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Plukdagmanifestatie
Onder voorbehoud: Het is de bedoe-
ling om op 12 oktober een plukdag-
manifestatie te houden in de boom-
gaard nabij het Oldehof. Organisatie 
ligt bij belangenvereniging ‘t Olde-
hof/Peerdewask. Op deze dag vinden 
er diverse activiteiten plaats. 
Je wordt in de gelegenheid gesteld 
appels te plukken, ook vinden er 
rondleidingen in De Appelhof en 

wandelingen van en naar Oldenzijl 
plaats en worden er workshops ge-
houden. Diverse organisaties zijn 
hierbij aanwezig en voor de kinderen 
is er de mogelijkheid mee te werken 
aan de realisatie van een bijenhotel 
en het in elkaar zetten van nestkasten. 
Om het op 12 oktober nog mogelijk 
te maken appels plukken, hierbij het 
verzoek van de belangenvereniging 

en de gemeente, nu nog geen appels 
te plukken. Tevens hierbij een verzoek 
aan allen, om ook de kinderen er op 
te wijzen voorzichtig om te gaan met 
de fruitbomen en de appels te laten 
zitten. Het “trapveldje” in de boom-
gaard willen we nl. graag behouden 
voor de kinderen!! Een dag in het 
teken van de natuur dichtbij in onze 
eigen woonwijk.

Alpe d’HuZes
In de vorige Buurtsuper heb ik mij Alpe d’HuZes plannen uitgelegd. Inmiddels 
heb ik de berg echt opgefietst. Ik mocht op woensdag 5 juni. Het is mij gelukt 
om 2x naar boven te fietsen. Het was een ervaring, die moeilijk te beschrijven 
is. Heel bijzonder. Wel een ervaring om nooit meer te vergeten! Voor alle 
mensen die mij gesteund hebben nog een oprecht dank je wel! Helaas is de 
Alpe d’HuZes momenteel negatief in het nieuws. Ik vind dit erg jammer. Ik wil 
dan ook vragen om vooral niet te vergeten hoe veel, heel veel goed werk er 
verricht is met het gedoneerde geld. Groetjes Ilja

 

Finish van mijn tweede beklimming! Lachen en huilen tegelijk!
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Flora en fauna in onze wijk

Ook de witte bloemen, waarvan er 
steeds maar één tegelijk bloeit, zijn 
duidelijk zichtbaar. Deze plant komt 
in grote getale voor, ondanks dat 
elk jaar bij het schoonmaken van de 
waterpartijen maar een derde van 
deze planten mag blijven staan. Dit 
in verband met de doorstroming van 
het water, want de Krabbenscheer is 
in staat om een sloot dicht te laten 
groeien! 

De Krabbenscheer is een bescherm-
de plant en komt alleen voor in lang-
zaam stromend, schoon en niet al te 
voedzaam water. Een teken dat het 
met het watermilieu in onze wijk wel 
goed zit! In het najaar verdwijnt de 
plant onder water om in het voorjaar 
weer te voorschijn te komen; het is 
dus een drijvende plant. Dit proces is 
mogelijk, omdat de bladeren blad-
cellen met gas hebben waardoor de 
plant kan drijven. In het najaar ver-
dwijnt het gas uit die cellen (het blad 
sterft af) en zakt de plant naar de 
bodem. In het voorjaar hebben de 
nieuwe bladeren weer cellen met gas 
en stijgt de plant weer op. De plant is 
belangrijk voor de voortplanting van 
o.a. twee in onze wijk voorkomende 

libellen, namelijk de Paardenbijter en 
de Blauwe Glazenmaker. Ze vliegen 
in de periode juli tot en met laat in 
november. De mannetjes zie je pijl-
snel over het water vliegen om hun 
territorium te bewaken en om een 
vrouwtje te zoeken om mee te paren. 
Dan ineens blijven ze stil in de lucht 
hangen, daarom worden ze ook wel 
helikopters genoemd. De paardenbij-
ter dankt zijn naam aan het feit dat 
hij vaak jaagt op insecten die zich 
dichtbij het lijf van dieren of mensen 
ophouden, waardoor het lijkt of hij ze 
bijt. De vrouwtjes die gepaard heb-
ben zetten tegen de avond hun eitjes 
af en doen dat uitsluitend in bladeren 
van de krabbenscheer vlak onder de 
waterlijn. Met een legboor wordt een 
gaatje in het blad gemaakt waarin 
het langwerpige eitje (één per keer) 
wordt gelegd. De eitjes overwinteren 
in het blad en komen in het voorjaar Krabbenscheer in bloei

uit als larve. De larven bewegen zich 
ruim een jaar vrij in het water en le-
ven van onder meer kikkervisjes. 
In de daaropvolgende zomer vindt de 
gedaanteverwisseling naar een libelle 

plaats. De larve of nimf klimt vroeg in 
de morgen via een plantenstengel uit 
het water. In de loop van de ochtend 
vindt de laatste vervelling plaats. Dit 
proces heet uitsluipen. Op de rug-
zijde ontstaat een spleet in de larven-
huid waaruit eerst de kop, daarna het 
borststuk en de poten te voorschijn 
komen. Na een korte rustperiode 
wordt ook het achterlijf uit de larven-
huid getrokken. Vervolgens worden 
de vleugels volgepompt met bloed-
vloeistof waarna de vleugels nog één 
tot enkele uren moeten uitharden om 
te kunnen vliegen. Bij toeval heb ik 
een deel van dit proces bij mijn eigen 
vijver kunnen zien gebeuren. De libel-
len vliegen vooral bij mooi weer rond 
het middaguur. Is het te warm dan 
schuilen ze tegen de hitte in de scha-
duw en verschuift de vliegtijd naar de 
schemering. Eenmaal volwassen, le-
ven ze heel kort: twee tot vier weken.

Roelie Schuitema

Bronnen: Internet en Veldgids libellen.

Ripperda is een wijk met veel water. In de sloten staat in de zomer een makkelijk her-
kenbare waterplant te pronken. Het is de Krabbenscheer, die met zijn lange getande 
bladeren boven het water uitsteekt. 



Oproep
Alle wijkbewoners worden uitgenodigd hun wetenswaardigheden in De Buurt-
Super wereldkundig te maken. Zoals: eigen bedrijf(je) in de wijk, bijzondere 
hobby, een wijkactiviteit ondernemen.

Agenda
Klaverjassen en Bingo in De Twaalf Hoven: 
Klaverjassen: Donderdag 10 okt, 14 nov. en op 12 dec, om 19.30 uur.
Bingo: Donderdag 17 okt , 21 nov. en op  19 dec. om 19.30 uur.

Oproepen en Agenda

Benodigdheden: 
Een (school)bord en 

een krijtje

De eerste speler moet 
een woord op het bord 
schrijven van 3 letters 

(bijv. tak). De vol-
gende speler voegt hier 
een letter aan toe en 
vormt dan een 4 let-

terig woord (bijv. kant).
De volgende speler doet 
hetzelfde. Het spel stopt 

als de speler die aan 
de beurt is geen nieuw 

woord kan maken.

tak
kant
krant
enz.

Isa Grijpstra,13 jaar, 3e jaars HAVO WGC Winsum. Isa houdt van lezen, schrijven, to-neel & hockey.
www.isasanna.loggy.nl

Haar hart klopt in haar keel.

Het mysterie van de Ripperda buurt 
(deel 6) 

Marijke strijkt het papiertje glad en 
begint te lezen. Ga de eerste nacht 
tussen vrijdag en zaterdag met je 
beste vrienden naar de wierde toe. 
Midden op de wierde om twaalf 
uur ’s nachts, waar het gras glin-
stert door de maan, moet je gra-
ven. Daar vind je wat belangrijk is. 
Marijke kijkt Joep vragend aan. Ook 
Joep lijkt het niet te snappen. ‘Wat 
is dat nou voor iets raars?’ zegt hij. 
Marijke schudt haar hoofd. ‘Ik heb 
geen idee, maar iets zegt me dat 
we naar die brief moeten luisteren.’ 
Joep kijkt Marijke raar aan. ‘Als ik 
nou zorg dat Tessa bij mij komt lo-
geren van vrijdag op zaterdag, dan 
sluipen we ’s nachts het huis uit en 
lopen naar de wierde. Jij zorgt dan 
dat jij er ook bent.’ ‘En jij denkt dat 
dat lukt?’ vraagt Joep aan Marijke. 
Marijke knikt. ‘Ja, dat lukt’ zegt ze 
vastberaden. ‘Ok’ zegt Joep. Het is 
duidelijk dat hij er niet zoveel ver-
trouwen in heeft. ‘Ik ga meteen naar 

Het mysterie van de Ripperda buurt 

Door Isa Grijpstra

Piramide woorden

huis om Tessa te bellen’ zegt Marijke. 
‘Doei Joep!’ roept ze terwijl ze naar 
huis rent. Thuis vraagt Marijke aan 
haar moeder of Tessa mag komen 
logeren. ‘Natuurlijk, wat leuk’ zegt 
Marijke haar moeder. Marijke ver-
telt haar moeder expres niet over de 
brief. Ze belt Tessa. ‘Hallo Tessa! met 
Marijke. Ik wou vragen of je het leuk 
vindt om van vrijdag op zaterdag 
hier te komen logeren’ zegt Marijke 
zodra Tessa opneemt. ‘Leuk! Maar 
ik moet het eerst aan mijn ouders 
vragen’ zegt Tessa. Marijke hoort ge-
praat aan de andere kant van de te-
lefoon. ‘Het kan. Leuk! Is het goed als 
mijn ouders me vrijdag om 11 uur 
brengen?’ ‘Is goed’ zegt Marijke ‘tot 
dan!’ Marijke hangt de telefoon op. 
Ze gaat naar haar kamer en leest de 
brief nog eens door. Wat zou dit te 
beteken hebben?

(Wordt vervolgd)
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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.

Tuintips voor de herfst
Groenblijvende heesters en co-
niferen kunnen vanaf half september 
aangeplant en/of verplant worden. 
De grondtemperatuur is daarvoor 
nog hoog genoeg en de verdamping 
laag. 

Uitgebloeide vaste planten kun-
nen worden gescheurd en verplant. 
Scheur alleen de volledig winterharde 
soorten. Vaste planten die in de win-
ter vaak last van vorstschade hebben, 
kunnen beter pas in maart worden 
gescheurd. 

Lavendel houdt van regelmatig 
snoeien en krijgt daardoor een bos-
sig uiterlijk. Door snoeien kan de le-
vensduur worden verlengd. 

Hagen zoals taxus, haagbeuk, 
haagconifeer of liguster kunnen voor 
een laatste maal worden gesnoeid. 
Let op de vorm: van onderen wat bre-
der dan van boven. Snoei niet te kort 
op oud hout. De buxus mag nog tot 
in begin oktober worden gesnoeid. 

Geef het gazon een gezonde 
mest- en een verticuteerbeurt om 
mos vorming tegen te gaan. Her-
stelwerkzaamheden aan het gazon 
zijn niet direct seizoengebonden, 
maar kunnen nu het beste worden 
gedaan. Wacht er niet veel langer 
mee, anders wordt de grond te koud 
en kan het jonge gras voor de win-
ter niet meer voldoende uitgroeien. 
Kale plekken kunnen opnieuw wor-
den ingezaaid en een nieuw gazon 
kan worden aangelegd. Maai voor 
het eerst als het gras zo’n 10 centi-
meter hoog is en maai verder elke 
week tot eind oktober. Er mag geen 
maaisel op het gazon blijven lig-
gen. Door de hogere luchtvochtig-
heid kan het gaan rotten, waardoor 
schimmel ontstaat.

Hamrik
In 1974 besloot de gemeenteraad deze straat de naam Hamrik te geven. 
In 1445 wordt reeds gesproken over de Winsumer en Bellingeweerster Ham-
rikken. Een hamrik is oorspronkelijk een aan de rand van het dorp gelegen 
gebied dat gemeenschappelijk in eigendom is. In de hoge middeleeuwen 
lagen in de hamrikken de koevennen, dat wil zeggen de in cultuur gebrachte 
(met sloten omgeven) weilanden 

Stelmakerij
Een stelmakerij is het oude woord voor wagenmakerij. De stelmaker of wa-
genmaker en zijn personeel maakten diverse houten voorwerpen zoals kar-
ren, wagens, vaten en pompen. Een stel is feitelijk het onderstuk van een 
wagen.

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

Verklaring van straatnamen*


