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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. 
 

 
 
Redactionele noot: 
Op de vorige uitgave in kleur kwamen diverse positieve reacties. Dat 
smaakt dan ook naar meer! Technisch is het geen probleem, maar of 
het financieel haalbaar is moet nog blijken. We komen erop terug... 
 

   

“De Wyken” 
Nummer 228 
december 2017 
 
Verschijnt als dorpskrant 
van Ravenswoud en is een 
zelfstandig onderdeel van 
Plaatselijk Belang. 
 

Verschijnt 6 maal per jaar, 
afhankelijk van de vakanties 
meestal in de maanden: 
 

– februari/maart 
– april/mei 
– juli 
– augustus/september 
– oktober/november 
– 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 
redactie-
dewyken@ravenswoud.nl  

 
Bezorging 
Femke Schaefer & 
Angelique Kuipers 
 
Kopij voor het volgende 
nummer graag inleveren 
vóór 5 februari a.s. 
(verschijnt ca. 17 februari) 
 
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 2018 luidt, rekening houdend met alle vakanties, voorlopig als volgt: 

 Kopij inleveren: Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ........... 5 februari ...................... weekend 17 februari 
 maandag ......... 23 april ............................ weekend 5 mei 
 maandag ..... *18* juni .............................. weekend 7  juli (*graag vervroegd insturen i.v.m. vakantie! *) 
 maandag ......... 27 augustus ..................... weekend 8 september 
 maandag ......... 22 oktober ...................... weekend 3 november 
 maandag ......... 10 december ................... weekend 22 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 ...... 21 december 
 donderdag ...... 18 januari (onder voorbehoud; de OMRIN-afvalkalender 2018 is nog niet gepubliceerd) 
 donderdag ...... 15 februari –”– 
 donderdag ...... 15 maart –”– 
 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 op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en vaak 

een passend (al dan niet actueel) ............ thema: 
 vrijdag ............. 29 december, 17:00u: ‘Verhalen rondom Licht’ (Margaret van Beek-den Hoed, zie pag. 13) 
 vrijdag ............. 26 januari 17:00u: ‘Een moestuin – of toch niet?’ (Roland Briefjes) 
 vrijdag ............. 23 februari 17:00u: nader 
 vrijdag ............. 30 maart 17:00u: nader 
 De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aange-

boden, 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 ............. 12 januari, 19:30u 
 vrijdag ............... 9 februari, 19:30u 
 vrijdag ............... 9 maart, 19:30u 
 

.  
 

Burgerzaken 
 
Vreugde en verdriet gaan soms hand in hand 
 

Op 15 november werden Samantha van der Sluis en Bart Beukers, Veenwijks-
weg 3, verblijd met de geboorte van hun dochter Hanna. Deze allernieuwste 
inwoonster van Ravenswoud heten we hierbij van harte welkom! 
 

  
 

Helaas moest onlangs afscheid worden genomen van twee mede-inwoners. 
 

Op zaterdag 18 november overleed de heer O. Simons, Meester Lokstraat 41. 
 

Op maandag 27 november overleed de heer L. Postma, Meester Lokstraat 53. 
 

Wij wensen beide families alle kracht die nodig is om dit verlies te dragen. 
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
Bestuurswijziging 
 

Nadat Arian Heys tijdens de ledenvergadering in maart jl. als voorzitter was teruggetreden en opge-
volgd door Roland Briefjes, bleef hij aan als bestuurslid om in die hoedanigheid een belangrijke steen 
bij te dragen aan de commissie die de feestelijkheden rond het 65-jarig bestaan van Ravenswoud en 
het 500-jarig bestaan van Ooststellingwerf vorm ging geven. 
Dat project is inmiddels afgerond – reden om definitief afscheid te nemen van het bestuur, dat daar-
mee weer tot de gebruikelijke sterkte van 5 personen is teruggebracht. We zijn Arian bijzonder erken-
telijk voor zijn dadendrang in de afgelopen periode en zullen zijn inbreng dan ook zeker missen. 

 Het bestuur 
 

 
 
Notulen van de ledenvergadering op 16 november jl. 
 

Aanwezig: bestuur: voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, Jan-Marcel v. Dijken, 
Marga Collé; 21 personen (samen 17 leden-huishoudens vertegenwoordigend).  
Gemeente: wethouder S. de Boer (OB); namens de gemeenteraad de heren S. ter 
Heide (PvdA), J. Oosterloo (CDA) en B. Leistra (CU). N.O.S.: dhr H. Vondeling. 

Afgemeld: penn. Samantha v.d. Sluis, bestuurslid Arian Heys, dhr W. Kunst, mw A. Jansen, 
mw G. Koopman (GL raadslid). 

 

1. Opening 
 Voorzitter Roland Briefjes opent kort na 20:00u de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De punten 4c-d-e-f-g worden toegevoegd aan de agenda – zie hierna. 
 

2. Mededelingen & ingekomen stukken  
 a. Vz. deelt mede dat de penningmeester afwezig is omdat zij de dag ervoor is bevallen van een 

gezonde dochter. Er gaat een felicitatiekaart rond ter ondertekening. 
 b. Twee dagen voor de vergadering werd een brief ontvangen van dhr Stam inzake diverse aan-

dachtspunten m.b.t. tot de aanpak van verkeersknelpunten en infrastructuur in het dorp. De 
brief werd ter informatie voorgelezen door mw Schaufeli. Zie onder punt 3c hierna. 

 c. Vanuit de vergadering wordt waardering uitgesproken voor het laatste nummer van de 
dorpskrant, met een kleurige terugblik op de dorpsfeesten. 

 
3. Dorpsbeheer 
 a. Voet- of wandelpad langs de Meester Lokstraat: in de gemeentebegroting t/m 2018 is 

hiervoor in elk geval geen ruimte. Misschien is er iets mogelijk in 2019. Het is dus zaak om 
daar tijdig aandacht voor te vragen. 

 b. Fietspad langs de Eerste Wijk: het gedeelte tussen ophaalbrug en het begin van het bos is te 
smal voor veilig gebruik in twee richtingen. Vooral nu de aangrenzende akker is voorzien 
van een greppel direct naast het pad, is er aan beide kanten geen enkele uitwijkruimte meer. 
In bredere zin dringt het bestuur regelmatig aan op realisering van een veilige fietsverbinding 
met Appelscha. Het College heeft al opdracht van de raad om hiervoor te zorgen; daarbij is 
het een kwestie van het beschikbare budget goed te verdelen over de 13 dorpen. De huidige 
onveilige situatie zal schriftelijk onder de aandacht van B&W worden gebracht. 

 c. De voorgelezen brief van dhr Frans Stam leidt tot enige discussie over de manier waarop 
diverse zaken in en rond het dorp kunnen (of zouden moeten) worden aangepakt. Het 
bestuur moet de brief nog intern bespreken en komt daarna met een inhoudelijke reactie. 

➔ 
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(vervolg notulen ledenvergadering 16-11-2017) 

4. Actuele zaken: 
 a.  Stand van zaken m.b.t. Sportveld 
   Zoals gepubliceerd in ‘De Wyken’ 226 heeft het gat in de begroting vanwege het niet krijgen 

van een bijdrage uit het Fonds Ooststellingwerf nog niet geleid tot het opgeven van het plan. 
Er wordt overleg gezocht met juristen van de provincie Fryslân om te bekijken of het plan in 
2 fasen mag worden verdeeld en of (een aangepast deel van) de subsidie uit het Iepen Mien-
skipsfûns mag worden gebruikt voor de 1e fase.  
De ruimte voor het geasfalteerde multifunctionele deel (pannavoetbal, basketbal en andere 
balsporten, rolschaats-/skeelerbaan en op te spuiten als ijsbaan) zou dan voorlopig worden 
ingericht als grasveld. In een vervolgfase kan dit dan alsnog tot stand worden gebracht, bij 
voldoende financiële middelen en gebleken draagvlak. 

 b. Het Dorpshuis 
   Van die zijde wordt alleen gewezen op de bijeenkomsten op de laatste vrijdag van elke 

maand onder de titel ‘Wijs in De Wijken’, met wisselende thema’s bij een hapje en een 
drankje. De thema’s worden indien mogelijk in de dorpskrant aangekondigd. 
Informatie over het reilen & zeilen van het dorpshuis volgt tijdens de voorjaars-ALV. 

 c. Onderhoudstoestand Hooghout 
   De toestand van de brug gaat zienderogen achteruit. PB is al geruime tijd in overleg met 

Natuurmonumenten en zal dit medio december opnieuw aan de orde stellen. Raadslid Ter 
Heide maakt duidelijk dat PB juridisch gezien geen eigenaar kan zijn van de brug omdat deze 
half op gemeentegrond en half op grond van Natuurmonumenten is gelegen. Het wordt nog 
niet helder wie er nu precies verantwoordelijk is als zich onverhoopt een ongeval zou voor-
doen als gevolg van slecht onderhoud. 

 d. Laagvliegroutes Lelystad Airport 
   PB heeft gereageerd op de internetconsultatie die hierover door de Staatssecretaris van Infra-

structuur en Milieu werd ingesteld. Daarin is aangegeven dat de openstelling van Lelystad 
Airport voor vluchten met grotere toestellen moet worden uitgesteld totdat de voorgenomen 
herindeling van het Nederlandse luchtruim een feit is, zodat we niet jarenlang last zullen 
hebben van over grote afstanden extra laag vliegende vliegtuigen zoals voorzien in de nu 
voorliggende plannen. De gemeente heeft zich samen met anderen in soortgelijke zin geuit. 

 e. Ophaalbrug 
   Veel inwoners maken zich zorgen over de conditie van de monumentale ophaalbrug in de 

Compagnonsweg aangezien deze vooral in de oogsttijd – maar ook daarbuiten! – regelmatig 
met een flinke vaart wordt bereden door zwaar beladen voertuigen, ondanks het feit dat 
voor de brug een maximum asdruk van 4,1 ton geldt die op borden is vermeld. Dat 
maximum wordt vaak zichtbaar genegeerd en de vrees bestaat dat dit tot onherstelbare 
schade aan de brug zal leiden. Er is overleg met de gemeente om te bezien welke fysieke 
maatregelen er mogelijk zijn om zowel het gewicht als de snelheid te beperken. In eerste 
instantie zal echter bij mogelijk belanghebbende ondernemers in de omgeving aandacht 
worden gevraagd voor het probleem. We willen onze brug – een rijksmonument – niet kwijt! 

 f. Internet buitengebied 
  Het dreigt er nu echt van te gaan komen: DFMopGlas en KabelNoord kunnen aan de slag. 

Wethouder De Boer geeft aan dat men ernaar streeft om, waar dat mogelijk is, ook ‘grijze’ 
adressen aan te sluiten op het glasvezelnet. Hij maakt echter duidelijk dat dit geen vertraging 
mag geven voor de ‘witte gebieden’ (adressen, vnl. in de buitengebieden, waar geen coax-
kabel beschikbaar is en men dus nog is aangewezen op een ADSL-verbinding) omdat deze 
absolute prioriteit hebben en houden. Via de coaxkabel (in ons gebied is die van Ziggo) 
wordt men al vele malen sneller bediend dan via de oude vertrouwde KPN-koperdraadjes. 

 g. Bouwplan Meester Lokstraat ‘49c’ 
  Er is nogal wat commotie ontstaan over deze plannen. Diverse inwoners hebben zich op 

verschillende momenten bij het Omgevingsloket van de gemeente laten inlichten over de 
ingediende aanvraag. Het valt op dat daarbij niet steeds dezelfde informatie werd gegeven.  

➔
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(vervolg notulen ledenvergadering 16-11-2017) 

   Wethouder De Boer geeft aan dat deze locatie op basis van het woonplan als zg. inbreidings-
locatie in aanmerking kan komen voor woningbouw. De in de huidige beheersverordening 
aangegeven agrarische bestemming kan daarvoor worden gewijzigd. Vanuit de zaal werd 
opgemerkt dat er meerdere verzoeken zijn gedaan door inwoners van het dorp om daar een 
woning te bouwen, maar dat toen vanuit de gemeente altijd werd aangegeven dat dit tot in 
lengte van jaren onmogelijk zou zijn. De ommezwaai die zich nu blijkt voor te doen wekt 
daarom verbazing. 
Ten aanzien van het plan op zichzelf leven er veel bezwaren in het dorp, o.a. ten aanzien van 
de schaalgrootte en van de mogelijke overlast die t.z.t. kan ontstaan als zich bedrijfsmatige 
activiteiten ontwikkelen die het niveau van een ‘aan huis gebonden bedrijf’ ontstijgen. De 
vrees daarvoor wordt mede in de hand gewerkt door de achtergrond van de aanvrager, die 
actief is als aannemer.  
Op dit moment is er alleen nog een aanvraag, waarover Hûs & Hiem overigens al positief 
heeft geadviseerd. B&W zijn bevoegd om van dit advies af te wijken en zijn ook al in overleg 
met aanvrager om bepaalde onderdelen te wijzigen. Waar dit uiteindelijk toe leidt, zal blijken 
als het definitieve ontwerp wordt gepubliceerd en een raadsbesluit gedurende 6 weken ter 
inzage wordt gelegd. Pas dan kunnen ook bezwaarschriften worden ingediend; het is wel 
mogelijk om nu al zienswijzen in te sturen. 

 
5. Wethouder en raadsvertegenwoordiging 
 Woonplan: wethouder De Boer meldt dat het laatst bekende plan van de projectontwikkelaar 

m.b.t. de boerderij aan de Meester Lokstraat 18 inhield dat de boerderij zou blijven staan en er 
enkele woningen naast gebouwd zouden worden. De gemeente wijst dit af en heeft gevraagd om 
te komen met een nieuw plan, uitgaande van sloop van de boerderij. Zo’n plan is nog niet 
ingediend, de status is momenteel onduidelijk.  
Wél duidelijk is de staat van de boerderij: zoals elke voorbijganger kan zien is de buitenmuur van 
het woongedeelte gesloopt terwijl de schuur ernaast (al jaren) in zeer slechte staat is. 

 
6. Rondvraag 
 – Er is sprake van een vrij diep ‘gat’ in de berm van de Compagnonsweg bij de toegang naar 

een akker, ongeveer tegenover de Veenwijksweg. Wethouder De Boer zal navraag doen. 
 – Notulen van de vorige vergadering: deze zijn gepubliceerd in de dorpskrant en worden 

volgens bestaande gewoonte in de voorjaars-ALV ter goedkeuring aangeboden, tegelijk met 
die van deze najaarsvergadering. Voor wie die dorpskrant niet meer heeft en toch de notulen 
nog eens wil inzien, zijn ze op verzoek digitaal verkrijgbaar bij de secretaris. 

 – ‘Burgerinitiatief’: hiervoor is geen vaste vorm of procedure. Iedereen die dat wil kan zich, 
alleen of in groepsverband, wenden tot B&W met een verzoek, idee, opmerking of zienswijze. 

 

7. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22:29u. 
 
 

. . 
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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 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 eventueel 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 december – 12:00 tot 18:00u 
 

Sfeervolle Kerstmarkt in en langs de bosrand van het Drents-Friese Wold, met een aanbod van kerst-, 
streek- en winterproducten. Braadworst, oliebol en glühwein brengen u snel in de kerstsfeer. Volop 
amusement, oude ambachten en (kinder)attracties. Mooie boswandeling langs het Bosbergpad en 
gelegenheid tot het beklimmen uitkijktoren op het hoogste punt van Friesland. Gezellige horeca met 
terrassen langs de Boerestreek. De kerstman ontmoet u graag op de Kerstmarkt in Appelscha; in de 
Hoolten Klinte treden Folkert en Melanie op en spelen we het Rad van Fortuin. De entree is gratis. 
 
● Zaterdag 6 januari 2018 – 14:00u 
 

De Historische Vereniging Appelscha e.o. nodigt haar leden uit om samen een toast op het nieuwe 
jaar uit te brengen. U bent van harte welkom. 
 

Bij het ter perse gaan van deze dorpskrant zijn de verdere activiteiten  
in januari en februari nog niet in detail bekend.  

Let u hiervoor op de streekpers! 
 

Bovengenoemde activiteiten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.  
vinden plaats in of starten bij: 

de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha (tenzij anders vermeld!) 
 
.  
 
 

Ook dit jaar organiseren we weer 
 

de Nieuwjaarsreceptie! 
 

Dorpshuis, Dorpsvereniging en Plaatselijk Belang nodigen alle inwoners graag uit voor hun  

gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
deze keer op de eerste zondag in 2018:  

7 januari van 16:00–18:00u 
 

De frituur gaat aan; u krijgt 2 drankjes en 2 hapjes aangeboden 
(en daarmee is de voorraad nog lang niet op...) 
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud? 
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan: redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
 Plaatselijk Belang Ravenswoud  
 Voorzitter Roland Briefjes 426 498 plbelang-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Eric van Beek 426 832 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421 plbelang-penn@ravenswoud.nl 
 Lid Jan-Marcel van Dijken 431 003 webmaster@ravenswoud.nl 
 Lid Marga Collé 426 858  
 
 Stichtingsbestuur Dorpshuis Ravenswoud  
 Voorzitter Henk van Dijk (06) 5425 2536 dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Gerdien van Huis 850 977 dorpshuis-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Rolf Bremerman 794 515 dorpshuis-penn@ravenswoud.nl 
 Inkoop Freddy Dillingh (06) 1323 7262  
 Onderhoud Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 
 
 Dorpshuis “De Wijken” 
 Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar – dorpshuis@ravenswoud.nl 
 Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!  www.ravenswoud.nl, >Agenda 
 Telefoon alleen tijdens openingsuren: 432 869 
 Schoonmaak Alie Jansen 433 727 
 
 De Dorpsvereniging 
 Voorzitter André de Vos 427 941 andredevos@rocketmail.com 
 Secretaris Arianne Kortleve 588 434 baskortleve@home.nl 
 Penningmeester Wiebe Kroeze 432 902 wewe0205@hotmail.com 
 Lid Mark van Huis (06) 5439 4840 markvanhuis37@gmail.com 
 Lid Tieneke Oldersma (06) 2069 6784 westie66@ziggo.nl 
 Algemeen mailadres Dorpsvereniging – activiteiten@ravenswoud.nl 
 
 Dorpskrant “De Wyken” 
 Marga Collé (admin.) 426 858 admin-dewyken@ravenswoud.n l  
 Gini Drenth  431 844 g.t immerman.drenth@planet.nl  
 Wietske Beuker  426 765  wietske-postma@live.nl 
 Eric van Beek (eindredactie/lay-out) 426 832 redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
 Diverse contactpersonen: 
 Stichting Cultureel  

Erfgoed Ravenswoud Arian Heys 512 740 arianenfemmie@ziggo.nl 
 Biljartgroep K.O.T. Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 
 Biljartclub BCR Wietse van Buiten 431 437  
 Klaverjassen Sieger de Vries 432 196 meester.de.vries@hetnet.nl 
 Koersbalgroep Ada Eikelhof 430 292 d.eikelhof@xs4all.nl 
 Website Ravenswoud Jan-Marcel van Dijken 431 003 webmaster@ravenswoud.nl 
 Historisch Archief  

Ravenswoud Janco en Jeltsje Mulder 433 249 jancoenjeltsjemulder@hotmail.com 
 Bridge Frans Stam 795 132 franscstam@gmail.com 
 Natuurmonumenten Martin Snip (06) 5582 5172 m.snip@natuurmonumenten.nl  

 Marjan Dunning (06) 5429 5320 m.dunning@natuurmonumenten.nl 
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Kunst op de Dam 
 

Het was u misschien nog niet opgevallen, maar op 8 december jl. 
is door fa. Schaafsma bij de kruising Compagnonsweg/Meester Lok-
straat een beeld geplaatst van kunstenaar Hein Mader. 
 

Het beeld maakt deel uit van een collectie die de gemeente toont op 
de ‘Mader kunstroutes’. Met een selectie van Hein Maderbeelden 
hoopt de gemeente bezoekers van ‘Leeuwarden-Fryslân 2018’ naar 

Ooststellingwerf te lokken.  
Het grootste beeld in deze 
serie is te vinden op de 
rotonde bij de Boerestreek 
in Appelscha: de zogeheten ‘wokkel’ of ‘scheve kerstboom’.  
 

Net als het beeld in Appelscha heeft ook dat in Ravenswoud 
geen titel van de maker meegekregen. Het heeft wel een 
bijnaam, nl. de pauw. 
 

Maar misschien hebben lezers heel andere associaties bij dit 
beeld. Die nodigen we dan hierbij graag uit om mogelijke 
andere namen met ons te delen: 

redactie-dewyken@ravenswoud.nl. 
 

Meer hierover vindt u dan in de volgende dorpskrant! 
 
 
 
 
 
 

 

. . 
 

Verhalen rondom Licht 
 

Inmiddels zitten we middenin ‘de donkere dagen van 
december’. 
De zon komt rond 21 december loodrecht te staan boven 
de Steenbokskeerkring, op ongeveer 23½° zuiderbreedte. 
Op het noordelijk halfrond is dat het begin van de 
astronomische winter. We hebben dan de kortste dag en 
de langste nacht. Om klimaatberekeningen makkelijker te 
kunnen standaardiseren rekent men voor de meteorologi-
sche winter overigens met 1 december. 

Maar: 21 december wordt ook wel midwinter genoemd. 
Al in oeroude tijden, toen men er nog geen idee van had dat de aarde rond was en een baan om de 
zon aflegde, maar wel constateerde dat de dagen steeds korter werden en het duister de overhand 
kreeg, zijn er verschillende rituelen ontstaan om het Licht te verleiden weer terug te komen. Ook de 
huidige gewoonte om huizen en kerstbomen met lichtjes op te tuigen heeft daar mee te maken. 

Het Kerstfeest waarin de komst van Jezus gevierd wordt, is als het ware gestapeld op de veel oudere 
traditie. Het Licht dat opnieuw geboren wordt, ondanks alles en ieder jaar weer. 
Licht is een symbool en daarmee een kracht waardoor wij het in het duister van de tijd en/of het 
duister van ons leven kunnen uithouden. 

Tijdens de ontmoeting ‘Wijs in de Wijken’ op 29 december wil ik een paar verhalen rondom Licht 
met u delen, afgewisseld met passende muziek. 
Eenieder is van harte welkom! Margaret van Beek-den Hoed 
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De doorgeefpen 
 

Dank je wel Roland, voor de pen. Leuk om me op deze manier voor te mogen stellen. 
Mijn naam is Mariel Woestenburg-Slotman en samen met mijn man Robin ben ik op 1 maart in 
Ravenswoud komen wonen. We zijn een samengesteld gezin en hebben 5 kinderen in de leeftijd van 
15 tot 22 jaar. Een mooi zooitje dus. 
 

We hebben aan de Compagnonsweg 56 de oude boerderij van wijlen mevr. Colauto-van der Zee 
gekocht, die we vol overgave aan het verbouwen zijn. Sinds onze verhuizing wonen we in een sta-
caravan op het erf, zodat er dagelijks gebouwd kan worden aan de boerderij. 
Uiteindelijk hopen we in het voorjaar de deuren van onze woon- en YogaBoerderij en B&B mét mini-
natuurcamping te kunnen openen. 
Voor de verhuizing woonden we op Vlieland, waar Robin is geboren en getogen en waar ik de laatste 
24 jaar heb gewoond. De kinderen zijn er allemaal geboren, maar ondertussen ook allemaal uitgevlo-
gen i.v.m. opleidingen en interesses. 
 

Robin is zeeman en vaart als eerste stuurman of kapitein de wereldzeeën over. Nu ik dit stukje schrijf 
zit hij in Shanghai, maar ik hoop dat hij bij het uitkomen van deze uitgave weer thuis is! Dan zit de 3 
maanden op zee er weer op, en mag hij weer 3 maanden genieten van het leven op het vaste land 
(lees: een boerderij verbouwen ). 
Ik ben yogadocent en eigenaar van BoerderijYoga, voorheen IslandYoga Vlieland. Ik geef wekelijkse 
yogalessen (momenteel iedere woensdagmiddag in het Dorpshuis), organiseer yogaweekenden en 2 
keer per jaar een yogarondreis naar Midden-Amerika. In de zomermaanden organiseer ik sup-yoga-
safari-tochten, voorheen op de Waddenzee, maar afgelopen zomer op de kanoroute in de 
Compagnonsbossen. Misschien heb je ons op de SUPplank al wel eens voorbij zien komen. 
Daarbij werk ik 3 dagdelen per week als tandartsassistente in Assen. 
 

De Yogaweekenden die ik voorheen op Vlieland organiseerde, willen we nu gaan aanbieden in de 
boerderij in Ravenswoud. 
Het leuke vinden we dat we nu geheel zelfvoorzienend kunnen zijn: we beschikken straks over een 
eigen yogaruimte, over een paar B&B-kamers en zelfs in de zomer enkele kampeerplekjes. Vanaf april 
hopen we dan ook de weekenden te kunnen gaan aanbieden en het B&B te openen. 
Ons ideaal is om zoveel mogelijk samen te werken met voorzieningen, producten en geïnteresseerden 
uit de omgeving. Zo lijkt het ons leuk om streekproducten bij het ontbijt te serveren en we kijken uit 
naar verschillende vormen van samenwerking met mensen uit de omgeving die iets te bieden hebben. 
De (yoga)boerderij kan multifunctioneel ingezet worden voor verschillende doeleinden. Ideeën zijn 
welkom . 
 

Ben je gewoon nieuwsgierig? Ook dan ben je welkom 
om eens een kijkje te komen nemen op dit voor ons 
heel bijzondere project! Leuk om kennis te maken! 
We hopen net voor de Kerst de caravan te kunnen 
verruilen voor de boerderij... Het zal erop neer komen 
dat we met bijna het hele gezin (onze oudste dochter 
is au-pair op Curaçao en zal er met de Kerst niet zijn) 
een soort Kerstkampeerfeest houden in de boerderij.  
We kunnen niet wachten! 
 

Ik geef de pen graag door aan mijn buurvrouw, 
Anneke van der Werff. 

Mariel Slotman 
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Overleg met de boswachters 
 

Onlangs heeft het halfjaarlijks overleg van het PB-bestuur met Natuurmonumenten plaats-
gevonden. Een samenvatting van de voornaamste punten: 
 

Stormschade 
Zoals we in de pers hebben kunnen lezen, hebben inwoners van Ravenswoud onlangs in de 
Compagnonsbossen op eigen initiatief enkele omgewaaide bomen opgeruimd die de wan-
delroute blokkeerden. Vanzelfsprekend is dit normaal gesproken een taak van de bos-
eigenaar – in dit geval Natuurmonumenten – maar die kunnen niet overal tegelijk zijn en 
daarnaast moeten ze ook van de schade op de hoogte zijn om er iets aan te kunnen doen. 
Op de pagina “Wie doet wat in Ravenswoud” (meestal middenin de dorpskrant) vindt u 
telefoonnummer en mailadres van de boswachters voor ons gebied. Als er stormschade of 
andere problemen worden geconstateerd, kunt u deze altijd rechtstreeks bij hen melden. 
Er wordt dan zo snel mogelijk naar gekeken en zonodig volgen maatregelen, waar mogelijk 
in overleg en/of samenwerking met de melders. 
 

Schade aan de uitkijktoren “7” 
Helaas hebben vandalen recent schade veroorzaakt aan de bekende “7”-uitkijktoren: ruiten bekrast, 
sommige planken met geweld verwijderd. Dit is niet alleen een kostenpost, het veroorzaakt ook 
hinder en zelfs gevaar voor andere bezoekers van de toren. Ook worden er met enige regelmaat 
allerlei rommel in en rond de toren gevonden. Daarom vragen we u graag om een van de boswachters 
te waarschuwen als u rond de toren of elders in de bossen verdachte zaken waarneemt. Zie pagina 10 
voor de contactgegevens. 
 

Bankje bij het Hooghout 
Helaas is het bankje op de hoek van het sportveld nabij het Hooghout intussen ten ondergegaan, 
vooral aan de jarenlange invloeden van weer en wind. Natuurmonumenten heeft zich desgevraagd 
bereid verklaard om een vervangend bankje beschikbaar te stellen. PB is daar blij mee en neemt dan 
ook graag op zich om dit bankje met enige regelmaat schoon te houden. Er zijn intussen ook al 
enkele vrijwilligers bereid gevonden om het bankje, samen met Natuurmonumenten, op een nader af 
te spreken tijdstip te gaan plaatsen. U leest er t.z.t. meer over! 
Over het Hooghout zelf is het laatste woord nog niet gezegd. Afgesproken is nu dat ernaar wordt 
gestreefd om de brug mee te nemen in de Recreatievisie voor dit gebied. Die wordt thans opgesteld in 
een werkgroep van 9 partijen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 2 provincies, 3 gemeenten en 
een adviesbureau dat alle plannen tot een geheel probeert te smeden. Op die manier zou de brug een 
permanente status kunnen krijgen m.b.t. de verantwoordelijkheden, fondsen voor onderhoud e.d. 
Voor de korte termijn zal PB onderzoeken wat er door vrijwilligers kan worden gedaan om de brug 
begaanbaar te houden. 
 

Dode bomen in de Compagnonsbossen 
Wie vanuit het dorp naar de bossen achter het Hooghout kijkt, kan er niet omheen: er zijn heel wat 
bruin verkleurde bomen te zien. De oorzaak daarvan is echter niet gelegen in een verhoging van de 
grondwaterstand, zoals weleens wordt verondersteld. Het is een gevolg van aantasting door de letter-
zetter, een walsvormige donkerbruine kever van 4,2 tot 5,5 mm lengte. Deze keversoort voelt zich het 
beste thuis op sparren, in het bijzonder de fijnspar. En laat het betreffende bosgedeelte – en dan 
vooral het bosvak rechts van het wandelpad na het Hooghout – nu vol staan met fijnsparren! Er is 
bijna sprake van een monocultuur van deze boomsoort, zodat de aantasting door dit kevertje flink om 
zich heen kan slaan. Maar dit biedt ook kansen aan andere boomsoorten, die op termijn de vrij-
komende ruimte zullen innemen om zo langs natuurlijke weg de gewenste diversiteit in de begroeiing 
te realiseren. Daarom heeft Natuurmonumenten besloten dat de letterzetter niet wordt bestreden: het 
is geen exoot maar een inheemse diersoort, die als zodanig ook tot onze natuur behoort. Wel zal 
i.v.m. de veiligheid dood hout worden weggezaagd om het niet over het pad te laten vallen. Alle 
andere dode hout blijft staan of liggen, ter bevordering van de biodiversiteit. 
 

Mogelijke hinder langs de fietspaden 
In de komende tijd worden de bomen langs de diverse fietspaden door de bossen gecontroleerd op 
loshangende takken en andere zaken die de veiligheid van passanten kunnen bedreigen. Indien nodig 
worden er takken of bomen verwijderd, wat soms tot een tijdelijke afsluiting van het pad kan leiden. 

(vervolg op pag. 18 ➔) 
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Verder wordt op donderdag 28 december de mountainbike-wedstrijd ‘Drenthe-200’ gereden, die o.a. 
over het fietspad door het bos en langs de Eerste Wijk komt. Ook daar dus tijdelijk een afsluiting. 
 

Voortgang werkzaamheden “Plantsoen” 
De kapwerkzaamheden in het bosgedeelte ten westen van het pad naar de uitkijktoren (na de brug 
over de Lycklamavaart) zijn gereed. De bovenlaag is/wordt afgeplagd zodat zich daar droge heide kan 
ontwikkelen. Wie de laatste tijd niet meer naar de toren is gelopen, zal zich verbazen over het uitzicht 
dat zich nu vanaf dat pad ontrolt. De moeite waard! 
 

. . 
 

Postzegelbeurs in De Miente 
 

Op 27 januari 2018 houdt de Stellingwerver Filatelisten Vereniging van 
10:00 tot 16:00u haar 25e postzegelbeurs. Deze vindt plaats in De Miente, 
Snellingerdijk 39 te 8431 EJ  Oosterwolde. De Miente is rolstoelvriende-
lijk; toegang tot de beurs is gratis evenals parkeren. 
 

Op de beurs bieden verschillende handelaren postzegels aan. De prijzen 
starten vanaf €0,05 en het aanbod van landen is zeer groot. Met 10 
aanwezige handelaren is er voor iedere postzegelverzamelaar er wel wat te 
vinden. 
 

Tijdens de beurs kunt u ook informatie vragen over de Stellingwerver Filatelisten Vereniging. Deze 
vereniging telt ca. 40 leden en donateurs uit Friesland, Overijssel en Drenthe. 
Op een clubavond worden er altijd postzegels en poststukken aangeboden. Wat de leden verzamelen 
is breed: er zijn landen- en themaverzamelaars van beginners tot gevorderden.  
Iedere eerste donderdag van de maand (behalve juli en augustus) is er een clubavond in De Miente, 
aanvang 19:45 uur. Meer informatie bij P. Rauwerda (0516) 441 646. 
 

. . 

(advertentie) 
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