september 2017, nummer 226
Ravenswoud Actueel: Feest op 22 & 23 september!
(zie pag. 7)
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“De Wyken”
Nummer 226
september 2017

Inhoud

5
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Verschijnt als dorpskrant
van Ravenswoud en is een
zelfstandig onderdeel van
Plaatselijk Belang.

Nieuws van Plaatselijk Belang:

Besturen: Wie doet Wat in Ravenswoud?

Puzzel: slotakkoord dorpsfoto’s
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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl
Voor vragen over facturen (advertenties, abonnementen etc.):

admin-dewyken@ravenswoud.nl

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor eigen gebruik? Dat kan,
voor zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook vorige nrs.).
Mail de redactie: u krijgt ze dan kosteloos digitaal, in kleur en in hoge
(afdruk)resolutie toegestuurd.


Verschijnt 6 maal per jaar,
afhankelijk van de vakanties
meestal in de maanden:
– februari/maart
– april/mei
– juli
– augustus/september
– oktober
– december
“De Wyken” wordt gratis
huis aan huis verspreid in
Ravenswoud. Daarbuiten is
een abonnement à € 12,00
per jaar mogelijk.
Digitale toezending is gratis.
Redactie:
Marga Collé
Gini Drenth
Wietske Beuker
Eric van Beek
Redactieadres:
Eric van Beek
Meester Lokstraat 17a
8427 RC Ravenswoud
redactiedewyken@ravenswoud.nl

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 23 oktober a.s.
(verschijnt ca. 4 november)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam.
Mede mogelijk gemaakt door
Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
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Belangrijke data


Verschijningrooster van “De Wyken”:

De planning voor 2017 luidt, rekening houdend met alle vakanties, als volgt:
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 23 oktober ...................... weekend 4 november
maandag ........... 4 december ................... weekend 16 december
Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets later
worden ingeleverd, maar als het kan hebben we het juist liever iets eerder!


Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 28 september
donderdag ...... 26 oktober
donderdag ...... 23 november
donderdag ...... 21 december
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt nog altijd ten goede aan het Jeugdfonds
Ravenswoud: een spaarpot t.b.v. voorzieningen voor onze jeugd.


“Wijs in De Wijken”

Gezellige bijeenkomst met een hapje, een drankje en een passend (al dan niet actueel) thema
op de laatste vrijdag van elke maand:
vrijdag............. 29 september, 17:00u
vrijdag............. 27 oktober, 17:00u
vrijdag............. 24 november, 17:00u
vrijdag............. 29 december, 17:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.


Klaverjassen in het Dorpshuis

Elke tweede vrijdag van de maand wordt er geklaverjast in de onderlinge competitie;
deelnamekosten €3,– p.p. per avond.
vrijdag............... 8 september, 19:30u
vrijdag............. 13 oktober, 19:30u
vrijdag............. 10 november, 19:30u
vrijdag............... 8 december, 19:30u
zondag ............ 17 december, 14:00u (kerstklaverjastoernooi)
.

Vakantie-afsluiter
Om het naderende einde van de vakantie te vieren werd er op 26 augustus voor de Ravenswoudse
basisschooljeugd een eetfeestje aangericht. De opkomst was niet groot, maar de pannekoeken
(gebakken door Gerda Schaufeli) smaakten er niet minder om! En om de opgedane energie weer af
te reageren waren er ook trampolines, schommels en rekstokken.
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Fonds Ooststellingwerf: helaas...
Het sportveld: hoe nu verder?

Het is inmiddels wel bekend: ons sportveldproject heeft niet voldoende punten kunnen scoren
om in de top van de lijst te komen: uiteindelijk hebben slechts 6 projecten hun aanvraag geheel
gehonoreerd gekregen, een 7e project kreeg een deel van het gevraagde bedrag en toen was de
pot van het Fonds leeg. Bij die top-6 waren dan ook enkele zeer grote bedragen.
Het is duidelijk dat daarmee een groot deel van het financiële fundament onder ons project
vandaan is geslagen. Dit ondanks het feit dat er ook goed nieuws is te melden: onze aanvragen
bij het Iepen Mienskipsfûns en bij de Stichting Bercoopfonds zijn wel gehonoreerd en zoals
bekend was er al eerder een bijdrage van €7500 ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds.
Maar het laat zich gemakkelijk voorstellen dat een ‘gat’ van ruim €45000 niet zo makkelijk te
overbruggen valt. Toch willen we nog niet meteen alle moed opgeven.
Momenteel wordt onderzocht of we het project in twee delen kunnen splitsen, waarbij in de
eerste fase de pannakooi voorlopig wordt ingericht als grasveld gekoppeld aan het al geplande
grasgedeelte en ook op hetzelfde nivo. Simpel gezegd: gras is veel goedkoper dan asfalt en ook
de kooi zelf is een flinke kostenpost. Maar door het betreffende stuk wel op te hogen en ook de
gewenste drainage alvast aan te leggen, zal het in een later stadium mogelijk zijn om de pannakooi alsnog aan te leggen. Tot het zover is hebben we dan wel alvast een goed bruikbaar veld
waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit kan natuurlijk alleen als daarvoor later alsnog
de financiering voor gevonden kan worden, maar uit gemeentelijke kringen is al vernomen dat
het Fonds Ooststellingwerf wellicht een vervolg krijgt. Daarnaast oriënteren we ons ook op
andere mogelijke subsidiebronnen.
Inmiddels zijn er contacten gelegd met de subsidiegevers van wie wij toezeggingen hebben
gekregen op basis van het bestaande totaalplan. Immers, ook hun stem én hun reglementen zijn
van belang indien wij willen afwijken van het ingediende projectplan, ook al gaat het in beginsel
om uitstel en geen afstel van een deel daarvan.
Zoals gezegd: we proberen alsnog het maximaal haalbare te bereiken en geven het dus niet
zomaar op. We houden u op de hoogte!
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22-23 september: Feest!
Tegelijk met 500 jaar
Ooststellingwerf vieren
we in Ravenswoud het
65-jarig bestaan als
afzonderlijk dorp.
Posters en spandoeken
zoals hiernaast afgebeeld
zijn dan ook tot op vele
kilometers eromheen te
vinden: het wordt groots
aangepakt.
Vrijdagavond vanaf
20:30u kunt u terecht in

het dorpshuis voor een
vrolijke cabaretavond
met Jacob Spoelstra.
Toegang €5 p.p.
Zaterdagmiddag van

15:00 tot 17:00u zijn er
op en bij het sportveld
allerlei activiteiten voor
alle leeftijden, in samenwerking met De Jongens
van Outdoor: o.a. kanovaren, boogschieten, er
is een springkussen, etc..
Zaterdagavond is dan de

grote feestavond met dé
Friese feestband:
Exposure 2.0! Ook zal
optreden de oorspronkelijk uit Dokkum afkomstige zanger Jelle B.
De zaal gaat open om
21:00u, de toegang
bedraagt €10 p.p.
Dorp versieren

Het plan is om het dorp voor de gelegenheid zo feestelijk mogelijk aan te kleden en daarvoor een
startpakket met vlaggetjes uit te delen. Het is de bedoeling dat die bij elk huis duidelijk zichtbaar aan
de straatkant worden opgehangen zodat elke voorbijganger erop wordt gewezen dat hier iets
bijzonders aan de hand is.
Meer informatie is te vinden in de flyer die alle dorpsbewoners binnenkort zullen ontvangen.
We rekenen er natuurlijk wel op dat heel Ravenswoud meedoet!
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De doorgeefpen
Ik ben Nico Hofstra, geboren in 1943 in Heerenveen en woon al sinds
1976, samen met mijn vrouw Renny, geboren in 1945 in Leeuwarden, in
Ravenswoud. Onze beide zoons Martin en Allard, die hier opgegroeid zijn,
wonen in Duivendrecht en Assen. We hebben inmiddels vier kleindochters.
Voordat ik in Ravenswoud kwam wonen, was ik onderwijzer in Lemmer en
Rheine (op een NATO-school in Duitsland). Van 1976 tot 2005 was ik
directeur van de Meester Lokschool en woonden we naast de school. Renny
schreef in die tijd kinderboeken en romans voor volwassenen en was
voorlichtster bij de gemeente Ooststellingwerf, alsmede ambtenaar van de
Burgerlijke Stand. Door je werkzaamheden kende iedereen je in die tijd.
In 2005 ging ik met prepensioen en verhuisden we naar de Compagnonsweg 5, waar we nu nog steeds
met plezier wonen. Al heel gauw raak je dan in de vergetelheid, wat heel logisch is. Vandaar ook de
uitnodiging voor deze nieuwe kennismaking.
Het actieve leven staat nu op een wat lager pitje. Eigenlijk is het leven nu te beschouwen als een
langdurige vakantie. Renny is nog steeds met schrijfactiviteiten bezig en zelf doe ik dingen die ik leuk
vind en waar ik nu tijd voor heb, zoals natuurbeleving, astrologie en klarinetspelen. En de plek waar
we wonen eist het nodige onderhoud op. Ook bezoek ik elke thuiswedstrijd van s.c. Heerenveen.
Ik geef hierbij de pen door aan Roland Briefjes.
.

.

Cursus: de koude keuken
Op verzoek wordt er een kleine kookcursus “de koude keuken”
gegeven op drie vrijdagavonden, en wel op 3, 17 en 24 november a.s.
van 19:30 tot 21:30u (met mogelijke uitloop naar 22:00u).
Het gaat om het maken van een leuk dessert, voorgerecht of hapjes
(geen toastjes); het worden dan ook drie verschillende avonden.
Aangezien de keuken van het Dorpshuis niet op een kookgroep is
ingericht, wordt een lijstje rondgebracht waarop staat welk keukengereedschap u/jij mee kunt nemen.
Wat bereid is kan gezamenlijk worden opgegeten en/of (deels) mee naar huis genomen worden.
Iedereen kan zich hiervoor inschrijven, maar het aantal deelnemers is natuurlijk wel beperkt.

Er wordt een pauze gehouden, met de mogelijkheid om wat te drinken.
De kosten zijn €15 p.p. per avond (thee of koffie niet inbegrepen), te voldoen op de eerste
kookavond.
Lekker koken, doorspekt met gezelligheid!

naam

:

adres

:

telefoon :

e-mail :
JA! Ik neem deel aan deze cursus op de volgende avond(en):
☐ 3 november

☐ 17 november

☐ 24 november

(aankruisen a.u.b.)

Deze strook graag ingevuld in de brievenbus bij Gerda Warmelink, Meester Lokstraat 54
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

Hoolten Klinte
De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen zijn weer actief op dinsdagmorgen tussen 09:30 en
11:30u. Mocht deze tijd u niet uitkomen, belt u dan even met (0516) 433 738 zodat we wellicht een
ander moment kunnen afspreken. Heeft u vragen, of materialen, foto’s etc. die u ons graag wil laten
zien of waar u informatie bij zoekt, kom dan gerust langs.

● Zondag 10 september – 12:00u
Open monumentendag: de Historische Vereniging werkt hieraan mee d.m.v. een expositie van

materialen en voorwerpen en een fototentoonstelling van monumentale bijzondere gebouwen en/of
bezienswaardigheden in de regio. De entree is gratis.

● Zaterdag 23 september – 14:00u
Inloopmiddag: Op deze middag wordt er een dvd met foto’s en korte filmopnames uit het verleden

getoond. Het thema voor de middag is “Riemsoord”. Daarnaast liggen op de tafels de fotoboeken, de
mappen met krantenartikelen en zijn de verzamelde materialen te bezichtigen. De entree is gratis.
● Zaterdag 21 t/m 28 oktober – dagelijks 14:00–17:00u
Tentoonstelling: In de Hoolten Klinte exposeren deze week twee inwoners van Appelscha hun

werken: nl. Hennie Tavenier-Prakken met schilderwerken en Anne Hoekstra met houtsnijwerken.
De entree bedraagt €1,–; kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.

● Zaterdag 4 & zondag 5 november – 09:00 (12:00) tot 17:00u
Boeken en platenmarkt: Op beide dagen is er een ruime keus aan boeken zoals romans, jeugd-,

geschiedenis-, kook- en natuurboeken etc.. Daarnaast zijn er platen, cd’s, dvd’s en spelletjes. Dit alles
kunt u kopen voor een schappelijke prijs. Zaterdag van 09:00–17:00u en zondag van 12:00–17:00u.
Wilt u nog boeken, platen, cd’s, dvd’s etc. beschikbaar willen stellen voor de markt? Neemt u contact
op met Koert Vondeling 432 803, Geert Veen 432 251, of in Ravenswoud bezorgen op Meester
Lokstraat 22. Zelf brengen kan ook op o.a. de dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:30 uur bij de
Hoolten Klinte.
● Zaterdag 18 november – 14:00u
Parijs–Dakar: Voor deze middag hebben we Appelschaaster Anne Kies uitgenodigd om te komen

vertellen over zijn tochten tijdens de Dakar-races. Hier heeft hij diverse malen aan meegedaan, zowel
als coureur, chauffeur als monteur. Of de lezing wordt aangevuld met fotomaterialen/filmpjes is ten
tijde van het aanleveren van de kopij nog niet bekend. Zie hiervoor de plaatselijke media van november. De entree is €1,00 en voor niet-leden €3,00.
Bovengenoemde activiteiten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.
vinden plaats in of starten bij:
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha (tenzij anders vermeld!)



Kalender 2018
Sinds 1 september is onze jaarkalender 2018 te koop, samengesteld met foto’s uit ons fotoarchief. Het
thema is dit jaar “Scholen”. Met opnames uit het verleden van de diverse schoolgebouwen, met of
zonder leerlingen uit ons werkgebied.
U kunt dan ook een vrijwilliger aan de deur verwachten. Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u in
Ravenswoud terecht op Meester Lokstraat 22. Tevens zijn ze te koop tijdens lezingen en op de
dinsdagmorgen in de Hoolten Klinte. De kosten zijn €5,– zolang de voorraad strekt.
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud?
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Jan-Marcel van Dijken
431 003
Marga Collé
426 858
Arian Heys
512 740

plbelang-voorz@ravenswoud.nl
plbelang-secr@ravenswoud.nl
plbelang-penn@ravenswoud.nl
webmaster@ravenswoud.nl

 Stichtingsbestuur Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Inkoop
Onderhoud

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515
Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl
roelf-martina@kpnmail.nl

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
Schoonmaak
Alie Jansen

–

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >”St.Dorpshuis”

432 869
433 727

 De Dorpsvereniging

Voorzitter
André de Vos
427 941
Secretaris
Arianne Kortleve
588 434
Penningmeester
Wiebe Kroeze
432 902
Lid
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Lid
Tieneke Oldersma (06) 2069 6784
Algemeen mailadres Dorpsvereniging
–

andredevos@rocketmail.com
baskortleve@home.nl
wewe0205@hotmail.com
markvanhuis37@gmail.com
westie66@ziggo.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Gini Drenth
Wietske Beuker
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
431 844
426 765
426 832

admin-dewyken@ravenswoud.nl
g.timmerman.drenth@planet.nl
wietske-postma@live.nl
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

512 740
432 901
431 437
432 196
430 292
431 003

arianenfemmie@ziggo.nl

 Diverse contactpersonen:

Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Koersbalgroep
Website Ravenswoud
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Ada Eikelhof
Jan-Marcel van Dijken

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172


roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
d.eikelhof@xs4all.nl
webmaster@ravenswoud.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
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Ook monumenten(dag) in Ravenswoud
(bron: Nieuwe Ooststellingwerver)

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september zijn de oude Meester Lokschool en de
ernaast gelegen oude schoolmeesterswoning in Ravenswoud ook te bezoeken van 12:00 tot 17:00u.
De eigenaren leiden belangstellenden rond. In de schoolmeesterswoning is een documentaire te zien
waar de woning en Meester Lok in voorkomen.

.

.

Trajectum bestaat 1 jaar: open huis!
De zorgboerderij Ravenswoud is onderdeel van
Trajectum. We bestaan alweer een jaar, daarom een
informele inloop met koffie/thee en wat lekkers en
rondleidingen om de boerderij te laten zien.
U bent dan ook van harte welkom op
vrijdag 29 september van 13:30–16:30u

op onze locatie: Lycklamavaart 7, 8427 RM Ravenswoud.
Vragen of meer informatie? Lammie Kragt, Teammanager Ravenswoud, lkragt@trajectum.info
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Ook na de vakantie kunt u de natuur in!
Voor de meeste mensen zit de vakantieperiode er weer op, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er
niet meer van de natuur kan worden genoten. En zeker vanuit Ravenswoud hoef je daarvoor niet ver
van huis, met het Fochteloërveen en het Drents-Friese Wold als voor- of achtertuin.
Al gebeurt het in het noorden nu eenmaal iets later dan in andere streken, ook
hier staat de hei thans volop in bloei.
Onderstaande foto werd genomen in het
gebied ten noorden van de Kale Duinen,
op slechts enkele stappen van het fietspad dat onder de N381 door uitkomt bij
Stellinghaven. Dus heel makkelijk te bereiken: een rondje van ca. 15 km fietsen
voert u hierlangs.
Een vergelijkbaar rondje, maar dan de
andere kant op, voert u via Fochteloo
door het natte gebied dat o.m. het
onderstaande weidse vergezicht biedt. En bedenk bij dit alles dat het niet erg is om dezelfde route
meer dan eens te fietsen: door ’m “andersom” te volgen ziet alles er ineens toch anders uit.

Deze foto’s zijn ook (veel mooier) in kleur te
zien, en wel op www.ravenswoud.nl > foto’s .

.

.
(ingezonden mededeling)
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Natuurmonumenten aan het werk
aan het werk
Werkzaamheden bos “Plantsoen”

Op donderdag 18 mei was er een informatieavond in dorpshuis Ravenswoud en daaropvolgend een
veldbezoek op zaterdagmorgen 20 mei. Natuurmonumenten kijkt terug op een goede bijeenkomst
met betrokken bewoners. De meeste van de gestelde vragen; zoals de P-plaats van de uitkijktoren
verbeteren en het idee om enkele stammen op 30 cm hoogte te laten staan ten behoeve van o.a. de
specht in de uitvoeringsagenda op te nemen, zijn opgepakt. Hartelijk dank voor uw inbreng!
We gaan in het bos ten westen van de uitkijktoren aan de slag in september om de kwaliteit van het
leefgebied voor de reptielen te behouden en verbeteren, maar ook om de opslag en bos te verwijderen
ten gunste van de hydrologie. De diverse werkzaamheden, zoals verwijderen van bomen en het
afvoeren van de toplaag van de bosbodem/naaldbodem, zullen dan van start gaan.
Grote waternavel

In de wijken van de Compagnonsbossen komt de
waterplant grote waternavel (watercrassula) voor.
Deze invasieve exoot is een extreme woekeraar.
Een soort vetplantje; elk baadje kan weer uitgroeien tot een plant. De biodiversiteit staat daardoor onder druk. Zonder bestrijding ervan zal de
grote waternavel zich verspreiden naar het naastgelegen watersysteem in de polder Ravenswoud.
Dat willen we proberen te voorkomen.
We bestrijden grote waternavel door de planten uit het water te scheppen en op de kade te laten
indrogen, waarna we de droge plantenresten afvoeren. De kanoroute blijft bevaarbaar. Deze
werkzaamheden zullen in augustus-september plaats vinden.
Meer informatie bij de boswachter Fochteloërveen: Marjan Dunning, (06) 5429 5320 of
M.Dunning@natuurmonumenten.nl

.

.

Houtkap in de Compagnonsbossen
Tijdens het laatste periodiek overleg van Plaatselijk Belang met Natuurmonumenten is o.a. het voor
eigen gebruik kappen van haardhout in de Compagnonsbossen aan de orde geweest.
Natuurmonumenten is in beginsel bereid om, voor zover er hout beschikbaar komt, ook voor het
komende seizoen weer een regeling te treffen met inwoners van Ravenswoud. Mede onder invloed
van ongevallen die daarbij elders in het land zijn gebeurd, zal zo’n regeling er op onderdelen anders
uit komen te zien dan in vorige jaren gebruikelijk was. Dit betreft met name de veiligheidsvoorschriften. Een belangrijk punt is, dat voor degenen die de zaag hanteren een “zaagcertificaat” vereist zal
zijn, dat behaald kan worden na een korte cursus. Zo’n cursus met praktijktoets kan evt. plaatsvinden
in de Compagnonsbossen zodat niemand daar ver voor hoeft te reizen.
De contactpersoon hiervoor bij Natuurmonumenten is Martin Snip (zie ook pag. 11), maar deze wil
graag overleggen met één aanspreekpunt in Ravenswoud. Geert Drenth heeft zich bereid verklaard
om deze rol te vervullen.
Aan inwoners van Ravenswoud die belangstelling hebben om (opnieuw, òf voor het eerst) deel te
nemen aan het voor eigen gebruik kappen van haardhout in de Compagnonsbossen daarom hierbij
het verzoek om zich zo spoedig mogelijk – maar in elk geval voor eind september – aan te melden bij
Geert Drenth. Dat kan uitsluitend per email naar g.timmerman.drenth@planet.nl onder vermelding van
Houtkap. Zodra er meer bekend is over de details van de regeling, cursusdatum etc. wordt er contact
met u opgenomen.
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De Puzzel: slotakkoord dorpsfoto’s
Op puzzelfoto nr. 225 zag u een detail van de uitkijktoren aan de rand van het Compagnonsveld. Het juiste
antwoord werd gegeven door Paul van Rijn.
Toegegeven, strikt genomen is dit niet echt in het dorp,
maar een (klein) eindje erbuiten. Maar wel op loopafstand, zodat de regelmatige wandelaar hier vast wel
eens langskomt.
Echter: zoals al eens eerder gezegd, de meer of minder
makkelijk te raden details in het dorp zijn nu wel zo’n
beetje allemaal voorbij gekomen. Dat is een goede
reden om het eens over een andere boeg te gooien.
Beter gezegd: om te stoppen met déze serie puzzels.
Bij wijze van afscheidscadeau wordt er een overzicht
gemaakt van alle dorpspuzzelfoto’s inclusief uitleg en
de goede oplossers. Dit boekje is t.z.t. te downloaden
vanaf de dorpswebsite: www.ravenswoud.nl > downloads .
Mocht iemand van de lezers een goed idee hebben voor een vervolg van de puzzelrubriek, neem dan
contact op met redactie-dewyken@ravenswoud.nl zodat we er – wellicht samen met u – weer iets moois
van kunnen maken.
.

.

Burgerzaken
Welkom in Ravenswoud!

De afgelopen zomermaanden hebben zich weer 7 nieuwe inwoners in
Ravenswoud gevestigd.
● Het huis aan de Compagnonsweg 10 wordt sinds medio juni bewoond door
dhr en mw Coos en Annelies Salomé uit Assen.
● Aan de Veenwijksweg 4 hebben zich in juli gevestigd vanuit Appelscha dhr
Jannes Wesseling met dochter Nathasja en zoon Martijn.
● Eveneens in juli kwamen dhr en mw Chris en Manon Tuinstra-Bel vanuit
Oosterwolde over naar de Compagnonsweg 9A.
Wij wensen allen een prettige tijd en veel woonplezier in Ravenswoud!


Helaas hebben we ook een droevig bericht te melden: op 24 juli jl. is overleden mw Anneke Verhage,
van de Meester Lokstraat 38.
Wij wensen de familie alle kracht die nodig is om dit verlies te dragen
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