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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: 
 

Onze uitgave nr. 227 (oktober 2017) was gedeeltelijk in full color 
uitgevoerd en dat smaakte naar méér, niet in de laatste plaats door 
de positieve reacties die we daarop kregen. 

Er is dan ook flink aan gerekend – maar helaas, om over te kunnen 
stappen op kleurendruk in elk nummer zouden we de advertentie-
tarieven en de abonnementsprijs buiten het dorp moeten verhogen. 
Dát willen we liever niet. Maar zo af en toe, als er een goede reden 
voor is, zullen we u graag weer eens met kleurendruk verrassen! 
 
    

“De Wyken” 
Nummer 229 
februari 2018 
 
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 
– 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 (eindredactie) 
 
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 23 april a.s. 
(verschijnt ca. 5 mei) 
 
Vermeerdering: HEVO Smilde 
 
De redactie is niet verantwoordelijk 
voor stukken gepubliceerd onder  
eigen naam en behoudt zich het recht 
voor om bijdragen te weigeren, te 
redigeren of in te korten. 

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 ......... 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 ...... 15 maart 
 donderdag ...... 12 april 
 zaterdag! ....... 12 mei (vanwege Hemelvaartsdag) 
 donderdag ........ 7 juni 
 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. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend: 
 vrijdag ............. 23 februari 17:00u 
 vrijdag ............. 30 maart 17:00u 
 vrijdag ............. 27 april 17:00u 
 vrijdag ............. 25 mei 17:00u 
 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 ........ *16!* maart, 19:30u (*voor deze ene keer de 3e vrijdag!*) 
 vrijdag ............. 13 april, 19:30u (laatste keer van dit seizoen) 
 
 

.  
 
 

Bedankt! 
 

Naar aanleiding van de publiciteit over het ‘Beukenpaadje’ heeft 
Plaatselijk Belang gemeend, namens ‘het dorp’ de initiatiefneemsters 
d.m.v. een bloemetje te bedanken voor hun inspanningen. Daarop 
ontvingen we de volgende reactie: 
 

Graag willen wij het hele dorp bedanken voor het mooie blijk van 
waardering. We waren er echt door verrast. Ja, het heeft ons goed 
gedaan. We hopen, dat vele wandelaars gebruik zullen maken van het pad. 
 Renée Hulzinga en Gerda Warmelink 

 

 
   

(foto: Henk Vondeling)
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
Actualiteiten 
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 15 maart a.s., en wel 
– anders dan tot nu toe gebruikelijk! – in de grote zaal van het dorpshuis. Zie ook de uitnodiging met 
agenda op pagina 7. 
 

 
 

Tijdens de najaarsledenvergadering werd een kort daarvoor ingekomen brief voorgelezen. Omdat het 
bestuur niet in de gelegenheid was geweest om dit stuk al vóór die vergadering te bespreken is enige 
tijd daarna een gesprek met de initiatiefnemers belegd om samen op de genoemde punten in te gaan.  

Het idee om voortaan alle in bijeenkomsten met de gemeente aan te snijden punten eerst onderwerp 
te maken van inspraak door de leden is door het bestuur niet overgenomen. Tijdens dit overleg werd 
echter wel duidelijk dat veel van de genoemde punten, zoals bv. de verkeersveiligheid betreffende, al 
regelmatig nadrukkelijk aandacht krijgen bij gesprekken met de gemeente op diverse niveaus. Dat dit 
in het dorp kennelijk niet bekend is, wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat PB hierover vaak weinig 
informatie naar buiten bracht. Daaruit is lering getrokken: er zal waar mogelijk vaker worden bericht 
over activiteiten van PB die zich tot dusverre voornamelijk achter de schermen afspeelden. Zo heeft u 
in de vorige dorpskrant al kunnen lezen over (de resultaten van) het overleg met Natuurmonumenten 
van begin december en ook deze keer is er wel weer een en ander te melden, zoals u hieronder ziet. 
 

 
 

Begin december schreef PB een brief aan de gemeente over de gevaarlijke situatie m.b.t. het fietspad 
langs de 1e Wijk, vanaf de ophaalbrug naar de stuw in het bos. Daarop is snel en adequaat gereageerd: 
nog voor de jaarwisseling is er ter hoogte van de bosrand een tijdelijk hek geplaatst en volgens een 
mail van de gemeente wordt er gestudeerd op een structurele oplossing. PB heeft daarna nog eens 
benadrukt dat ook het gedeelte vanaf de ophaalbrug tot aan de bosrand veiliger moet worden. We 
wachten af welke plannen er op tafel komen. 
 

 
 

Zoals in de vorige dorpskrant bij het overleg met Natuurmonumenten al genoemd, heeft PB samen 
met enkele vrijwilligers de huidige toestand van het Hooghout bekeken en hierover een rapport opge-
steld. Dit rapport komt (of is intussen al) beschikbaar op www.ravenswoud.nl, >Downloads. 
 

 
 

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft besloten 
om een ‘pilotproject zoutkisten’ te houden: er worden 
kisten met strooizout geplaatst in diverse wijken en 
dorpen. Het zout is bestemd voor het strooien van 
wegen en paden in de openbare ruimte en bij openbare 
functies. Het is niet bedoeld voor particulier gebruik. 
Het strooien vindt plaats door vrijwilligers. 

PB Ravenswoud heeft zich ook voor deze proef aange-
meld – overigens wel met de kanttekening dat het o.i. 
veel beter voor het milieu zou zijn om zand te strooien 
in plaats van zout, dat onvermijdelijk in het grond- en 
oppervlaktewater terechtkomt. Deze opmerking is door de gemeente (nog) niet opgepakt. 
De kist is inmiddels geplaatst aan de Meester Lokstraat bij de ‘helling’ richting betonbrug. Ons 
bestuurslid Marga Collé heeft zich bereid verklaard om als aanspreekpunt te fungeren; zij houdt 
toezicht op de zoutkist en zorgt ervoor dat deze wordt bijgevuld als dat nodig is. 
 

  ➔ 



De Wyken – 229 – februari 2018 pag. 6 / 20 
  

 

 
  
 
 
 



De Wyken – 229 – februari 2018 pag. 7 / 20 
  

 
(vervolg actualiteiten Plaatselijk Belang) 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 
Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Ravenswoud nodigt alle leden hierbij graag uit 
voor de Jaarvergadering (algemene ledenvergadering).  
Deze zal worden gehouden in de grote zaal van Dorpshuis ‘De Wijken’ te Ravenswoud (ingang aan 
de voorzijde) op 

donderdag 15 maart 2018, aanvang 20:00 uur. 
 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs; de agenda vindt u hieronder. 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Notulen (eerder gepubliceerd in ‘De Wyken’; nu ook te vinden op www.ravenswoud.nl,  
 >Plaatseli jk Belang, helemaal onderaan de pagina): 
 2.1 23-03-2017 – Jaarvergadering 2017 
 2.2 16-11-2017 – Algemene najaarsvergadering 
 

3. Mededelingen 
 

4. Jaarverslag secretaris (ter inzage via www.ravenswoud.nl, >Downloads) 
 

5. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering: 
 5.1 Dorpsbeheer  
 5.2 Dorpshuis ‘De Wijken’ 
 5.3 Aanpak Sportveld 
 5.4 Overige zaken 
 

6. Vragen aan & inbreng van aanwezige wethouders en raadsleden 
 

Pauze 
 

7. Financieel verslag over 2017 en verslag kascommissie 
 

8. Ontwerp-begroting 2018 en vaststelling contributie 
 

9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is secretaris Eric van Beek. 
 Leden kunnen ook andere kandidaten voordragen. Zulke voordrachten moeten uiterlijk 

op 15 maart 2018 om 20:00u (dus vóór aanvang van de ledenvergadering) schriftelijk 
worden ingediend bij de voorzitter of de secretaris.  
Elke voordracht vanuit de leden dient (leesbaar) te zijn ondertekend door tenminste 10 
leden. 

 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2018 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting vergadering 
 

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur. 
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Kleurgroep Ravenswoud! Wie doet er mee? 
 

Wie vindt het leuk om met mij een kleurgroep in het Dorpshuis te 
starten?  
 

Wie ben ik? 
Ik ben Annelies Salomé, getrouwd met Coos. Sinds drie jaar gepensio-
neerd docent, sinds juni 2017 inwoner van het mooie Ravenswoud.  
 

Voor wie is dit bestemd? 
Voor iedereen die belangstelling heeft om kleurplaten in te kleuren. 
Dit is niet leeftijdgebonden: kinderen, ouderen, mannen, vrouwen, 
iedereen kan hieraan meedoen.  
 

Wat is inkleuren? 
Inkleuren is een oude techniek. Denk maar aan het Makkumer aarde-
werk, of het inkleuren van behang wat op dit moment weer helemaal in is. 
Het kleuren van een kleurplaat is een ‘kunst’ waar iedereen mee bezig kan zijn. Kleuren kun je altijd 
als je zin hebt, je pakt gewoon je kleurplaat en je kleurdoos. Kleuren geeft:  
  – ontspanning en creatieve momenten; 
  – ervaringen uitwisselen in groepsverband; 
  – rust, je maakt keuzes in kleuren; 
  – fantasiekleuren; 
  – ontwikkeling van je fijne motoriek; 
  – mogelijkheid om thuis aan platen te werken; 
  – mogelijkheid om je kleurplaten in te lijsten; 
  – mogelijkheid om een expositie in het dorpshuis te maken. 
 

Hierbij vind je enkele verkleinde voorbeelden van mogelijke kleurplaten. 
 

Wat heb je nodig en wat zijn de kosten? 
Kleurplaten bijvoorbeeld van tuinen en mandala’s, kleurboeken en 
kleurpotloden. 
Om kennis te maken zijn er geen kosten. Om te beginnen neem ik zelf 
kleurplaten en kleurtjes voor je mee, zo kan je kijken of het wel of niet 
iets voor je is.  
 

Mij lijkt het een leuk idee om een kleurgroep te hebben op woensdag-
middag van 14:00 tot 16:00u in het dorpshuis, te beginnen met bv. 
6 keer. Natuurlijk zijn andere tijdstippen te bespreken. 
 

Ben je nieuwsgierig geworden, geef je dan vrijblijvend op bij mij. Wij kunnen dan kijken wanneer wij 
gaan starten, bij voldoende belangstelling. Graag tot ziens in het Dorpshuis! 
  

Annelies Salomé  
 (0516) 853 672 
(06) 4703 6861 

anneliessalome@home.nl 
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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. 
 

  
 

Nieuwe website 
 

Vanaf 1 januari jl. is onze nieuwe website online met hierop een stukje geschiedenis, nieuws, de 
agenda met activiteiten en veel foto’s en film uit ons beeldarchief: www.hvappelscha.nl. 
 

  
 
● Zaterdag 17 februari – 14:00u 
 

Voor deze middag is Chris Beuker uit Haulerwijk uitgenodigd. Afgelopen jaar is zijn boek 
“Communistisch verzet in Friesland 1925–1945” verschenen . Hierover komt hij vertellen, waarbij 
deze regio ook zeker aanbod komt. Toegang €1,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden. 
Dit boek beschrijft de geschiedenis van het communistische verzet in Friesland voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het is het verhaal van mensen die tot in het diepst van hun ziel getroffen en vernederd 
werden door de schrijnende armoede en daartegen in opstand kwamen. Hier lag de kiem voor het latere 
communistische verzet tegen de Duitse overheerser, dat een hoge tol eiste. 
Het boek brengt voor het eerst een lang onderbelicht verleden tot leven. Indrukwekkende verhalen van 
moedige mensen. Naast grondig archiefonderzoek bevat dit boek veel persoonlijke herinneringen aan die 
dramatische periode. Het is een relaas van droom en daad op zoek naar maatschappelijke erkenning. 
Chris Beuker (1946) was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en deed jarenlang onderzoek naar 
deze vergeten geschiedenis. 
 
● Maandag 5 maart – 20:00u 
 

Ledenvergadering met na de pauze een dvd over “Boeren in vroegere tijden”. 
 
● Vrijdag 9 maart – 19:30u 
 

Vrijwilligersavond. Hierbij worden alle vrijwilligers die iets voor de vereniging doen uitgenodigd voor 
een gezellige avond. Vooraf aanmelden bij het secretariaat, (0516) 432 159 of bij Reinder Poutsma, 
(06) 1011 4705. 
 
● Zaterdag 24 & zondag 25 maart: boeken- en platenmarkt – tot 17:00u 
 

I.v.m. de grote voorraad boeken organiseren we dit seizoen voor de tweede keer een boeken- en 
platenmarkt. 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 open vanaf 09:00u en zondag vanaf 12:00u. 
 

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

de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha 
 
 
● Vrijdag 13 april – 10:00u 
 

Op deze vrijdagochtend wordt er een krans gelegd bij het monument voor de Franse parachutisten bij 
de sluis Stokersverlaat. 
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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  
 
 Stichting 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 

 Beheer Inkoop Freddy Dillingh (06) 1323 7262  
 Beheer 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 
 Activiteitencommissie Wiebe Kroeze 432 902 activiteiten@ravenswoud.nl 
 Activiteitencommissie Mark van Huis (06) 5439 4840 activiteiten@ravenswoud.nl 
 Activiteitencommissie Tieneke Oldersma (06) 2069 6784 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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Geb. jaar Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % van totaal

2005-2017   0-12 15 19 34 8,29%
1997-2004 13-20 28 22 50 12,20%
1977-1996 21-40 34 21 55 13,41%
1953-1976 41-64 81 96 177 43,17%
1926-1952 65< 52 42 94 22,93%

210 200 410

Geb. jaar Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % van totaal

2004-2016   0-12 16 17 33 8,25%
1996-2003 13-20 24 22 46 11,50%
1976-1995 21-40 35 20 55 13,75%
1952-1975 41-64 83 98 181 45,25%
1928-1951 65< 49 36 85 21,25%

207 193 400

 
Water in de kelder? 
 

Enige tijd geleden heeft u een enquêteformulier ontvangen naar 
aanleiding van de overlast die velen in het dorp ondervinden van de 
hoge grondwaterstand. Veel formulieren zijn intussen alweer terug-
ontvangen, maar in een aantal gevallen is het ondanks herhaalde 
pogingen nog niet gelukt om ze op te halen. 

Mocht uw formulier nog niet zijn opgehaald of ingeleverd, wilt u het 
dan zelf even in de bus gooien op het adres Meester Lokstraat 48b?  
De ‘Natte Voeten’-werkgroep kan dan verder met de analyse van de 
gegevens. We gaan de klachten inventariseren en in kaart brengen en 
daarna een afspraak maken met de Gemeente Ooststellingwerf om te 

kijken welke verdere stappen mogelijk zijn en een plan van 
mogelijke aanpak te maken.  
Ook gaan we als werkgroep om tafel met Plaatselijk Belang 
Appelscha, omdat er ook daar veel wateroverlast ervaren 
wordt. 

We zijn blij met digitaal aangeleverde foto’s en die kunnen 
nog steeds aangeleverd worden via het emailadres 
werkgroep.nattevoeten@gmail.com.

Marga Collé 
 
 

. . 
 
 

Burgerzaken 
 

Op 23 december 2017 hebben zich aan de Compagnonsweg 27 gevestigd 
André Berghout en Miranda Berghout-Bijzitter met hun drie kinderen 
Lotte (8), Jasmijn (6) en Daniel (3). 
Dat ze met veel plezier in Ravenswoud mogen wonen is onze wens. 
 
Daarmee kwam het totaal aantal inwoners van Ravenswoud bij de jaar-
wisseling op 410, waarvan 210 vrouwen en 200 mannen. De oudste is een 
inwoonster die werd geboren in 1926, gevolgd door een inwoner uit 1927. 
De complete leeftijdsopbouw per begin 2017 resp. 2018 ziet eruit als volgt: 
 

 01-01-2017 01-01-2018 

 
 
 
 
 
 
 
De vergelijking met vorig jaar laat zien dat de groep t/m 20 jaar is gegroeid van 19,75% naar 20,49% 
van het totaal, d.w.z. 0,74 %-punt, terwijl het aandeel 65-plussers met 1,68 %-punt toenam. De (op 
zich verheugende!) jonge aanwas kan dus niet voorkomen dat de vergrijzing langzaam maar zeker 
doorzet. 

Het voortschrijdend totaaloverzicht van de bevolkingsopbouw per dorp in heel Ooststellingwerf van 
begin januari 2012 t/m 2018 is als Excelbestand te downloaden: zie www.ravenswoud.nl, >Downloads. 
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 1 A. v.d. Steeg 7 221  9 G. de Vries 6 495  17 G. van Steeg 5 853
 2 G. Kroese 6 973  10 M. Lutgerink 6 489  18 E. Moes 5 819
 3 H. Kuperus 6 918  11 P. Haanstra 6 452  19 G. Drenth 5 771
 4 J. Brink 6 893  12 J. de Roos 6 427  20 K. Blomsma 5 638
 5 J. Posthumus 6 810  13 S. de Vries 6 273  21 G. Warmelink 5 611
 6 D. Eizinga 6 736  14 Jolanda 6 200  22 E. Pool 5 501
 7 H. Tingen 6 594  15 R. Louwes 5 992  23 A. Louwes 5 280
 8 K. van Dijk 6 539  16 J. Schuurman 5 861  24 A. Wieling 5 208

 
Kerstklaverjastoernooi 
 

Op 17 december jl. hield de klaverjasclub van Ravenswoud een kerst-klaverjasmiddag. 
Voor deze middag hadden zich 24 klaverjassers opgegeven. Er werden 4 rondes gespeeld.  
Hieronder volgt de eindstand: 
 
 
 
 
 
 
 

Voor iedereen was er die middag een prijs, mede mogelijk 
gemaakt door: Keurslager Nicolai, echte bakker De Vent, 
Tjitske’s bloemenhoekje, Woltinge groente, Winanda’s 
Jaargetijden en Slagerij Eleveld. Alle sponsors onze hartelijke 
dank! 
Verder worden de organisatie van de klaverjasmiddag en de 
bediening van het Dorpshuis bedankt voor deze gezellige 
middag. 
 

Meer (kleuren!)plaatjes op www.ravenswoud.nl > Foto’s 

. . 
 

OMRIN Afvalkalender 2018 
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De doorgeefpen 
 

Dank je wel Mariel, voor de pen. Ik zal proberen er iets leuks van te maken. 
Mijn naam is Anneke van der Werff-Wibbens en ik ben getrouwd met Jan 
van der Werff. Ons gezin bestaat verder nog uit drie dochters: Helen, Floor 
en Lizet. De oudste is 16, de tweede is 12 en nummer drie is 8 jaar. 

Ik ben, samen met Jan, in mei 1999 aan de Compagnonsweg 58 komen 
wonen. Mijn schoonouders en mijn man hadden eerst een melkveebedrijf in 
Winschoten, maar daar moesten ze weg vanwege de plannen die er waren 
om daar een nieuw gebied in te richten: “De Blauwe Stad”. 

Het bedrijf van de gebroeders Jorritsma stond destijds te koop en werd 
aangekocht in oktober 1998. Na wat aanpassingen en verbouwingen trokken 
wij in mei 1999 in de Compagnonsweg 58 en mijn schoonouders in oktober 
1999 in de Compagnonsweg 56a. De koeien verhuisden in oktober ook naar hun nieuwe stek. 
In het begin hielp ik nog niet zoveel mee op het bedrijf, aangezien ik een baan buiten de deur had. 
Ik was werkzaam als docent wiskunde/economie in het voortgezet onderwijs. Dit heb ik vele jaren 
met veel plezier gedaan, maar toen de kinderen kwamen ben ik minder gaan werken tot het moment, 
dat het gezin en werk niet altijd meer viel te combineren. Met pijn in mijn hart ben ik ermee gestopt. 

Maar als je ergens een deur sluit, gaat er wel weer een andere open. Ze 
hebben me als vrijwilliger gevonden, om te collecteren voor het MS-
fonds. Natuurlijk ga je niet zomaar voor een collecte op pad, je moet er 
wel een raakvlak mee hebben. Mensen die me persoonlijk kennen, weten 
helaas dat ik die heb. 
De Scouting heeft ook een warm plekje in mijn hart. Ik zit zelf nog bij 
mijn groep in Veendam: al meer dan 40 jaar – en ik heb mijn beide 
oudste dochters ook met het virus besmet. Zij zitten beide bij De 
Biezenhutters te Oosterwolde. 
De oudste mag daardoor op 4 mei assisteren bij de kranslegging op de 
Dam in Amsterdam en haar grootste onderneming wordt het bezoeken 
van de Wereldjamboree in 2019 in Amerika. Daar wordt een internatio-
naal kamp gehouden, met deelnemers die van alle continenten komen. 

Zo heb ik een klein tipje van de sluier opgelicht van de bewoners aan de 
Compagnonsweg 58. Er zijn nog veel meer dingen die ik leuk vind en 

waar ik me mee bezighoud, maar ik geef de pen graag door aan Kora de Vries. 
 Anneke van der Werff 
 

. . 
 
De Activiteitencommissie gaat LOS! 
 

De Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging heeft vorig jaar ingestemd met het besluit 
van het bestuur om de vereniging als zelfstandige rechtspersoon op te heffen en de activiteiten van de 
Dorpsvereniging onder te brengen bij de nieuwgevormde Activiteitencommissie onder de vleugels van 
het Dorpshuis. De ‘vlaggendragers’ van de commissie vindt u op pagina 11. 

Inmiddels is die opheffing – op wat 
administratieve details na – een feit, 
zodat we de handen vrij hebben om 
ons volledig te richten op het orga-
niseren van leuke en interessante 
initiatieven. En dat gaat u merken! 
Hierbij presenteren wij het pro-
gramma voor de komende periode, 
voor zover we dat nu rond hebben. 
Als het nodig is zullen we ook extra 
flyers bezorgen als aankondiging, 
maar houdt u vooral de dorpskrant 
in de gaten voor updates en aanvul-
lingen...

Datum Zaal open Aanvang Wat is er te doen?
za: 17 feb 20:00h 20:30h Pubquiz

zo: 18 feb 12:00h 13:00h DOO Darttoernooi (hoofdtoernooi 
na drie voorrondes)

za: 03 mrt 16:00h 16:00h Kinderdisco (voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd)

za: 10 mrt 20:30h 21:00h Bier- en Wijnpong

zo: 18 mrt 12:00h 13:00h Woudcup: Darttoernooi voor koppels

zo: 25 mrt 05:45h 06:00h Formule 1 kijken (tijdstip klopt: 
aanvangstijd voorbeschouwing!)

za: 07 apr 19:30h 20:00h Teake van der Meer (cabaret) en 
aansluitend dansavond met Folkert

za: 21 apr nader nader Bingo - meer informatie volgt
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~ Lezerspost ~ 

Wateroverlast in Ravenswoud 
 

Hoe komt dit? 
Verschillende bewoners in ons dorp klagen over wateroverlast. Een reden om een werkgroepje ‘voor 
droge voeten in Ravenswoud’ op te starten. Verondersteld wordt dat het te maken heeft met veran-
deringen die door Natuurmonumenten in het natuurgebied Fochteloërveen zijn gerealiseerd, of een 
ander beleid van het Waterschap. 
Maar is dat zo? Enkele feiten: 
– Het (standaard) waterpeil in de wijken is niet verhoogd. 
– Door werkzaamheden t.b.v. het herstel van de waterhuishouding in het Fochteloërveen is het 

waterpeil daar wel verhoogd. In de Friese randzône van het gebied zijn landbouwgronden aange-
kocht en vele kilometers kaden aangelegd om water vast te houden. In extreem natte perioden 
wordt hier extra water opgevangen om overlast in de omliggende dorpen te beperken. 

– In de naastgelegen landbouwgebieden is de waterhuishouding verbeterd. 
– De waterstanden worden hier gecontroleerd met peilbuizen; daaruit blijkt dat het grondwaterpeil 

niet is gestegen. 
 

Wat is er wel aan de hand? 
De laatste jaren valt er regelmatig veel neerslag in relatief korte tijd. Dagen met 20 tot meer dan 40 
mm zijn geen uitzonderingen meer. Let wel: dat is 20 tot 40+ liter per m2! 
Dat we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer heeft alles te maken met klimaatverandering. 
Daarin heeft ook de leefwijze van de moderne mens een belangrijk aandeel. 
 

Enkele factoren die een rol spelen 
1. In het verleden zijn er in onze directe omgeving vele sloten en greppels gegraven, waarvan er 

tegenwoordig verschillende, om uiteenlopende reden, gedempt zijn. Enkele voorbeelden: 
 – De totale lengte van de greppels achter de woningen van Compagnonsweg 9 t/m 43 is behoorlijk 

ingekort. 
 – De greppel vóór Meester Lokstraat 18 t/m 38 is grotendeels verdwenen, evenals de greppels op 

perceelgrenzen richting Veenwijksweg. 
 – Een sloot op de perceelgrens Meester Lokstraat 17a en 19 is niet meer aanwezig. 
 – Ook de sloot ter hoogte van Meester Lokstraat 29, 37, 39 en 54 is gedempt. 
 – Een sloot achter Veenwijksweg 2 t/m 8 en tussen 28 en 30 is verdwenen. 
2. Naast de totale lengte van de afwateringsmogelijkheden is ook het onderhoud van de sloten 

cruciaal. Weten bewoners dat zij daar (gedeeltelijk) zelf verantwoordelijk voor zijn? 
3. In tuinen die grotendeels betegeld of bestraat zijn heeft het hemelwater veel moeite om te kunnen 

wegzakken. 
4. Het kappen van bomen heeft ook een negatief effect op de waterhuishouding in een gebied. 
 Bomen zorgen in het zomerhalfjaar nl. voor opname en verdamping van heel veel liters water. Een 

berk neemt bijv. gemiddeld 381 liter per jaar op en een lariks 361 liter. Een fijnspar neemt het 
meeste water op, nl. 633 liter, omdat deze het gehele jaar zijn naalden behoudt. De boomwortels 
zorgen er ook nog eens voor dat het water sneller de bodem inzakt. 

 Maar ook de bladeren die van de bomen vallen, hebben een functie in het geheel van de water-
huishouding. Gevallen bladeren dienen als voedsel voor al het bodemleven. Regenwormen trekken 
veel bladeren de bodem in waar ze na rotting als voedsel dienen. Dit zorgt voor humus in de 
bodem waardoor deze verbeterd wordt. Maar humus werkt ook als een spons en neemt dus extra 
water op. Bovendien vormen gevallen bladeren voor planten als het ware een deken ter bescher-
ming tegen vorst. 

 

Mijn advies 
Om zelf een bijdrage te kunnen leveren aan problemen veroorzaakt door wateroverlast, zou men de 
tuinen anders kunnen inrichten: minder bestrating en gras en meer planten, struiken en bomen voor 
een beter leefklimaat. En laten we ervoor zorgen dat de sloten en greppels weer gaan functioneren en 
dat deze goed onderhouden worden. 
Als we allemaal wat natuur- en milieuvriendelijker zouden gaan leven, zou dat de stijging van de tem-
peratuur en vervolgens de spreiding van neerslag door het jaar heen weer in balans kunnen brengen. 
Ook al maken we het zelf niet meer mee, laten we het doen voor onze kinderen en kleinkinderen!  

   Janco Mulder – Meester Lokstraat 22 – Ravenswoud  

Reageren? 
Mail naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl.  
De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren, te redigeren of in te korten. 
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