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De BuurtSuper
De buurtkrant voor Ripperda!

Het doek is gevallen...
De wijkkrant kwam voort uit één van de ideeën om in Ripperda de leefbaarheid en de samenhang
te vergroten.
Helaas heeft de wijkkrant niet gebracht waar het voor bedoeld was:
voor én door de wijkbewoners. In alle
kranten deden we een oproep en in
de laatste een nadrukkelijke oproep
om ideeën en inbreng voor de krant
aan te leveren. We hadden gehoopt
dat er spontane, bruikbare reacties

zouden komen, maar helaas kwamen
er te weinig. Daardoor hebben we het
beoogde doel niet bereikt en heeft de
redactie besloten te stoppen met de
wijkkrant. We hebben ruim twee jaar
met grote inzet, enthousiasme en plezier gewerkt aan de BuurtSuper. Het
doek is gevallen…. De redactie.

N.B.: De website blijft voorlopig in
de lucht. Oproepen en/of activiteiten m.b.t. onze wijk kunnen via het
contactformulier of via info@wijkripperda.nl worden aangemeld. De
webbeheerder zal het vervolgens op
website zetten.

Kleurwedstrijd
Prijswinnaars van de kleurwedstrijd:
Alle winnaars hebben een leuke prijs
gekregen. De uitreiking heeft plaatsgevonden op woensdagmiddag 12
februari 2014 om 14.00 uur in de
Kapschuur van “Twaalf Hoven”. Het
was voor de broertjes, zusjes en ou- De drie prijswinnaars: Carmen
ders een zeer geslaagde prijsuitrei- Smelt, (Marith de Vries, zus), Meike
king, met veel gezelligheid en sfeer.
de Vries en Meerke Dijkema.

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
info@wijkripperda.nl
website
www.wijkripperda.nl
De BuurtSuper:
Dit is de laatste uitgave.
Alle verschenen nummers zijn te
vinden op bovengenoemde website

www.wijkripperda.nl
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Het mysterie van de Ripperda buurt
(deel 8)
‘Ja,’ bevestigt Marijke, ‘Ik denk dat
het echt is.’ De twee meisjes staan
al voor de voordeur. Het is vijf voor
twaalf in de nacht. Langzaam doet
Marijke de deur open. Het gekraak
van de deur klinkt ineens heel hard.
Zodra Tessa en Marijke buiten staan
sluit Marijke de deur. ‘Denk je dat
Joep er al is?’ vraagt Tessa. Ze hadden met hem op de wierde afgesproken. Als ze bij de wierde aankomen komt Joep op hen afgelopen.
‘Hoi.’ zegt hij. ‘Hallo.’ zeggen Marijke
en Tessa tegelijk. Ze moeten lachen.
Samen lopen ze het grote grasveld
op. ‘Waar moeten we nou gaan zoeken?’ vraagt Joep. Niemand geeft
antwoord, maar dan maakt Tessa
een sprongetje. ‘Daar! Een schep!’
Marijke kijkt in de verte en ziet inderdaad een schep. Met zijn drieën
rennen ze ernaar toe. ‘En wat nu?’
vraagt Joep als ze bij de schep staan.
‘Graven natuurlijk’, zegt Marijke.
Ze pakt de schep en steekt hem in
de grond. Schep voor schep wordt
de kuil dieper. Ineens voelt Marijke
dat de schep tegen iets hards aankomt. Het is te donker om te zien

wat het is. ‘Ligt er wat in?’
piept Joep. Hij voelt zich duidelijk niet op zijn gemak in
het donker. ‘Ik pak het wel.’
Tessa steekt haar hand in het
gat en haalt er een houten
kistje uit. Langzaam opent ze
het en haalt er een briefje uit.
‘Het is te donker om het te
lezen’ zegt Marijke. ‘Wacht, ik
heb een zaklamp’ zegt Joep.
‘Daar kom je nu pas mee.’
zegt Marijke lachend. Joep
haalt zijn schouders op. ‘Ik
was het vergeten.’ Gespannen
leest het drietal het briefje.
Daarna kijken ze elkaar lachend aan. ‘Hoe ver je ook uit
elkaar woont, vriendschap
blijft voor altijd’, leest Marijke
voor. Op dat moment weten
ze alle drie dat wat op het
briefje staat waar is. Echte
vriendschap blijft voor altijd.
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kant
Letter vier
Benodigdheden: Voor elkkind
een potlood en een stuk(je)
papier.

Teken op een bord een vierkant met daarin 16 hokjes.

Iemand kiest een kind uit die
een letter mag noemen. De

kinderen mogen deze letter op
een willekeurige plaats invullen in een van de 16 hokjes.

Ook het volgende kinf zegt een
letter, die weer in een ander

hokje wordt opgeschreven. Dit
gaat net zolang door tot in
alle hokjes een letter staat.

Als dit het geval is, gaan de

kinderen kijken hoeveel woorden (horizontaal, verticaal en
diagonaal) zij kunnen maken
met deze letters.

