige middag zal worden. 

 
 Het bestuur 



Helaas is op 15 oktober 2022 Gerda Hartsema overleden.
Gerda maakte haar debuut bij de toneelvereniging van EMS in 2004.
Toneel was Gerda op het lijf geschreven en ze zette zich er dan ook altijd
enorm voor in. Het stuk was nog maar net uitgezocht, en als ze wist welke
rol ze toebedeeld kreeg, was de pruik al besteld, de kleding gekocht,
bijpassende schoenen aangeschaft en afgemaakt met accessoires.
Typetjes spelen en verkleden deed Gerda zeer graag, of het nu een griezelige
non was bij Halloween, waarbij de Noaberstee als basis werd gebruikt,
Koningin bij de Koningsspelen of bij het Dorpsfeest, alles was leuk en groot
uitgebeeld. Maar vooral als er publiek aanwezig was, dan was Gerda op haar 
best.
Als toneelvereniging begonnen we maanden van tevoren met de repetities 
en als we dan niet in de Driebondsschool terecht konden, gingen we 
repeteren in de Noaberstee. Voor ons een prachtige locatie, goed verzorgd, 
knus en gezellig.
Gerda heeft een aantal memorabele typetjes gespeeld, zo ook in het laatste
Openluchtspel in 2018 ´Ze kunnen de pot op´. Gerda speelde de rol van
toiletjuffrouw Dora, helemaal verliefd op vlinderman Heinz, ruziemakend
met Chris en slijmend met de eigenaresse van de camping Helga. 
Alle spelers en de regisseur van toneelvereniging EMS gaan haar enorm 
missen.

In memoriam - Gerda Hartsema
door: toneelvereniging EMS, Tineke Duursma

40

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals 
verduurzamen, hittestress en leefkwaliteit. De gemeente Groningen heeft 
daarom met eigen kennis een nieuw asfaltmengsel laten ontwikkelen: 
GemGroReflection. “Het nieuwe asfalt is lichter van kleur, wordt minder 
warm aangelegd, is recyclebaar en zorgt voor een groter gevoel van sociale 
veiligheid”, aldus technisch specialist wegen Ronald Rosman.

Ronald heeft het nieuwe 
asfalt op zijn initiatief laten 
ontwikkelen. Hoe hij op het 
idee kwam? “Er zijn een aantal 
uitdagingen waar we allemaal 
mee te maken hebben. Eén 
van die dingen is dat het steeds 
warmer wordt in en rondom 
de stad. Dat noemen we ook 
wel hittestress. En daar moeten 
we wat mee”, vult Ronald aan. 

“GemGroReflection is een lichtere asfaltsoort dan het zwarte asfalt dat je 
normaal ziet. Naarmate het verkeer eroverheen rijdt en het slijt, dat is voor 
ons ingecalculeerde slijtage, worden er witte stenen zichtbaar. En dat heeft 
flink wat voordelen.”
Daling oppervlaktetemperatuur
“De witte stenen zorgen bijvoorbeeld voor een daling van de oppervlaktem-
peratuur.  Op een zonnige dag zonder bewolking is de oppervlaktetemperatuur 
van dit asfalt 10 tot 15 graden koeler dan het zwarte asfalt. Dat hebben we 
gemeten door middel van een aantal proefvakken met lichter asfalt. Op de 
Winschoterweg bijvoorbeeld. Of in de bocht van de Johan van Zwedenlaan. 
En op Laan Corpus den Hoorn.”
Koelere nachten
“Wist je dat zwart asfalt op warme dagen wel 50 tot 60 graden Celsius kan 
worden? Op een écht warme dag misschien nog wel warmer. Daar wil je niet 
met je blote voeten overheen lopen”, grinnikt Ronald. “Met GemGroReflection 
worden de nachten koeler. De warmte hoeft immers niet weg, want de 
oppervlaktetemperatuur is lager. Dat komt ieders nachtrust ten goede in 
de zomer.” Door GemGroReflection op grote schaal te gebruiken, zal de 
temperatuur in en rondom de stad afnemen. 
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De gemeente blijft dit voortdurend monitoren.
Duurzamer
Daarnaast wordt GemGroReflection geproduceerd op een temperatuur van 
rond de 130 graden. Gangbaar is een temperatuur van 160 graden. De lagere 
temperatuur is goed voor een CO2-reductie van 2% en een lager gasverbruik. 
“Een stuk duurzamer dus”, benadrukt hij. “Als je 1 ton asfalt produceert, zit 
daar 8 kuub gas op. Wij draaien in één weekend soms wel 600 tot 700 ton 
asfalt. Nou, reken maar uit. Tel uit je winst”, zegt hij enthousiast.
Minder onderhoud
“De verwachting is dat GemGroReflection langer meegaat dan de gebruikelijke 
vijftien jaar. Dat komt door de daling van de temperatuur en doordat we 
minder last hebben van spoorvorming in het wegdek”, legt Ronald uit. “En 
heel simpel: minder spoorvorming betekent minder onderhoud. Op die 
manier besparen we nog meer CO2.”
Recyclebaar
“Daarnaast is GemGroRefection recyclebaar”, gaat hij verder. “Is het asfalt 
‘af’, dan frezen we het eraf. De oude grondstoffen kunnen vervolgens in de 
asfaltcentrale worden verwerkt tot nieuw asfalt.”
Sociale veiligheid
“Nog een belangrijk aspect is dat het gevoel van sociale veiligheid omhoog 
gaat. Dat zit zo: de weg is lichter, dus zijn schaduwen beter zichtbaar. En de 
verlichting weerkaatst erop. We kunnen de verlichting zo tot 50% dimmen en 
flink veel energie besparen.”
Ontstaan
“Al deze voordelen bij elkaar optellend, dacht ik: hier moeten we wat mee. Dus 
zo is het ontstaan.” En de naam? “GemGro staat voor - je verwacht het niet - 
Gemeente Groningen. En Reflection betekent dat het om een lichtreflecterend 
asfalt gaat. Dat bekt wel lekker zo vond ik”, zegt hij lachend. En waarom asfalt? 
“Bomen en groen zorgen voor de meeste verkoeling, maar we moeten onze 
leefomgeving ook toegankelijk houden. Hiervoor zijn wegen noodzakelijk. 
Daar waar mogelijk vergroenen we.”
Wettelijke eisen
Het asfalt voldoet verder aan alle wettelijke eisen. “Elk asfaltmengsel heeft de 
CE-markering, een soort paspoort. Na vijf jaar evalueren we het asfalt. Bevalt 
het nog steeds, dan verlengen we het en gaan we ermee verder. 

Misschien volgt er een kleine verandering. Dat we er een bepaalde grondstof 
bij doen bijvoorbeeld. Maar dat weten we nu nog niet. Voor de komende 
vijf jaar kunnen we in ieder geval vooruit. En gaan we GemGroReflection 
standaard gebruiken bij vervangingsopgaven in wijken en dorpen.”
Zonder winstoogmerk beschikbaar
“We hebben GemGroRefeflection zonder winstoogmerk ontwikkeld. Het is 
een vrij verkrijgbaar mengsel. Elke gemeente die belangstelling heeft, kan 
het ‘recept’ gratis gebruiken. Want we staan allemaal voor dezelfde grote 
maatschappelijke opgaven”, besluit Ronald. Er zijn ondertussen al enkele 
overheden die interesse hebben getoond.
Lewenborg
Donderdag 17 november legde wethouder Mirjam Wijnja het eerste stuk aan 
in Wimpel in Lewenborg. Ze heeft een deel van de straat voorzien van een 
nieuwe toplaag met het asfaltmengsel. Op het fietspad tussen de Rijksweg 
en Driebondsweg over het Damsterdiep is een proef aangelegd. Deze is als 
uitzondering opgeschuurd, zodat de lichte kleur die door gebruik ontstaat 
hier al zichtbaar is. 
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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

Door: Helma Elzer en Janny van Slochteren

Benodigdheden:
- Metalen ring (doorsnee ± 30 cm) op standaard
- Conifeertakjes
- IJzerdraad
- Kniptangetje
- Lijmpistool
- Lichtsnoer
- Skimmiatakje
- Mos
- Dennenappels
- Tak en/of takjes
- Kerstdecoratie, bv kerstballetjes, rood lint etc.

Werkwijze:
Knip stukken ijzerdraad af op een lengte die je prettig 
vindt om mee te werken.
Decoreer de ring gedeeltelijk of geheel dakpansgewijs met 
conifeertakjes. Zet voor zover mogelijk de takjes onzichtbaar vast met 
ijzerdraad. Neem af en toe een takje skimmia mee.

Mos, dennenappels en takjes kun je met een 
lijmpistool vastzetten. Een dikkere tak zou je 
met ijzerdraad aan de ring kunnen bevestigen.
Als je het leuk vindt, kun je er een 
lichtsnoer in verwerken. Het mooiste is dat de 
batterij dan niet zichtbaar is.
Werk het geheel mooi af met bv 
kerstballen of een rood lint.

Fijne kerstdagen!



46Oproepjes 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: 
Hayo van Weringh, Tineke Duursma en Frodo Bosma (editor)
Bert van Dammen (advertenties, lay-out)
E-mail: redactie@dijkruis.nl 
Redactie wijkwebsite: Ton Ensing
E-mail: ton.ensing@gmail.com
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:  10 februari  2023
Sluitingdatum kopij:  20 januari  2023

Colofon 47

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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