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Wijkvisie Winsum Zuidoost
Winsum Zuidoost is een levendige, energieke woonwijk ten zuiden van het Winsumerdiep en ten 
oosten van de NS spoorlijn. De woonwijk kenmerkt zich door een drietal wijken die direct naast el-
kaar liggend eigenlijk in elkaar overvloeien. 

We hebben het uiteraard over de wij-
ken Ripperda, Potmaar en Lombok. 
Winsum Zuidoost is een drukke wijk 
met meerdere scholen, een verpleeg-
huis, het gezondheidscentrum en 
tal van kleinschalige bedrijvigheid. 
Voorts veel verkeer te voet, per fiets of 
gemotoriseerd en een komen en gaan 
bij het NS Station. De wijk kent ook 
nogal wat historie, denk bijvoorbeeld 
aan de Joodse begraafplaats, de 
Wierde en het Appelhof. Kortom een 
wijk die de moeite meer dan waard is. 
Maar wat vinden de inwoners van dit 
gebied er nu eigenlijk van? Heerst er 
tevredenheid of zien we verbeterpun-
ten, die voor de langere termijn de 
moeite waard zijn en om samen een 
mening over te vormen. Dan hebben 
we het niet alleen over het groenon-
derhoud of de losliggende stoeptegel 
maar breder dan dat. Hoe ziet onze 
woonwijk er in 2025 of 2035 uit?  
Wat vinden we er met elkaar van in 
deze sterk veranderende samenleving 
met een steeds meer terugtredende 
overheid, wijkontwikkelingen, actief 
burgerschap en de op handen zijnde 
veranderingen in bijvoorbeeld on-
derwijs en zorg? Onderlinge verbin-
ding en sociale aspecten zijn meer en 
meer van belang. Voelen de inwoners 
van Winsum Zuidoost zich daarbij 

betrokken en wie wil zich inzetten in 
2014 om de wijkvisie mede te ontwik-
kelen. Momenteel hebben een drie-
tal inwoners met name uit Ripperda 
het voornemen om hiermee aan de 
slag te gaan. Alle drie zijn we verbon-
den middels verenigingen in Winsum 
Zuidoost. We willen en kunnen dit 
echter niet alleen en zijn op zoek 
naar versterking. We denken aan een 
werkgroep van in totaal zeven tot tien 
personen die samen met ons de uit-
daging willen aangaan. Voorwaarde 
is wel dat je woont en/of werkt in 
Winsum Zuidoost. Dus woon of werk 
je in de wijk en kun je namens een 
bepaalde groepering of werkgever 
spreken en voel je die betrokkenheid 
meld je dan bij ons aan. Dat kan via 
buurtsuper@wijkripperda.nl. Inmid-
dels zijn er al enige stappen onder-
nomen. We hebben gesproken met 
wethouder Wiebe Zorge en met dor-
pencoördinator Janet Appelhof van 
de gemeente. Beiden vinden het een 
leuk en goed initiatief welke verder 
vorm gegeven kan worden middels 
het 10 stappenplan, dat door de ge-
meente is ontwikkeld. Bij dat gesprek 
was ook de Vereniging Groninger 
Dorpen aanwezig, die ons wellicht 
in het proces verder kan ondersteu-
nen. Vanzelfsprekend zijn we bereid 

www.wijkripperda.nl

met mogelijke deelnemers in gesprek 
te gaan om verder uitleg te geven en 
om vragen te beantwoorden. Wij ho-
pen op een positief  respons. 

Mounet Stuiver, Gert Kauw en Tinus 
van der Weide. 

Nieuwjaarswens

Ik wens jou
de glimlach van een kind
een zonsopgang aan zee
een vlinder in de winter

een kaartje van een vrind
een goed gelukte appeltaart

een mooi geplaatste bal
een felgekleurde regenboog

een heel gelukkig jaar!

Thea Kuiper 



Uitnodiging!

Hierdoor nodigen wij je van harte uit 
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst voor 
de bewoners van de wijk Ripperda op 
vrijdag 10 januari 2014, van 20.00-
22.00 uur in de 12Hoven. De voorbe-
reiding voor een gezellige avond zijn 

Nieuwjaarsbijeenkomst Ripperda, vrijdag 10 januari 2014
in volle gang en natuurlijk zullen een 
hapje en een drankje niet ontbreken. 
In verband met de organisatie vra-
gen wij je, om je van te voren aan te 
melden. Dat kan tot maandag 6 ja-
nuari bij: Mounet Stuiver, telefoonnr.: 

850395, Adrie van Riel, telefoonnr.: 
789993 of Gert Kauw telefoonnr.: 
06-57284595. 

Tot ziens op 10 januari 2014!

Brandpunt!

Arretjescake

Inmiddels verschijnt het achtste nummer van de wijkkrant. We zijn 
nu twee jaar bezig en als redactie doen we dit met veel plezier! 
Maar nu hebben we een brandpunt!! 

Ingrediënten
2 pakken goedkope biscuitjes
200 gram roomboter
1 ei
3 eetlepels cacao
200 gram witte basterdsuiker

Bereidingswijze
Kruimel de biscuitjes in een kom. Doe 
de cacao en de suiker en het ei er-
bij. Smelt de boter en roer dit door de 
massa heen tot een grote massa. Doe 

De doelstelling van de wijkkrant is 
voor en door de wijk Ripperda.
Zoals u wellicht nog weet is de wijk-
krant ontstaan na het onderzoek in 
de wijk Ripperda in het kader van de 
leefbaarheid. Een wijkkrant was een 
van de speerpunten die toen naar 
voren is gekomen. De redactie werd 
gevormd en het eerste krantje kwam 
snel uit! Meest positieve reacties kwa-
men onze kant op.
We hebben nogal wat talent in de 
wijk! De krant wordt gedrukt door 
Martin Sluis van DePrint en Janita 
Dijkstra deed het ontwerp. Deed zeg 
ik met nadruk, want dit is het laat-

ste nummer waarvan zij het ontwerp 
doet. In verband met haar werk en 
gezin is zij niet meer in staat de vorm-
geving van de wijkkrant erbij te doen. 
Dit besluit heeft gevolgen. 
Als redactie hebben we een avond 
geboomd over de toekomst van de 
krant. Hoe nu verder?? Niet alleen 
gaat het hierbij om het ontwerp, 
maar ook over de invulling. Zoals 
wij al eerder schreven is de krant be-
doeld voor en door de wijkbewoners. 
Echter, de redactie loopt er steeds va-
ker tegenaan, dat er geen input komt 
uit de wijk. Wij doen ons best om elk 
nummer te vullen met interessante 

wetenswaardigheden, maar we mer-
ken steeds vaker dat dit moeilijker 
gaat worden! Eén van de consequen-
ties is dat we teruggaan van 4 naar 
3 nummers. Vandaar dit Brandpunt! 
Het woord is aan de wijkbewoners: 
wat wilt u? Welke input komt er vanuit 
de wijk? Is er wel behoefte aan een 
wijkkrant? Vragen die we onszelf ook 
hebben gesteld en zelf hebben we er 
geen antwoord op. We leggen de bal 
bij u neer, als lezer en wijkbewoner. 
Wat zou u willen? Wel of geen wijk-
krant? Wat wilt u er in lezen? Liever 
nog: wilt u zelf een bijdrage leveren 
aan de inhoud van de krant? Alle re-
acties zijn van harte welkom!  

De redactie 

in een bakvorm van 24 cm (cake-
vorm) met bakpapier erin en schep 
de massa erin en duw het goed aan 
tot het stevig is en dek het dan af met 
folie. Dan een nachtje in de koelkast 
en dan kan je er plakken van snijden 
en het is heerlijk zoet!

Kleurplaat
De kleurplaat kun je tot 18 januari 

2014 inleveren bij 
Angela Rondhuis, Gouw 2 of 
Dineke Zwerwer, Hamrik 47.

We hebben leuke prijsjes!



Tips van de brandweer voor veilige (feest)dagen:

Variant 1: 
De tikker heeft een 
staart en die moet 
eruit worden ge-

trokken. 
Getikte kinderen 

moeten bij de leider 
gaan staan. 

Als de staart er-
uit getrokken is zijn 
de getikte kinderen 

weer vrij. 

Variant 2: 
Iedereen heeft een 
staart en die moet 
eruit worden ge-

trokken.

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

Wat zou dit te betekenen hebben?

Het mysterie van de Ripperda buurt 
(deel 6) 

‘Tessa staat voor de deur!’ roept 
Marijke haar moeder. Marijke komt 
van de trap af stormen. Ze heeft een 
haarborstel in haar hand. ‘Nu al? Ze 
is een kwartier te vroeg!’ Marijke 
opent de deur. ‘Hey!!’ zegt ze terwijl 
ze haar haar verder borstelt. ‘Haii!’ 
Tessa moet lachen. Haar handen zit-
ten vol met spullen. ‘Waar kan ik dit 
neerleggen?’ zegt ze zodra ze bin-
nen staat. Ze knikt naar de spullen. 
Tessa haar moeder en Marijke haar 
moeder zitten op de bank te pra-
ten. ‘Leg het hier maar op de vloer 
neer’ zegt Marijke lachend. Tessa 
laat haar spullen vallen. Samen lo-
pen de meisjes de kamer binnen. ‘Wil 
je nog wat te drinken’ vraagt Marij-
ke haar moeder aan de moeder van 
Tessa. Tessa kreunt ‘Mam, ga alsje-

Het mysterie van de Ripperda buurt 

Door Isa Grijpstra

Kat & muis
blieft weg.’ ‘Tja, ik moet wel naar 
huis toe zoals je hoort’ zegt Tessa 
haar moeder lachend. Ze staat op, 
geeft Tessa een kus op haar wang en 
vertrekt. ‘Wij gaan naar boven’ zegt 
Marijke tegen haar eigen moeder. 
Marijke kan niet wachten om Tessa 
het geheimzinnige briefje te laten 
zien. Eenmaal op haar kamer geeft 
ze het briefje aan Tessa. Tessa leest 
het door, ze kijkt Marijke vragend 
aan en leest het daarna nog een 
keer. ‘Hoe kom je hieraan?’ vraagt 
ze uiteindelijk. Marijke vertelt Tessa 
het hele verhaal. Nadat ze is uitge-
praat vraagt Tessa, ‘En jij denkt dat 
dit echt is?’ ‘Ja,’ bevestigt Marijke, 
‘Ik denk dat het echt is.’

(Wordt vervolgd)

Bewust brandveilig: 
Kerst is gezellig, maar laat kaarsen 
niet branden zonder toezicht (zeker 
niet met kleine kinderen). Ook kerst-
stukjes kunnen zeer goed branden! 

Bewust veilig handelen: 
Vuurwerk is nooit veilig! Steek vuur-

werk af op een open vlakte, zet 
sierpotten stevig neer. Gebruik aan-
steeklont, veiligheidsbril en zorg voor 
voldoende afstand. 

Wat algemene tips: 
Rookmelders (laten) plaatsen: Daar-
door wordt u tijdig gealarmeerd. 

Vluchtroute bepalen: Kunt u blinde-
lings van uw slaapkamer naar buiten 
als de meterkast in brand staat? Zijn 
alle uitgangen vrij en kunnen de deu-
ren open en is sleutel aanwezig? 
Brandblusser en/of blusdeken: hier-
mee kunt u een beginnende brand 
blussen.



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.

Pellerij
Straat in Ripperda 2. Tot 1941 was de molen ‘De Vriendschap’ een zoge-
naamde koren- en pelmolen. In de molen was een pellerij ondergebracht. 
Hier werd gerst gepeld tot gort.

De Schans
Straat in Ripperda 3. De Schans is genoemd naar een verdedigingswerk. Tij-
dens de 80-jarige oorlog was er omstreeks 1580 een schans te Schilligeham. 
Een schans is een aarden verdedigingswerk, die op een strategische plaats 
is aangelegd: bijvoorbeeld om een waterweg, landweg of om een bepaald 
gebied te kunnen beheersen. 

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

Verklaring van straatnamen*

Notabene
Kopij voor de volgende 

wijkkrant graag aanleveren 
vóór 2 april 2014

debuurtsuper@wijkripperda.nl

Paddestoelen
In onze wijk zijn in het najaar vaak en 
soms veel paddenstoelen te zien. Zo 
ook in de tuin van Tiemen Top. Half 
oktober, na enkele regenbuien, ont-
stond vrij plotseling een grote kring 
paddenstoelen onder een treurberk. 
Dit is in de laatste dertig jaar niet in 
deze mate voorgekomen. Wel af en 
toe een paddenstoel, maar in deze 

grote aantallen niet. Na zoeken op 
internet zou het de Gewone Krul-
zoom, de Kokosmelkzwam of de Wei-
dewasplaat kunnen zijn. Als één van 
mijn medebuurtbewoners weet welke 
paddenstoel het is, stuur dan even 
een mailtje naar:
debuurtsuper@wijkripperda.nl

Oproep
Alle wijkbewoners worden uitgeno-
digd hun wetenswaardigheden in De 
BuurtSuper wereldkundig te maken. 
Zoals: eigen bedrijf(je) in de wijk, bij-
zondere hobby, een wijkactiviteit on-
dernemen.

Oproepen en Agenda
Klaverjassen en Bingo
Iedere tweede donderdag van de 
maand klaverjassen en iedere derde 
donderdag van de maand Bingo. Het 
wordt gehouden in de 12Hoven en 
begint om 19.30. Er zijn leuke prijsjes 
te winnen. Voor 2014: schrijf alvast 
in je nieuwe agenda, de volgende 

datums. Klaverjassen: 9 januari, 13 
februari, 13 maart, 10 april, 8 mei. 
Bingo: 16 januari, 20 februari, 20 
maart, 17 april, 15 mei. We zoeken 
nog vrijwilligers. Je kunt je opgeven 
bij: Mounet Stuiver, e-mail: mounet@
gmail.com of Adrie van Riel, e-mail: 
adrievanriel@hotmail.com


