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Klaverjas- en Bingoavonden
Iedere tweede donderdag van de 
maand wordt er een klaverjasavond 
gehouden voor de wijk Ripperda. 
Deze avond wordt gehouden in de 12 
Hoven. Het kwam wat stroef op gang 
maar nu hebben we de vaart erin. De 
avonden hebben een goede opkomst 
en zijn erg gezellig. Ook de prijzen 
vallen goed in de smaak. Van een kist 

perssinaasappelen tot een lekkere 
rollade of ramenlappen door onze 
glazenwasser Van der Veen uit Rip-
perda. Bloemstukjes gemaakt door de 
Groene school of ingrediënten voor 
een taart van Juffrouw Taart. Voor de 
volgende ronde houd de Wiekslag in 
de gaten. Ook de Bingo loopt goed. 
Er wordt iedere derde donderdag van 

www.wijkripperda.nl

Ik trok een streep
tot hier

nooit ga ik verder dan tot hier
Toen ik verderging

trok ik een nieuwe streep
en nog een streep

De zon scheen
en overal zag ik mensen

haastig en ernstig
en iedereen trok een streep

iedereen ging verder. 

Toon Tellegen

de maand een avond gehouden in 
de 12 Hoven. Per avond worden er 4 
rondes gespeeld voor een volle kaart 
plus nog een rijtje vol, horizontaal of 
verticaal. Per ronde zijn er leuke prijs-
jes te winnen. Dus kom ook de vol-
gende keer. Voor de volgende ronde 
houd de Wiekslag in de gaten.

In de afgelopen 15 tot 20 jaren zijn 
de sloten in onze wijk een stuk scho-
ner geworden. Het resultaat is, dat 
we vanaf mei (al dan niet) kunnen 
genieten van kikkerconcerten. Vooral 
‘s nachts, maar ook bij warm weer 
overdag horen we de concerten als 
de kikkers op zoek zijn naar een part-
ner. Gevolg daarvan is dat er veel 
kikkerdril en paddensnoeren in de 
sloten zit in de maand mei.
Voor de jeugd reden om er naar op 
zoek te gaan en het mee naar huis 
te nemen om te zien hoe daar kleine 
dikkopjes (kikkervisje) uitkomen.



Tuintips mei
Controleer of hoge vaste planten voldoende steun hebben en geef ze zo no-
dig een steun van bijvoorbeeld een bamboestok. Plaats de steunstokken een 
beetje schuin in de groeirichting achter de plant, bind er de stengels losjes 
aan vast. 

Tuintips voor de zomer

Daar zijn ze (straks) weer, de alles 
verslindende slakken. Deze bela-
gers zullen het pas opgekomen jonge 
groen, zoals van de hosta, weer be-
dreigen, waardoor er binnen de kort-
ste keren geen sprake meer is van 
plantjes. De slakkenbeestjes houden 
er niet van als rond de plant zaagsel, 
schelpen of koffiedik ligt. 

Wie niet graag giftige middelen in 
zijn tuin wil gebruiken, kan proberen 
luizen te lijf te gaan met een aftrek-
sel van brandnetels. Snijd een flinke 
hoeveelheid brandnetels en doe ze 
in een emmer vol water, laat het ge-
heel 12 tot 24 uur afgedekt staan, 
niet langer want de ‘brandende stof’ 
van de brandnetel gaat dan verloren. 

Het aftreksel kan onverdund worden 
gespoten. Het is van belang de aan-
tasting in een vroeg stadium op deze 
manier te bestrijden. Zijn de luizen 
na een paar dagen nog niet geheel 
verdwenen, dan kan de bespuiting 
met het brandnetelaftreksel worden 
herhaald.

Tuintips juni
Nu het weer warmer wordt zal de tuin 
en plantenbakken met enige regel-
maat besproeid moeten worden. Het 
beste is sproeien tussen 4 uur en 7 uur 
‘s-morgens, omdat dan het verschil 
in temperatuur van water en lucht het 
kleinst is en er het minste wind staat. 
Sproei naar gelang het warme weer 
één tot drie keer per week de tuin en 
het gazon. De potten iedere dag.

Hobby in de wijk
Even voorstellen...
Angela Rondhuis 
werd 40 jaar ge-
leden in Gronin-
gen geboren, maar 
groeide op in Ap-
pingedam. Via een 
korte tussenstop in 
Groningen woont 
ze nu ruim 2 jaar 
in Ripperda dankzij de liefde (Rolf). 
Winsum heeft ze inmiddels in haar 
hart gesloten. Angela is docente Om-
gangskunde in opleiding. Ze is ook 
één van oprichters van onze krant De 
BuurtSuper.

Welke hobby? 
Angela heeft meerdere hobby’s die 
in elkaars verlengde liggen; schilde-
ren, fotografie,  het ontwerpen van 

kaarten, flyers, posters en schrijven. 
Al van jongs af was ze aan het teke-
nen, schilderen en verhaaltjes schrij-
ven met illustraties. Kortom een zeer 
creatieve vrouw. Deze hobby’s geven 
haar de nodige ontspanning in haar 
drukke leven.

Hoe en wat? 
Momenteel is het vooral schilderen, ze 
laat de verf het ‘verhaal’ doen. Ze ge-
bruikt voornamelijk acryl op canvas-
doek. Acryl is namelijk breed toepas-
baar, zowel dik als dun te verwerken. 
Soms gebruikt ze daarbij een spons 
of een spackmes voor een bepaalde 
textuur. Om een kaart, een poster of 
een flyer te maken, combineert ze op 
de pc een foto (van bv een schilderij) 
met tekst en/of andere foto’s. Sinds 

2011 heeft ze haar schilderijen 3x 
geëxposeerd en op 2 kunstmarkten 
gestaan. Vorig jaar kwam ook haar 
eerste gedichtenbundel met illustra-
ties uit, een verhalenbundel is in een 
vergevorderd stadium. Bijna al haar 
werken zijn te koop. DePrint verkoopt 
haar kaarten ook. Nieuwsgierig ge-
worden? Kijk dan op haar website 
www.artium.info



Alle wijkbewoners worden uitgenodigd hun wetenswaardigheden in De 
BuurtSuper wereldkundig te maken. Zoals: eigen bedrijf(je) in de wijk, bijzon-
dere hobby, een wijkactiviteit ondernemen.

Klaverjassen en Bingo
gehouden iedere tweede donderdag en bingoavonden  iedere derde donder-
dag van de maand worden goed bezocht in de 12 Hoven.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die met ons mee willen denken en 
werken om nog meer ideeën voor en met de wijk te organiseren. 
Heb je een idee, dat leuk is voor de wijk bv. een lezing, repair café, sjoelen, 
enz. geef dit dan door aan: Mounet Stuiver, mailadres: mounet@gmail.com 
of Adrie van Riel, mailadres: adrievanriel@hotmail.com

Oproepen

Maak teams en zet de 
teams achter elkaar 

in estafette-opstelling. 
Voor de ploegen hangt 
op enige afstand een 
hoepel, waarin een 
bel hangt. De num-

mers 1 van ieder team 
probeert een tennis-
bal door de hoepel te 
werpen, zonder de bel 

te raken. Gooien ze mis, 
dan halen ze de bal en 
proberen ze het op-

nieuw. 
Is het gelukt dan geven 
ze de bal aan no 2, enz. 
Wie het eerste met de 
hele ploeg de bal goed 
geworpen heeft heeft 

gewonnen.

Isa Grijpstra,13 jaar, 2e jaars HAVO Wessel Gansfort College Winsum.Isa houdt van lezen, schrijven, toneel & hockey.Het mysterie van de Ripperda buurt 
(deel 5) 

Haar hart klopt in haar keel.
De vader van Tessa doet met een 
glimlach open. ‘Hallo Marijke!’ zegt 
hij vriendelijk ‘Hoe gaat het met 
jou?’ ‘Wel goed geloof ik.’ antwoord 
Marijke. Ze kijkt achter zich, Joep 
staat achter haar. Marijke kijkt naar 
de vader van Tessa en vraagt ‘Wat 
doet u hier?’ Meteen heeft ze spijt 
van haar vraag. Wat brutaal! Ze 
voelt haar wangen rood worden. ‘Ik 
kwam nog wat spulletjes ophalen.’ 
Nu pas valt haar oog op het kistje 
onder de arm van Tessa’s vader. Het 
ziet er oud uit en er hangt een brief 
half uit. ‘Als je het niet erg vind ga 
ik weer.’ zegt de vader van Tessa. Hij 
loopt naar buiten en trekt de deur 
achter zich dicht. De vader van Tes-
sa loopt naar zijn auto. Hij stapt in, 
start de motor en zwaait naar Ma-
rijke en Joep terwijl hij weg rijdt. 

Het mysterie van de Ripperda buurt 

Door Isa Grijpstra

Alarmbel

‘Toevallig dat hij in het huis was toen 
wij kwamen,’ begint Joep ‘maar hij 
verloor wel wat.’ Joep wijst naar een 
plek op de grond. Marijke volgt zijn 
vinger. Er ligt een papiertje op de 
grond. ‘Volgens mij kwam dat uit het 
kistje.’ zegt Joep twijfelend. ‘Waar-
om zei je niet dat hij iets verloor?’ 
vraagt Marijke verbaasd. ‘Weet ik 
niet.’ antwoordt Joep. Marijke pakt 
het briefje van de grond af. ‘Lees 
eens wat erop staat!’ zegt Joep en-
thousiast. Marijke twijfelt. Ze is wel 
heel nieuwsgierig, maar je mag nooit 
iemand anders zijn papieren lezen. 
Tenzij je er toestemming voor hebt. 
Maar Marijke is te nieuwsgierig. Ze 
strijkt het papiertje glad en begint 
te lezen…

(Wordt vervolgd)

Kopij voor de volgende 
wijkkrant graag aanleveren 

vóór 17 augustus 2013. 

debuurtsuper@wijkripperda.nl
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Beginnend bedrijf in Ripperda
Even voorstellen...
Bauke-Jan en Gerwin Davids. 
Deze 2 enthousiaste jongens hebben 
als hobby de computer. Ze hebben 
zich erin verdiept en gaan ICT-mbo 
studeren. 

Wat kunnen ze voor de bewo-
ners van Ripperda  betekenen? 
Allereerst kunnen ze u helpen bij het 
kopen van een computer die bij u 
past, wat u wilt Windows 7 of 8 met 
antivirus, Excel, Word, enz., hulp bij 
installeren en aansluiten bij u thuis, 
bij verandering van provider. Vaak 
wordt  gezegd dat het een makkie is 
maar soms valt het tegen. Eenmaal 
een computer gekocht dan kunnen ze 
het volgende voor u doen: uitbreiden 
van de computer, virussen verwijde-
ren, schoonmaken van de computer, 

ongewenste programma’s verwijde-
ren, reparatie van uw computer of 
laptop, onderhoud voor een snellere 
computer, port for warning (overal ter 
wereld bij uw documenten en foto’s 
kunnen komen), bankzaken veilig 
kunnen regelen. Andere mogelijkhe-
den zijn: goedkoop via internetbellen 
naar vast en mobiel, back-up instel-
len, computer upgraden, extra usb 
poorten, hulp bij instellen mobiele 
telefoon. Teveel om op te noemen en 
dat alles voor een redelijke prijs. 

Info
bauke-jandavids@hotmail.com 
tel: 0595-442955 
mobiel: 06-40060649 

Kerspel 29 9951 VC Winsum 

Dobvenne
De veldnaam verwijst naar een dobbe gelegen in een stuk weiland. Een dob-
be is een waterkom, een gegraven drinkwatervoorziening voor het vee. Vaak 
aangelegd waar sloten onvoldoende in de behoefte kunnen voorzien. Een 
venne is een besloot stuk weiland.

Meander
Een meander is een bocht in een stroom, die zich door het landschap slin-
gert. Tot het jaar 1629 slingerde het Reitdiep zich vlak langs Winsum. In dat 
jaar werd een kronkel van het Reitdiep afgesneden. Het diep werd over het 
gedeelte vanaf een punt ten noorden van Garnwerd (Noorderpomp) in zui-
delijke richting tot vlakbij de Wetsingersluis recht gegraven. Zo’n recht stuk 
wordt een rak genoemd. In het gebied is nog zichtbaar waar de oude loop 
van het Rietdiep zich door het landschap slingerde.

*Bron: Straatnamen in Winsum, herkomst en betekenis door Teun Juk

Verklaring van straatnamen*

Het is mijn vaste overtuiging 

dat je de meest ernstige zaken

ter  wereld niet aankunt

als je de meest vermakelijke 

niet begrijpt. 

Winston Churchill


