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Beste Buurtbewoners, 
Voor je ligt alweer het 1e nummer van 2013 van onze eigen wijk-
krant “De BuurtSuper”. Wij, als redactie, hebben het afgelopen 
jaar met ontzettend veel plezier gewerkt aan de wijkkrant. 

De prijsjes voor de kleurwedstrijd zijn 
inmiddels uitgereikt. Er zijn 21 kleur-
platen ingeleverd, de één nog mooier 
dan de ander. Uiteindelijk zijn de win-
naars geworden: 

- Hanna van der Pers - 4 jaar 
- Emma van Til - 5 jaar 
- Anniek Tromp - 11 jaar

De kleurplaat van de 2,5 jarige Silvijn 
Groefsema vonden we qua kleur en 
compositie een waar kunstwerk. Hij 
heeft daarvoor een aanmoedigings-
prijs gekregen.

I.v.m. ruimtegebrek staat het verslag van de nieuwjaars-
bijeenkomst op de website. Kleurwedstrijd

Iedere keer hebben we geprobeerd 
om er een goed gevulde, informa-
tieve, leuke en ontspannende krant 
van te maken, voor jong én oud! De 
afgelopen maanden waren span-
nend. Spannend omdat we niet wis-
ten of we door konden gaan, want 
hoe laag we de kosten ook houden, 

www.wijkripperda.nl

de krant kost geld! Gelukkig heeft de 
gemeente Winsum ons eenmalig een 
budget toegekend, zodat we ook in 
2013 met De BuurtSuper door kun-
nen gaan. We hebben 2013 dan 
ook uitgeroepen tot het jaar van de 
grote P, de P van Positief! Want on-
danks de crisis, onzekerheden voor 

velen en verdrietige momenten, zijn 
er altijd kleine lichtpunten in het le-
ven. Die lichtpuntjes kun je groot 
zien. Wij gaan er dan ook vanuit, dat 
jullie de krant met veel plezier lezen 
én niet te vergeten: alle bijdragen zijn 
van harte welkom bij de redactie. De 
redactie wenst jullie allen een positief 
2013 toe en veel leesplezier met De 
BuurtSuper. 

De redactie

Anniek Tromp

Hanna van der Pers

Silvijn Groefsema
Emma van Til



Bedrijf in Ripperda

Bijzonder doel

Even voorstellen…
Rixt Langeveld. 

Het bedrijf heet: 
De Korenbloem, passie voor groen. 

Hoe het begon: 
Rixt heeft na haar opleiding groen-
voorziening, recreatie, landschapsbe-
heer en -aanleg, onderhoud van tuin 
en park, gewerkt voor Natuur-, Mili-
eu-, Fauna- en Landschapsbeheer in 
de provincie Friesland. Ze begeleidde 
projecten die tot doel hadden Land-
schapselementen te herstellen en te 
behouden. Daarna heeft ze gewerkt 

bij ingenieursbureau Oranjewoud. 
Sinds 2004 heeft ze haar eigen be-
drijf De Korenbloem.

Wat Rixt biedt: 
Zij kan nieuwe en bestaande tuinen 
(ver)maken naar de wensen van ei-
genaar en/of aanpassen. Bij haar 
kun je ook terecht voor advies voor 
renovatie en aanleggen van nieuwe 
en bestaande tuinen. Ze kan alle 
bomen, struiken, vaste planten en 
bollen leveren. Verder geeft Rixt cur-
sussen, zoals een cursus ‘natuurrijk 
tuinieren’, een inspirerende en prak-
tische cursus, waarin je leert hoe je 
van je tuin een paradijs voor vogels, 
vlinders, planten en dieren kunt ma-
ken. De cursus bestaat uit 6 avonden 
van 2 uur en 2 excursies. Een ander 
bedrijfsonderdeel is de verkoop van 
duurzame tuinproducten en kerstpak-
ketten met biologische producten. 

Meer informatie: 
Rixt woont aan de Gouw. Haar kan-
tooradres is Het Aanleg 1, Winsum. 

Tel: 06-13256244 of 0595-443005. 
Websites: 
www.dekorenbloemtuinen.nl
www.natuurlijk-kerstpakket.nl

Wil je de nieuwsbrief ontvangen 
van de Korenbloem, passie voor 
groen, dan kun je je opgeven door 
een mail te sturen naar: 
info@dekorenbloemtuinen.nl

Graag wil ik, Ilja, u iets vertellen over mijn bijzondere doel. 
Ik heb mij ten doel gesteld, dat ik mee ga doen aan de actie Alpe 
d’HuZes. Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of 
in een teamverband, geld bijeen brengen waarmee zij een bij-
drage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. 

Onder het motto “Opgeven is geen 
Optie” wordt op één dag de legenda-
rische Alpe d’Huez zo vaak mogelijk 
beklommen. Ik wil deze actie graag 
steunen, omdat deze akelige ziekte 
ook mij getroffen heeft en ikzelf er-
varen heb hoe belangrijk onderzoek 
is. Onderzoek dat al gedaan is ver-
groot mijn overlevingskansen. On-
derzoek dat nog gedaan wordt, gaat 
er hopelijk voor zorgen dat in de toe-
komst kanker een chronische ziekte 
kan worden waar mensen niet meer 
aan dood hoeven te gaan. Inmiddels 
zijn operaties en chemotherapie ach-
ter de rug. Inmiddels ben ik samen 
met mijn 3 kinderen en een fantas-
tisch team begonnen met trainen. 

Nu nog veel in de sportschool, maar 
zodra het buiten weer iets aangena-
mer wordt natuurlijk ook buiten. Wel-

licht ziet u mij dus binnenkort fietsen 
op een racefiets of mountainbike. U 
kunt mijn actie volgen via de actiepa-
gina bij Alpe d’HuZes. U kunt mij ook 
sponseren, al is een persoonlijke re-
actie al geweldig! Dit kan via de link: 
http://tyurl.org/R7kpuA



Stuur 1 kind 
(politie) de groep uit. 
Wijs dan in de groep 

een ‘moordenaar’ aan. 
Deze ‘moordenaar’ 

knipoogt naar de kin-
deren in de groep. 

Zodra een kind deze 
knipoog krijgt, valt deze 

‘dood’ op tafel. Het 
kind dat uit de groep 
gestuurd was (politie), 
moet gaan uitvinden 
wie de moordenaar is 
voordat alle kinderen 
‘vermoord’ zijn. Bij-

voorbeeld max. 3 keer 
raden.

Isa Grijpstra,13 jaar, 2e jaar HAVO Wessel Gansfort College Winsum.Isa houdt van lezen, schrijven, toneel & hockey. 

Marije was vastberaden om achter 
het ware verhaal te komen. 

Het mysterie van de Ripperda buurt 
(deel 4)

Marijke loopt samen met Joep op 
het grote grasveld naast basisschool 
De Wierde. Ze hadden al allemaal 
redenen bedacht waarom de ouders 
van Tessa zouden willen verhuizen. 
Niets leek echt logisch. ‘Ik zou het 
echt niet weten.’ zucht Joep. ‘Toch 
moet er een reden zijn.’ houdt Ma-
rijke vol. Marijke pakt haar telefoon 
uit haar zak. Ze wil nu meteen van 
Tessa weten waarom ze verhuisd 
is. Marijke sms’t dit verhaal naar 
Tessa: Heey, ik wil de echte reden 
weten waarom jullie verhuisd zijn. 
Ik mis je nog steeds, X Marijke. Al 
snel krijgt Marijke een berichtje te-
rug. Hoi, mijn ouders waren het huis 
zat. Ze maken nu de hele tijd ruzie. 

Het mysterie van de Ripperda buurt 

Door Isa Grijpstra

Moordenaartje!
Heel vervelend. Kan ik alsjeblieft een 
weekend bij jou komen? Word gek 
hier! x-jes Tessa. Marijke leest het 
sms’je van Tessa hardop voor. ‘Dat 
kan toch? Soms vinden mensen hun 
huis niet meer mooi!’ zegt Joep. ‘We 
gaan nu naar Tessa haar huis toe.’ 
zegt Marijke. ‘Maar ze woont er niet 
meer!’ brengt Joep ertegenin. Marij-
ke hoort hem al niet meer. Ze rent al 
richting het huis van Tessa. Eenmaal 
daar aangekomen kijkt ze door het 
raam. Er staat iemand in de woon-
kamer. Het is de vader van Tessa! 
Marijke snapt niet wat hij hier doet. 
Ze gaat voor de deur staan en belt 
aan. Haar hart klopt in haar keel.
 
(Wordt vervolgd)

In april is het volop voorjaar: Oude 
en afgestorven plantenresten kunnen 
afgeknipt worden zodat ze alle kans 
krijgen om te groeien en bloeien. Je 
kunt nu zonder problemen nieuwe 
vaste planten in je tuin zetten, zo ben 
je voorbereid op een kleurrijke zomer. 

Je kunt ook nog de zomerbloeiende 
struiken snoeien, b.v. de vlinderstruik. 
Deze struik bloeit op 1-jarig hout. 
Knip alle takken van deze struik tot 

ongeveer 25 cm boven de grond, 
voor een prachtig bloeiende struik in 
de zomer. Let eens op het Oranjetipje. 
Dat is een kleine witte vlinder met een 
oranje vlekje op het einde van de vleu-
gels. Deze vlinder zie je rond vliegen 
zodra de pinksterbloemen bloeien. 
Het Oranjetipje kondigt de lente aan. 
Heb je ze gezien meld ze via: 
info@dekorenbloemtuinen.nl. 

In mei zijn de meeste voorjaarsbol-
len zoals tulpen, narcissen en krokus-
sen uitgebloeid. Knip de uitgebloeide 
bloemen weg en laat het blad afster-

ven dan vormt de bol  reservevoedsel 
voor het volgend voorjaar. 
Tulpen en hyacinten kun je beter uit 
de grond halen, de andere kunnen 
blijven zitten. Vanaf half mei kun je 
zomerbloeiers als dahlia en gladiolen 
planten. 

Wacht met het planten van één jari-
gen tot na de ijsheiligen (11-14 mei). 
Er is tot dan nog kans op nachtvorst. 
Zet je ze eerder buiten, dan kunnen ze 
last hebben van nachtvorst, je moet 
ze dan afdekken of binnen halen.

Tuintips

Kopij voor de volgende 
wijkkrant graag aanleveren 

vóór 9 mei 2013

debuurtsuper@wijkripperda.nl

Notabene



Colofon 

Redactie:
 Corrie Bloot, Janita Dijkstra, Rolf 
van Ittersum, Gert Kauw, Angela 

Rondhuis, Roelie Schuitema, Corrie 
Springintveld en Dineke Zwerwer 

 
Vormgeving: Janita Dijkstra

Druk: DePrint Winsum

e-mail
debuurtsuper@wijkripperda.nl

website
www.wijkripperda.nl

Postadres:
Redactie De BuurtSuper

Hamrik 47, 9951 HK Winsum of
Gouw 2,  9951 VA Winsum

De BuurtSuper:
De BuurtSuper verschijnt 4 keer 

per jaar en is bestemd voor 
wijkbewoners van de wijk Ripperda. 

Wil je de wijkkrant niet ontvangen, 
mail ons dan of laat het op een 

andere manier weten.

Voorwerk
Naamgeving in 1974. Een voorwerk 
was een kloosterboerderij. In 1284 
kreeg de Johannieter commanderij te 
Warffum een landgoed te Winsum in 
haar bezit. De boerderij die daarop 
stond werd vervolgens een voorwerk 
van dit klooster. De commanderij ver-
wierf toen ook het patronaatsrecht op 
de kerk van Winsum. Dit landgoed 
behoorde vanouds tot het grondbe-
zit van het Benedictijner klooster te 
Werden. In 1529 kwam het voorwerk 
met alle rechten op de kerk en pas-
torie, maar ook de plichten jegens 
o.a. de seendrechter (een kerkelijke 
rechtbank) in het bezit van Evert van 
Mepsche. Later is het overgegaan 
op de familie Ripperda. Blijkens een 
bericht uit 1570-1573 berustte de 

verplichting om “spise, dranck, hoey 
ende haver voor de paarden” op het 
huis van Asinga Ripperda, het oude 
Voorwerk.

Weverij
Naamgeving in 1976, genoemd naar 
een weverswerkplaats. In de meeste 
plaatsen vond je in de eerste helft van 
de 19e eeuw wel één of meer wevers, 
zo ook in Winsum. De wever maakte 
weefsels door het dooreenwerken 
van draden wol. Daarbij gebruikte 
hij een weverskam; een raam met 
tanden waartussen de kettingdraden 
gespannen werden. De weversklos is 
de klos waar het inslaggaren om ge-
wonden werd bij het weven.

*Bron: Straatnamen in Winsum, her-
komst en betekenis door Teun Juk

Verklaring van straatnamen*

Contact
Ik geloof

dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien, 

te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

 
Het grootste geschenk

dat ik kan geven is,
de ander te zien

te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt

voel ik
dat er contact is gelegd.

(Uit: Menselijke contacten)

Ik ben op zoek naar glossy 
tijdschriften zoals Happinez en 

Nature om collages van te maken. 
Heeft u nog een stapeltje liggen belt 

u mij dan op nummer 
0595-444299. 

Alvast bedankt! Met vriendelijke 
groet, Mary Stegeman.

Alle wijkbewoners worden 
uitgenodigd hun wetenswaardig-

heden in De BuurtSuper 
wereldkundig te maken. Zoals:

- eigen bedrijf(je) in de wijk 
- bijzondere hobby 

- een wijkactiviteit (gaan) 
ondernemen. 

Stuur je tekst met naam en adres 
(bij voorkeur) via e-mail of naar 

ons postadres.

Oproepen


