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Ravenswoud Actueel: Tuin bij het Dorpshuis is opgeknapt!
(zie pag. 22)
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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 ..... *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)

zaterdag!....... 12 mei (vanwege Hemelvaartsdag)
donderdag ........ 7 juni
donderdag ........ 5 juli
donderdag ........ 2 augustus
donderdag ...... 30 augustus
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............. 25 mei
17:00u
vrijdag............. 29 juni
17:00u
vrijdag............. 27 juli
17:00u
vrijdag............. 31 augustus 17:00u (déze keer gepland in de Pluktuin, Compagnonsweg 12!)
Voor komend najaar staan diverse proeverijen op het programma zoals wijnen, Ierse whiskeysoorten en diverse bijzondere cognacs uit de Bordeauxstreek.
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

Het klaverjasseizoen is gesloten (zie ook pag. 12). Eerstvolgende bijeenkomst:
vrijdag............. 14 september, 19:30u
.

Burgerzaken
Deze keer kent de rubriek Burgerzaken helaas alleen slecht nieuws.
Op 28 maart overleed de heer Jannes Wesseling, sinds juli 2017
woonachtig aan de Veenwijksweg 4.
Op 31 maart overleed de heer Jaap Holvast, van de Compagnonsweg 7b.
Wij wensen beide families alle sterkte die nodig is om dit verlies te kunnen
dragen.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Nieuws van Plaatselijk Belang
Notulen
Algemene Ledenvergadering 15 maart 2018
Aanwezig:

Afgemeld:

voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d.
Sluis, bestuursleden Marga Collé en Jan-Marcel van Dijken; 15 leden; wethouder
E. van Esch; namens de gemeenteraad de heren Ype Roijinga (CDA), B. Leistra
(CU), H. Dongstra & mw A. Broersma (OB), dhr S. ter Heide & mw F. Hijlkema
(PvdA).
dhr W. Kunst, dhr&mw J. Meijer, dhr&mw F. Stam, dhr R. Bremerman, mw
H. Cnossen, mw B. de Vries.

1. Opening
Voorzitter Briefjes opent om 20:03u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom,
gevolgd door een oproep om op 21 maart vooral te gaan stemmen. De agenda blijft ongewijzigd.

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 23-03-2017 en de Najaarsvergadering dd.
16-11-2017 werden gepubliceerd in “De Wyken” en op de website alsmede ter inzage gelegd.
Ze worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen.

3. Mededelingen (geen mededelingen)
4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd op de website en ter inzage gelegd, wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering
5.1 Dorpsbeheer

Hooghout: nogmaals wordt vastgesteld dat PB nooit heeft getekend voor aanvaarding in eigendom. Met Natuurmonumenten wordt ernaar gestreefd de brug mee te nemen in de Recreatievisie
die in ontwikkeling is, waarmee het onderhoud op langere termijn veiliggesteld zou zijn. Voor de
korte termijn moet er wel iets gedaan worden om de brug veilig en goed bruikbaar te houden. PB
is wel bereid om hier ten bate van onze inwoners enige kosten voor te maken. Mw Boonstra
roept vrijwilligers op voor de uitvoering en biedt zich ook hiervoor aan; de voorzitter zal dit
oppakken en coördineren.
5.2 Dorpshuis “De Wijken”

Jaarcijfers 2017 liggen bij de accountant, maar volgens vz. H.v.Dijk ziet het er niet negatief uit.
De dorpsvereniging wordt Activiteitencommissie binnen de Stichting. De administratieve afhandeling bij de Kamer van Koophandel loopt nog.
AED: mw Schaufeli vraagt waarom er niemand werd gebeld toen deze onlangs nodig was. Er
lijkt iets mis te zijn met de registratie van de Ravenswoudse AED; Henk van Dijk zoekt dit
verder uit.
5.3 Aanpak sportveld

Secretaris E.v.Beek schetst in vogelvlucht de stand van zaken: door het niet doorgaan van de
bijdrage uit Fonds Ooststellingwerf kan het plan niet in zijn geheel worden uitgevoerd. Een gefaseerde uitvoering kreeg uiteindelijk ook geen steun van het Iepen Mienskipsfûns: die subsidie
geldt voor “alles of niets” en kan niet naar beneden worden bijgesteld bij een gedeeltelijke
uitvoering.
➔
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Het plan is nu om – indien haalbaar op basis van de beschikbare middelen – nog één poging te
doen door eerst alleen een basisvoorziening te maken, nl. een opgehoogd en goed gedraineerd
grasveld van ca. 35 x 90 meter. De financiering hiervan komt bij punt 8 (begroting 2018) aan de
orde. Eventuele verdere aankleding kan in de toekomst naar behoefte gebeuren voor zover daar
geld voor beschikbaar komt, uit welke bron(nen) dan ook.
5.4 Overige zaken

– Wateroverlast: niet ver onder het maaiveld is een leemlaag aanwezig die het verder wegzakken
van overtollig water verhindert. Mw Collé meldt namens de werkgroep ‘Natte Voeten’ dat de
inventarisatie nog loopt (o.a. met wekelijkse metingen in diverse kelders), maar dat nu al blijkt
dat de overlast wijd verbreid en erg groot is.
Naast het gegeven dat er de laatste jaren sprake is van toegenomen neerslaghoeveelheden,
blijft ook het vermoeden bestaan dat verhoging van het waterpeil (met name in het Fochteloërveen, maar mogelijk ook in andere wateren beheerd door Wetterskip Fryslân) hierin een
belangrijke rol speelt. De werkgroep weet inmiddels dat het Wetterskip niet rechtstreeks als
gesprekspartner benaderd kan worden; dit kan alleen via de gemeente. Hiervoor worden
contacten gelegd in samenwerking met PB Appelscha, waar de problematiek ook speelt.
Wethouder Engbert van Esch is blij met de inventarisatie. In Oosterwolde-Zuid heeft zich iets
vergelijkbaars voorgedaan; daar zijn gaten door de leemlaag geboord. In hoeverre dat ook hier
tot verbetering zou leiden moet worden nagegaan.
– Bouwaanvraag woning Meester Lokstraat 49c: diverse dorpsbewoners hebben, evenals PB,
hierover een zienswijze ingediend. Wethouder Van Esch erkent dat hij (als vervanger van
wethouder Sierd de Boer) de actuele stand van zaken niet precies kent, maar schetst de procedurele gang van zaken. Een van de aanwezige raadsleden meldt dat de bestemming van het
perceel nog niet door de gemeenteraad is gewijzigd. Er kan dus ook nog geen bouwvergunning worden afgegeven. T.z.t. kan tegen het besluit over de bouwvergunning bezwaar worden
gemaakt; eerder is dat niet mogelijk. Omwonenden verbazen zich over de aanleg van een bredere toegang tot het perceel, maar dit is niet in strijd met de huidige agrarische bestemming.
– Mw Boonstra maakt gewag van onveilige situaties, waarin enige verbetering is ontstaan door
het snipperpad langs de Meester Lokstraat en de (tijdelijke) leuning bij het fietspad langs de
Eerste Wijk.

6. Wethouder Engbert van Esch:
De wethouder verlaat na de verkiezingen de politiek en grijpt de gelegenheid aan om afscheid te
nemen, onder dankzegging voor de plezierige samenwerking door de jaren heen. Hij is blij dat de
spannende tijden rond het voortbestaan van het Dorpshuis uiteindelijk hebben geresulteerd in
het nieuwe elan waarmee de zaak thans draaiend wordt gehouden.

7. Financieel verslag 2017 & verslag kascommissie
De penningmeester licht het financieel verslag over 2017 toe. Dhr Nebbeling maakt namens de
kascommissie een compliment over de overzichtelijkheid van de administratie en stelt voor
décharge te verlenen. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

8. Begroting 2018 & vaststelling contributie
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. M.b.t. de post betreffende onderhoud
aan het Hooghout wordt opgemerkt dat PB hierin terughoudend zou moeten zijn.
Ten aanzien van het sportveld licht E.v.Beek de financiële kant van het vereenvoudigde plan toe.
Onderzocht wordt of de totale kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de toegekende subsidies van het Rabo-Coöperatiefonds en het Fonds Bercoop, alsmede de middelen die door de 3
initiatiefnemers (nl. de toenmalige Dorpsvereniging, Stichting Dorpshuis en PB) hiervoor waren
uitgetrokken c.q. toegezegd. Daarbij wordt gewezen op de extra subsidie van 4x €1500 uit het
gemeentelijk Wijken- en Dorpenbudget over de jaren 2014–2018 (ondergebracht in het Fonds
Bijzondere Activiteiten) en het Jeugdfonds Ravenswoud, dat wordt aangevuld met de opbrengsten van het oud papier. Het eerder geopperde idee om een obligatielening uit te schrijven
➔
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blijft voorlopig op de plank liggen, want het is niet duidelijk of dit nodig is en of er dan draagvlak
voor zal zijn. Het bestuur vraagt de vergadering om een mandaat tot het aanwenden van de twee
genoemde fondsen indien daarmee, samen met de andere genoemde middelen, de kosten van het
vereenvoudigde plan kunnen worden gedekt.
Na enige discussie gaat de vergadering akkoord met 12 stemmen voor en 3 tegen.

9. Bestuursverkiezing
Bestuurslid Arian Heys was al afgetreden na afronding van het werk van de commissie 500 jaar
Ooststellingwerf & 65 jaar Ravenswoud. Secretaris Eric van Beek was aftredend volgens rooster
en herkiesbaar; er zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat hij voor een derde termijn is verkozen. Hij tekent daarbij aan dat dit zijn laatste termijn zal zijn.

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2018
Aftredend is dhr Emile Nebbeling. De commissie bestaat voor 2018 uit dhr Wim Kunst en dhr
Frans Stam. Mw Alie Jansen meldt dat mw Hottie Cnossen bereid is om als reservelid op te
treden. De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen.

11. Rondvraag
Sieger de Vries: vraagt of de contributie hetzelfde blijft. Dit is inderdaad het geval: voor reeds
minstens het 10e jaar op rij geven de cijfers geen aanleiding om deze te wijzigen, zodat het bijna
een automatisme is geworden.
Louw Moes: maakt een opmerking dat er in de wijken langs de Compagnonsweg en nabij de
betonbrug niet gehekkeld is. Hierover wordt contact opgenomen met het Wetterskip.
Franke de Boer: wijst op de slechte c.q. gevaarlijke conditie van enkele van de grote beuken langs
de Compagnonsweg. Dit wordt opgenomen met de gemeente.
Wim van Pelt: refereert aan het AED-probleem; dit ligt al bij het Dorpshuis (zie punt 5.2).

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om 22:02u.


Wat hield PB verder zoal bezig?
●

Meldingen tijdens rondvraag najaars-ledenvergadering:
– “Rommel” in de wijken langs Compagnonsweg en bij de betonbrug:
– bij de betonbrug (Meester Lokstraat) is vooralsnog niets bijzonders aangetroffen;
– langs de Compagnonsweg: begroeiing overzijde tussen Dam en Veenwijksweg (niet goed
gehekkeld?) en verderop in de Eerste Kruiswijk beginnende grote waternavel. Beide gemeld
bij gemeente en Natuurmonumenten. Inmiddels heeft het Wetterskip via de gemeente laten
weten dat de situatie in de gaten wordt gehouden t.b.v. een goede doorstroming.
– Enkele monumentale beuken langs de Compagnonsweg in slechte conditie:
via verbeterdebuurt.nl gemeld bij de gemeente. Ontvangen reactie: voor diverse bomen loopt al
een aanvraag voor een kapvergunning. Bij verdere navraag bleek, dat deze helaas gevaarlijk
geworden – maar nog steeds monumentale! – beuken na het kappen t.z.t. door nieuwe bomen
zullen worden vervangen. Dit geldt overigens ook voor enkele beuken langs de Meester Lokstraat, die eveneens in gevaarlijke mate zijn aangetast en daarom vervangen moeten worden.

●

Hooghout: zoals aangekondigd op de ledenvergadering heeft een groep vrijwilligers op 6 april jl.
het hooghout een voorlopige opknapbeurt gegeven. De brug is weer ‘zomerklaar’ voor alle
wandelaars uit het dorp en ver daarbuiten. Meer hierover op pag. 15.

●

Fietspad langs Eerste Wijk richting stuw: de geplaatste leuning was een noodmaatregel vooruitlopend op een definitieve oplossing. Inmiddels heeft de gemeente zo’n definitieve oplossing
uitgewerkt. Op 9 april is deze op het gemeentehuis besproken met PB-vertegenwoordigers uit
Appelscha en Ravenswoud. Beide PB’s kunnen zich vinden in het plan, dat hopelijk nog voor de

De Wyken – 230 – mei 2018

pag. 9 / 24

a.s. bouwvakvakantie wordt uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal het fietspad afgesloten
zijn. Een omleiding via Compagnonsweg, Meester Lokstraat en de parkeerplaats van Natuurmonumenten wordt met borden aangegeven.
Meer over de inhoud van het plan vindt u op pag. 11.
●

Beplanting rond speeltuin Veenwijksweg: onlangs is deze vervangen, waarbij o.a. een haagje is
aangeplant om tegen te gaan dat er doorheen wordt gelopen. Omwonenden maakten zich zorgen
over de veiligheid van spelende (kleine) kinderen, die door die heg wellicht aan het zicht worden
onttrokken. PB heeft dit aangekaart bij de gemeente, die heeft toegezegd dat de heg (als deze is
aangeslagen) op maximaal 50 cm hoogte zal worden gehouden.

●

Er is overleg tussen de gemeente en de PB’s over de voortzetting (in gewijzigde vorm) van het
Fonds Ooststellingwerf en over de rol die de PB’s daarin is toegedacht. PB Ravenswoud werkt
hierin nauw samen met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo, waarbij o.a. een update van
de zogeheten regioagenda aan de orde is.

●

De gemeente heeft alle PB’s gevraagd om een inventarisatie van eventuele bermschades in ‘hun’
gebied: zijn er kapotgereden bermen of gevaarlijke bermkanten met bv. gaten of sporen? Zijn er
wegen waar er hierdoor veel modder op de weg ligt? Nadat uit de hele gemeente alles in kaart is
gebracht zal dit worden uitgewerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. In volgorde van prioriteit zal e.e.a. dan vanaf 2019 worden aangepakt.
We hebben al een lijstje om in te dienen – incl. enkele punten die al eerder zijn gemeld – maar uw
meldingen zijn evengoed tot uiterlijk 16 mei zeer welkom op plbelang-secr@ravenswoud.nl . Met uw
hulp kunnen we voorkomen dat we iets missen en tegelijkertijd dubbelmeldingen eruit filteren.


Klaverjascompetitie 2017–2018
Hieronder vindt u de totaalscores over het afgelopen
seizoen en rechts ziet u de winnaars van de 1e t/m 3e prijs
afgebeeld.
Tevens kreeg mw. A. Wieling
op de slotavond een bloemstuk aangeboden t.g.v. haar
aanstaande 90e verjaardag, terwijl zij ook al 50 jaar lid is van
de klaverjasclub!
1
2
3
4
5
6
7
8

P. Haanstra
A. Blaauwwiekel
S. de Vries
J. Posthumus
E. Pool
G. de Vries
J. Brink
G. Drenth

33 264
32 313
32 312
32 021
31 991
31 707
31 451
31 043

9
10
11
12
13
14
15
16

A. Wieling
S. de Vries
G. Warmelink
R. Bremerman
K. van Dijk
J. Wesseling
R. Rozema
E. Moes

31 099
28 971
28 113
26 011
25 679
19 342
19 007
18 173

17
18
19
20
21
22

R. Blaauwwiekel 17 879
D. Eizinga
13 215
G. Blomsma
6 258
R. Louwes
6 023
J. de Boer
5 998
R. Moes
5 424
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Gevaarlijk fietspad wordt grondig aangepakt!
Het fietspad langs de 1e Wijk vanaf de ophaalbrug naar de stuw wordt veiliger gemaakt. De houten
leuning, die eind vorig jaar als noodmaatregel werd geplaatst, wordt vervangen door een breder en
veiliger talud. Direct naast het betonpad aan de kant van de wijk komt een nagenoeg vlakliggende
uitwijkstrook van minimaal 80 cm breed. Daarnaast komt een talud dat veel minder steil afloopt dan
momenteel het geval is. Bovendien zal er in het talud nog aanvullende beplanting komen die bij een
onverhoopte val extra houvast geeft.
De onderstaande tekening toont hoe het er in dwarsdoorsnede uit komt te zien. Duidelijk is dat de
wijk ter plaatse wat smaller wordt gemaakt met een nieuw te plaatsen beschoeiing en tevens dieper
wordt om voldoende waterafvoer mogelijk te maken. Het is al met al een flinke operatie, die de
gemeente volgens de planning nog vóór de a.s. bouwvakvakantie hoopt af te ronden. Na voltooiing
zal de nieuw aangebrachte grond zich nog wel moeten zetten; dit proces zal goed worden gevolgd om
eventuele verzakkingen met spoed aan te vullen.
Tijdens de werkzaamheden zal het pad afgesloten zijn. PB heeft bepleit dat een omleidingsroute in
beide richtingen met borden wordt aangegeven via de Compagnonsweg, de Meester Lokstraat en de
parkeerplaats van Natuurmonumenten. Wandelaars hebben de mogelijkheid om via het bospad bij de
stuw te komen.

Totdat de werkzaamheden beginnen wordt het pad ter hoogte van de bosrand afgescheiden van het
steile talud door de houten leuning, die de gemeente eind vorig jaar heeft aangebracht als tijdelijke
noodvoorziening.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

●

Zaterdag 12 mei – 14:00u

Voor deze middag is uitgenodigd de heer Ron Blom, stadsarchivaris van Amsterdam. Hij komt
vertellen over zijn boek “De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog
in Friesland”, waarbij ook aandacht is voor Tinus Veenstra en Appelscha.
Toegang €1,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden.
●

Zaterdag 19 mei – ca. 10:00u

Die ochtend wordt er een boeket bloemen neergelegd bij het monument aan de voormalige Meester
Lokschool in Ravenswoud, ter nagedachtenis aan Meester Lok die hier in mei 1944 is vermoord door
de bezetter.
●

Zaterdag 19 mei – 13:30u

In de Hoolten Klinte wordt de DVD ‘Nooit meer laf’ vertoond. Deze wordt ingeleid door Janny Lok,
dochter van Meester Lok. Zij vertelt over hoe zij deze indringende gebeurtenis heeft ervaren.
Toegang €1,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden.
●

Zondag 20 mei (1 e Pinksterdag) – 10:00u

Op deze morgen wordt er een kerkdienst gehouden in het openluchttheater ‘De Koele’. De dienst
begint om 10:00 uur.
●

Zaterdag 30 juni – 13:00u aanwezig, 13:15u vertrek

Deze dag is er vanaf de Hoolten Klinte een fietstocht met begeleiding langs de oorlogsmonumenten
en onderduikplaatsen in het Drents Friese Wold. De tocht is ca. 20 km en duurt ongeveer 3 uur. De
deelnemers doen er verstandig aan zelf voor een natje en droogje te zorgen aangezien we onderweg
niet langs een horecagelegenheid komen.
Kosten €1,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden.
Bovengenoemde activiteiten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.
vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in/bij:
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha


Voorlopig programma 2018 – Openluchttheater ‘De Koele’ (aan de Bosberg)
dag

datum

tijd

activiteit

zondag

20 mei

10:00u

kerkdienst

–

zondag

17 juni

14:30u

Die Dorfplatz Musikanten

–

dinsdag

19 juni

19:30u

Kindermusical Riemsloot

–

zaterdag

23 juni

19:30u

Drents cabaret Harm & Roelof*)

€

10,00

€

12,50

zaterdag

7 juli

20:00u

Jubileumconcert Laudando

€

10,00

€

10,00

zaterdag

21 juli

20:00u

ABBA Tribute in Concert*)

€

15,00

€

17,50

*)

voorverk.*)

kassa

gratis
€

5,00
gratis

Voorverkoopadressen: TIP-kantoor, Boerestreek 23 & ‘De Snuusterij’, Vaart zz. 53 – Appelscha
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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
Secretaris
Penningmeester
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

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

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:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
Tieneke Oldersma (06) 2069 6784

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

admin-dewyken@ravenswoud.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
Marjan Dunning (06) 5429 5320


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
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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Hooghout weer veilig en schoon
Op vrijdag 6 april trok een schare goedgemutste vrijwilligers
(bestaande uit Anne, Harm, Hielke, Jeroen, Jos, Nina, Popke,
Roland, Wietse en Wim) naar de brug om enkele gebreken en
ongemakken op te lossen. Loszittende bouten werden aangedraaid, het antislipgaas werd strakgetrokken en waar nodig aangevuld, de onderste treden van beide trappen zijn aangepakt,
een afgebroken steunpaal is gespalkt en met de hogedrukspuit
werd de boel grondig ontdaan van algengroei, zodat de leuningen weer vastgepakt kunnen worden zonder daar groene
vingers aan over te houden. Kortom: de brug is er weer klaar
voor, dus laat de wandelaars maar komen!
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IJspret bij Ravenswoud
Het is alweer een jaar of wat geleden dat de wijken rond het dorp zo stevig dichtgevroren waren dat
erop geschaatst kon worden, maar eind februari – precies in de vakantie – was het dan toch weer
zover. Ondanks de gierende noordooster waagde een aantal personen uit heel verschillende leeftijdscategorieën zich op het ijs.
Meer foto’s in kleur op www.ravenswoud.nl, >Foto’s . Wilt u een of meer foto’s bestellen, mail de
gewenste nummers naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl en
u krijgt ze kosteloos in hoge resolutie toegestuurd.
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De Kleurgroep Ravenswoud bestaat!
De oproep in de vorige dorpskrant heeft succes gehad. Een
wisselend aantal deelnemers is diverse keren bij elkaar geweest
om zich in alle rust te wijden aan het inkleuren van verschillende platen. Na de eerste serie bijeenkomsten werd besloten om
komend najaar weer verder te gaan. Vanaf 3 oktober a.s. tot
medio april 2019 is er elke woensdagmiddag een bijeenkomst in
het Dorpshuis, behalve in de schoolvakanties.
Meer hierover in een volgende Dorpskrant!
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De doorgeefpen
Hallo,
mijn naam is Kora van Wesel en ik woon sinds december 1994 in
Ravenswoud. Mijn man werkte bij de Zuid Oost Hoek (ZOH) in
Winschoten en toen daar sluiting dreigde heeft hij in Oosterwolde bij
de ZOH gesolliciteerd. We hebben toen een huis in Ravenswoud laten
bouwen. Ik was werkzaam als chemisch analiste bij Avebe en reed
dagelijks op en neer naar Ter Apelkanaal. Dat heb ik nog 6 jaar volgehouden; in 2000 werd onze oudste zoon geboren en ben ik gestopt met werken.
In 2002 hebben we een tweede zoon gekregen en de jongens
hebben een geweldige jeugd gehad hier in Ravenswoud. De school
mooi dichtbij, sportveld en speeltuin midden in het dorp. De bossen om het dorp waar ze hutten konden bouwen en verstoppertje
spelen. Op die bossen ben ik zelf ook gek, ik kan er uren wandelen
met mijn hond Moory.
In 2013 ben ik weer begonnen te werken, ik werk nu parttime als
analiste bij Eurofins Food Testing in Heerenveen. Op zaterdag ben
ik vaak te vinden op de judomat. Zelf beoefen ik de sport niet meer,
maar ik ben sinds een jaar of 4 scheidsrechter. Daarnaast heb ik nog
verschillende hobby’s maar het liefst ben ik aan het knutselen.
Meestal zie ik iets op internet wat ik dan wel mooi vind en geef daar
dan mijn eigen draai aan. Of ik koop iets bij de kringloopwinkel
waar ik dan weer iets leuks van maak.
Dit is in het kort wel een beetje wie ik ben, ik geef de pen door aan
Cindy Posthumus... succes Cindy!
Kora van Wesel

.

.

Geslaagde Paasworkshop
Mede mogelijk gemaakt door
de Stichting Dorpshuis vond
op 21 maart de creatieve
Paasworkshop plaats onder
leiding van Liana Prins.
Omdat het stembureau de
biljartzaal in gebruik had
gingen de 10 deelnemers
deze keer aan het werk in de
grote zaal.
Dit beviel prima en is dan
ook best voor herhaling
vatbaar!
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‘De Witte Raaf’ gemarkeerd
Yogaboerderij en B&B ‘De Witte Raaf’ is een nieuwe
onderneming aan de Compagnonsweg 56, net buiten de
dorpskom van Ravenswoud. De eigenaars waren op het
idee gekomen om het begin van de oprijlaan duidelijk te
markeren door de aldaar aanwezige lantaarnpaal van
een opvallende fleurige omhulling te voorzien – natuurlijk zonder de functionaliteit van de lantaarn aan te
tasten: het nummer moest zichtbaar blijven en het
inwendige toegankelijk indien technisch noodzakelijk.
Na een Facebook-oproep meldde een aantal dames uit
diverse windstreken zich om ook een deel van de ‘jas’ te breien, ieder op haar eigen manier. Het
slotstuk van de operatie vond plaats op 2e Paasdag, toen de verschillende delen aan elkaar en om de
paal werden bevestigd met behulp van een geïmproviseerde hoogwerker.
Hoewel de opening intussen heeft
plaatsgevonden moet er op het terrein
van de boerderij nog het een en ander
gebeuren. Daartoe werd een
crowdfunding-actie opgestart die
inmiddels succesvol is afgerond: 20
dagen na de start was het maximale
bedrag bereikt. Het werk kan dus
afgemaakt worden!
Inmiddels zijn de yogalessen vanuit
het Dorpshuis naar de boerderij
verplaatst en is de B&B geopend.
Meer op www.boerderijyoga.nl .

.

.

Europa Kinderhulp: Noodoproep!!
Europa Kinderhulp Friesland zoekt nog dringend een flink aantal
vakantiegezinnen.
Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte periode in
uw gezin op te nemen, meldt u zich dan aan via het mailadres:
friesland@europakinderhulp.nl . Daar vindt u ook meer informatie.
.

DOEN!
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Voortuin Dorpshuis vernieuwd
Daags na Koningsdag heeft de tuin voor het Dorpshuis een volledige make-over ondergaan. Dankzij
de inspanningen van Renee en Kees Hulzinga en Jan van Veen zijn er – na de nodige voorbewerking
van de grond – diverse borders aangelegd en ingeplant en is het centrale grasveld opnieuw ingezaaid.
De tuin is voorlopig met rood/wit lint afgezet om ongewenst betreden te voorkomen, al zullen op
graszaad beluste vogels zich daar waarschijnlijk niet veel van aantrekken...
Het geheel ziet er in elk geval strak uit en het Dorpshuis biedt zo weer een representatieve aanblik!
Meer (kleuren)beelden op www.ravenswoud.nl, > Foto’s .
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