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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

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

adm.dewyken@gmail.com


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
– 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
Eric van Beek (eindredactie)
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 27 augustus a.s.
(verschijnt ca. 8 september)
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 ......... 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 ........ 2 augustus
donderdag ...... 30 augustus
donderdag ...... 27 september
donderdag ...... 25 oktober
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............. 27 juli
17:00u
vrijdag............. 31 augustus 17:00u (déze keer gepland in de Pluktuin, Compagnonsweg 12!)
vrijdag............. 28 september 17:00u
vrijdag............. 26 oktober
17:00u
Voor komend najaar staan diverse proeverijen op het programma zoals wijnen, Ierse whiskeysoorten en diverse bijzondere cognacs uit de Bordeauxstreek. Later meer hierover.
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 nog gesloten. Eerstvolgende bijeenkomst:
vrijdag............. 14 september, 19:30u
.

Burgerzaken
Sinds 16 juni hebben zich gevestigd aan de Meester Lokstraat 38:
Bo Schokker en Merel van Randeraat, met hun tweeling Bo en Beco
van 14 jaar.
Zij hebben 10 jaar in Zweden gewoond.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Wat hield PB zoal bezig?
●

Bankje bij het Hooghout: zoals eerder aangekondigd heeft Natuurmonumenten ons een bankje
‘uit voorraad’ ter beschikking gesteld ter vervanging van het inmiddels opgeruimde vergane
exemplaar. Het bankje is inmiddels door vrijwilligers opgehaald bij de NM-werkschuur. Als u dit
leest, staat het misschien al op zijn plek – en anders komt het daar binnenkort.

●

Ledenvergadering buurtbusvereniging op 15 mei: naast het nodige gemopper over de moeizame
communicatie met de nieuwe exploitant Arriva (in vergelijking met QBuzz) bleek ook dat de
buurtbus wel weer wat aanvulling van het leden/vrijwilligersbestand kan gebruiken. Lijkt het u
wat? Neem voor meer informatie dan contact op met een van de coördinatoren, Age de Vries
(age.devries@live.nl ) of Rikus Betten (rikusgrietbetten@hotmail.com ).

●

Het sportveld is nog steeds een aandachtspunt, niet alleen voor wat betreft de ophoogplannen
(en de financiering daarvan) maar ook m.b.t. het gebruik. Er is en wordt overlegd met enerzijds
de gemeente als eigenaar van de grond en anderzijds De Jongens van Outdoor die veel gebruik
maken van de kanoroute. Dat laatste kan hinder geven als teruggekomen kanovaarders de boten
kriskras op de kant laten liggen bij de bestaande steiger en zodoende de toegang tot het veld en
de wandelroute blokkeren. Eén van de ideeën om dit op te lossen is de aanleg van een tweede
kanosteiger iets oostelijk van de bestaande en het verplaatsen van de botenrekken naar de boswal
langs de wijk, naast het materiaalschuurtje. Daarvoor zou dan terplaatse de ondergroei moeten
worden weggehaald, waarbij de bomen blijven staan. Door naast het schuurtje enkele meters
struikgewas te handhaven worden de botenrekken grotendeels aan het zicht onttrokken.
Kortom: plannen en ideeën genoeg voor een verbeterde bruikbaarheid én aanblik van het veld;
we hopen dat het gerealiseerd kan worden.

●

Begin juni was het periodieke OPO-overleg van alle plaatselijke belangen met de gemeente.
Nadat eerst de nieuwe wethouders zich hadden voorgesteld kwam o.m. de herziene opzet van
het Fonds Ooststellingwerf aan de orde. Er is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld
voor ideeën en projecten met een ‘dorp-overstijgend karakter’. Binnen onze regio, bestaande uit
Appelscha, Appelscha-Boven, Fochteloo en Ravenswoud, hebben de plaatselijke en dorpsbelangen dan ook al bij elkaar gezeten om een opzet te maken voor een idee waarop we in een later
stadium terugkomen.
In dit verband moet ook de zogeheten Regio-agenda worden geactualiseerd. Deze was mede
gebaseerd op een in 2012 gehouden enquête waarbij alle Ravenswoudenaren werden bevraagd
over tal van zaken die de leefbaarheid in het dorp betreffen. Het resultaat werd verwerkt in de
Dorpsagenda, die we samen met de andere drie dorpen hebben verwerkt tot een gezamenlijke
agenda voor de toekomst. Sinds eind november 2014 vormt dit mede een basis voor beleidsvorming, maar in de loop der tijd kunnen behoeften veranderen zodat een update nu wel aan de
orde is vóórdat we echt aan de slag kunnen met het vernieuwde Fonds Ooststellingwerf.

●

Ook een vereniging als Plaatselijk Belang ontkomt niet aan de strakkere regelgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer – breed in de publiciteit geweest onder de titel AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er is een ‘privacy statement’ opgesteld, maar
om dit goed te verankeren in onze verenigingsregels moet ook het Huishoudelijk Reglement hierop worden aangepast. We maken van de gelegenheid gebruik om het HR meteen helemaal bij te
werken, o.a. door doublures met de statuten eruit te halen.
Het is de bedoeling om het vernieuwde HR ter goedkeuring voor te leggen aan de najaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op 22 november. Vanzelfsprekend wordt e.e.a. ruim voor
die tijd gepubliceerd volgens de daarvoor geldende regels.
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Van de Activiteitencommissie

Datum

za: 15 sep
za: 06 okt
za: 20 okt
za: 10 nov
vr: 23 nov

Zaal open Aanvang Wat is er te doen?

18:00h
20:30h
nader
nader
nader

Vrijwilligersbarbeque (zie hieronder)
Pubquiz
Wijnproeverij (k an ook 27/10 worden!)
Feest met band
Bingo

Oproep aan de vrijwilligers

Dorpshuis ‘De Wijken’ organiseert op 15 september een BBQ voor de vrijwilligers en hun partners.
Ben jij vrijwilliger of wil je dat graag worden? Vul dan de onderstaande strook in en stop hem in de
brievenbus bij het Dorpshuis, bij Mark (Compagnonsweg 43) of bij Rolf (Veenwijksweg 15).
Aanmelden per email mag ook op dorpshuisravenswoud@hotmail.com . Het Dorpshuis biedt je de bbq
en een beperkt aantal drankjes aan. Het feestje begint om 18:00u.
✁

Ja, ik kom ook naar de gezellige vrijwilligers-BBQ op 15 september.
Naam:

☐ Ik kom alleen *)

Adres:

☐ Ik kom met 2 personen *)

*) aankruisen wat van toepassing is
Inleveren: uiterlijk 7 september op Compagnonsweg 43, Veenwijksweg 5 of Veenwijksweg 15
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Wijnprofessor organiseert unieke wijnproeverij
in Pluktuin Ravenswoud
Op vrijdag 20 juli 2018 organiseert Wijnprofessor
een wijnproeverij in de pluktuin van Nina Boonstra
aan de Compagnonsweg 12 in Ravenswoud. De
wijnen staan klaar om te proeven vanaf 13:00 uur, op
het tijdstip waarop de tuin ook zijn poorten opent.
De sluiting zal niet vóór 18:00 uur zijn. Als de
belangstelling groot is zal het zeker later worden.
Wijnprofessor is importeur en verkoper van wijnen uit Zuid-Frankrijk, met name uit het gebied rond
de Mont Ventoux. Hier worden wijnen gemaakt met een prima prijs-kwaliteit verhouding. Henri
Grachten, eigenaar van Wijnprofessor: “Ik richt me op ambachtelijke wijnmakers die met hun
kwaliteitswijnen anders de weg naar de Nederlandse consument niet zo snel zouden vinden. Het is
een korte lijn tussen de wijnmaker en de wijnliefhebber die van de wijn gaat genieten.”
Naast de verkoop van wijn verzorgt Wijnprofessor ook wijncursussen en workshops.
Voor de proeverij in de Pluktuin Ravenswoud heeft Henri een keuze gemaakt uit betaalbare, deels
biologische wijnen in meerdere stijlen (rood, wit mousserend, zoet). Er zijn dus voor uiteenlopende
smaken en gelegenheden wel wijnen te vinden. Henri: “In de pluktuin hebben we een ruime tent
ingericht als proeflokaal. Zowel bij regen als bij zonneschijn hebben we dus een beschutte plek om de
wijnen te proeven.”
Het volgende citaat is Henri uit het hart gegrepen:
“Elk glas wijn dat we drinken, vertegenwoordigt een heel jaar van wijnbouw en misschien
verscheidene jaren in de wijnmakerij... Toch gooien de meesten van ons hem weg, recht in het
keelgat, zonder een poging de wijn te ‘lezen’.” (Jancis Robinson)
Tijdens de plukdag geeft Henri op gezette
tijden miniworkshops over het proeven van
wijn. Met hulp van een duidelijke proefmethode zijn de basisprincipes van het
proeven snel onder de knie te krijgen. Elly
Tomberg van Wijnprofessor laat diverse
sapjes graag proeven.
Nina vindt het geweldig dat Wijnprofessor de locatie in Ravenswoud heeft uitgekozen voor de
wijnproeverij. “Nu ik met pensioen ben, willen we meer van dergelijke activiteiten organiseren in de
pluktuin met allerlei verschillende soorten partijen.”
.

.

Energie Ooststellingwerf: u bent welkom!
Als het goed is, krijgt u deze dorpskrant nog nèt op tijd om op zaterdag 7 juli naar het gemeentehuis
in Oosterwolde te komen. Daar vindt de manifestatie ‘Energie Ooststellingwerf’ plaats, waar u alles te
weten kunt komen over het verduurzamen van uw energiegebruik. Warmtepompen, gasloos wonen,
zonnepanelen en zonneboilers en ‘energie-neutraal’ worden: alles komt aan de orde in verschillende
sessies.
Vanaf 11:00u staan koffie, thee en koeken klaar; de opening door wethouder Fimke Hijlkema is om
11:15u. Om 12:30u is er een lunch. Meer informatie op de facebookpagina van het evenement:
https://www.facebook.com/events/2153293831352364/
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

Sinds 1 januari jl. is de nieuwe website van de historische vereniging Appelscha e.o. online. U vindt
hier een stukje geschiedenis, nieuws, de agenda met activiteiten, verschillende galerijen met foto’s uit
het archief, van activiteiten, de Hoolten Klinte, exposities, etc.. Ga naar www.hvappelscha.nl .
Het Cachot

Vanaf 1 juni 2018 is het cachot weer dagelijks geopend van 10:00–21:00 uur. Afgelopen voorjaar is er
een wand geplaatst tussen de cellen en de voorruimte zodat de bezoekers meer kunnen zien. Tevens
is er nu geen spiegeling meer. Dit jaar is er een nieuwe expositie samengesteld van was-attributen,
zoals een wasbok, wasketel, wringer, mangel, waspoeder etc. Het geheel is aangevuld met foto’s.
U kunt het cachot vinden aan de Vaart ZZ 89 te Appelscha.

Openluchttheater ‘De Koele’ (aan de Bosberg) – tijden en prijzen onder voorbehoud
dag

datum

tijd

activiteit

zaterdag

21 juli

13:30u
19:30u
20:00u

woensdag

25 juli

14:00u

zondag

29 juli

14:30u

zondag

12 aug.

14:30u

vrijdag

17 aug.

19:30u

Kindermusical Mandebrink
voor school
voor ouders etc.
ABBA Tribute in Concert
Kindermiddag i.s.m.
RCN De Roggeberg
Williamstown concert i.s.m.
Sookie/Sookie
Programma te organiseren door
‘De Kortsluiting’
Kunstwerf: Zuid-Afrikaanse muziek

zondag

26 aug.

14:30u

Gurbe Douwstra met muzikanten

donderdag 12 juli

voorverk.*)

kassa

–

gratis

€
–

15,00**) € 17,50
€
2,50
(ouders gratis)

–

€

–

gratis

–

€

10,00

€

12,50

€

10,00*)

5,00

*) Voorverkoopadressen: TIP-kantoor, Boerestreek 23 & ‘De Snuusterij’, Vaart zz. 53 – Appelscha
**) ABBA voorverkoop nader bekend te maken: waarschijnlijk TIP Appelscha, Poiesz Appelscha
en Primera Oosterwolde. Let op de aankondigingen in de streekpers!
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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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Ravenswoud levert geweldige bijdrage aan Alpe d’Huzes 2018
Het afgelopen jaar heb ik heel wat uren op de fiets doorgebracht.
Alles met maar één doel: proberen om op 7 juni 2018 zo vaak
mogelijk de Alpe d’Huez te beklimmen voor het goede doel. In
2014 was het mij zes keer gelukt maar ja, ik ben inmiddels wat
jaartjes ouder en de vraag is of het weer zou gaan lukken. In de
voorbereiding was wel duidelijk dat het fietsen een mooi middel is
om veel geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Er is veel
bewondering voor de prestatie maar waar het om gaat is de inzet
en de bijdrage die ik samen met ouders, collega’s en leerlingen van
mijn school heb kunnen leveren in de strijd tegen kanker. Het was
hartverwarmend om langs de deur te gaan in ons dorp. Wat een
positieve reacties en aanmoedigingen heb ik van jullie gekregen.
Het was geweldig. Ik wil iedereen daarvoor enorm bedanken.
Tegelijkertijd is het ook verschrikkelijk om te horen hoeveel van
ons in zijn of haar omgeving te maken hebben gehad met kanker.
Dit gaf mij weer extra energie om mijn gezonde lichaam in te
zetten voor deze actie en het beste uit mijzelf te halen.
Op de koersdag had weerman Marco Verhoef een droge start voorspeld maar niets was minder waar.
De start was om 04:30u ’s morgens in de stromende regen. Tot en met de derde beklimming was er
geen droog moment geweest. Na de derde afdaling waren mijn remblokjes helemaal versleten. In de
regen gaat dat namelijk veel sneller dan met droog weer. Door de regen was de temperatuur om te
klimmen erg aangenaam. De tijden per beklimming (1:38) waren erg constant en gaandeweg wist ik
dat het weer mogelijk zou zijn om 6 keer naar boven te gaan. Op zo’n lange fietsdag heb je veel tijd
om na te denken en stil te staan bij de bijzondere verhalen en herinneringen die we de hele week met
elkaar hebben gedeeld. Zo had iedereen voorafgaand aan deze dag een kaarsje op de berg neergezet
en aangestoken. We waren in gedachten bij onze dierbaren die er niet meer zijn. Wat heeft mij dat op
deze dag weer veel kracht gegeven waardoor ik uiteindelijk 6 keer naar boven ben gefietst. Na twaalf
en een half uur fietsen was het een overwinning om voor de laatste keer te finishen. Het was een dag
met een lach en een traan en ik heb weer een rugzak met verhalen en herinneringen meegenomen
naar huis.
Uiteindelijk hebben de bewoners van Ravenswoud het ongelofelijke bedrag van €1.330,- bijgedragen
aan Alpe d’Huzes 2018. Met team Singelland hebben we in totaal €112.000,- opgehaald. Ik hoop dat
door jullie bijdrage uiteindelijk in de toekomst niemand meer hoeft te overlijden aan kanker. Wat zou
dat geweldig zijn.
Ralf Hauch

.

.

‘Samenleven’ in Ooststellingwerf: Meedenken, meepraten en meedoen
Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Vragen die centraal staan
in de campagne voor de visie op het Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Het thema van de
campagne is ‘Samenleven’. Met dit thema worden inwoners uitgenodigd om mee te denken, mee te
praten en mee te doen. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp. Initiatiefnemers zijn vier
organisaties: plaatselijke en dorpsbelangen of bewonerscommissies, welzijnsorganisatie Scala, het
Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf. Er wordt gestart in de wijk Oosterwolde-noordoost
(Sawono).
Gesprekken in de wijken

Een plek in de wijk voor de jeugd, meer activiteiten waarbij buren elkaar beter leren kennen, aandacht
voor eenzame mensen in de wijk; samenleven is een heel breed begrip. In de eerste fase wordt
bewoners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun wijk. Deze informatie vormt de
input voor wijkgesprekken. Het eerste wijkgesprek is in juli in de wijk noordoost (Sawono) in Oosterwolde. De bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Er worden niet alleen bijeenkomsten
➔
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georganiseerd. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden en begrijpen dat niet iedereen tijd
heeft om naar een bijeenkomst te komen. Daarom gaan we op diverse momenten met diverse
instanties op verschillende plekken in de wijk staan om in gesprek te gaan met de inwoners over de
verschillende thema’s,” aldus wethouder Esther Verhagen.
Doe mee

Vervolgens wordt er samen met de inwoners gekeken wat er opgepakt kan worden en wat inwoners
hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn leidend in de initiatieven die
uiteindelijk ontstaan. De instanties spelen hierbij een faciliterende rol. Bovenstaande vindt niet in alle
dorpen tegelijk plaats, maar wordt verspreid over een aantal maanden. Zo is het wijkgesprek in
Ravenswoud gepland op donderdag 11 oktober. In de volgende dorpskrant leest u daar meer over.
Visie Sociaal Domein

De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein, meer maatwerk en minder
bureaucratie. Daarom werken we aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. “We geloven dat we
meer bereiken als we achter ons bureau vandaan komen. Als we samen met inwoners, buurten,
verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag gaan. En vervolgens kijken wat iedereen kan
bijdragen om dit ook écht te realiseren.” aldus Verhagen.
“We trekken hierin samen op met bewonerscommissies of plaatselijke c.q. dorpsbelangen, Scala en
het Gebiedsteam. Als we dit samen oppakken, komen we tot mooiere, meer werkbare en meer
duurzame oplossingen dan als we dat ieder voor zich doen.” Aan de campagne doen verschillende
inwoners mee, in woord en beeld.
Meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/samenleven .
.

.

De doorgeefpen: Cindy Posthumus
Ik ben Cindy Posthumus, geboren in 1976 in Appelscha-Boven en ik
woon sinds 2006 in Ravenswoud.
Vanaf de MBO ben ik naar de HBO-V gegaan aan de Hanze Hogeschool in Groningen en sinds 2000 ben ik werkzaam in het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen. In 2005 heb ik mijn oncologieaantekening
gehaald en ik werkte al die tijd op afdeling A1, interne afdeling. In
2009 heb ik de opleiding geriatrie gedaan en ben toen met een collega
en een internist ouderengeneeskundige begonnen met een ouderen- en
valpoli, in combinatie met mijn werk op de afdeling.
In 2015 ben ik begonnen samen met een geriater en mijn collega op de poli geriatrie. Tot nu werk ik
daar met plezier en ondertussen werkt er nog een geriater en krijgen wij er 3 verpleegkundigen bij.
Uitbreiding dus... We zijn een groot groeiend specialisme, waardoor het erg wenselijk is dat we gaan
groeien.
Vanaf 1995 ben ik samen met Ronnie Posthumus en in 2003 zijn wij getrouwd. We hebben eerst
samen op de Kloksveen gewoond waar onze oudste zoon is geboren, Jamie. Een jaar later (2006) zijn
wij verhuisd naar Ravenswoud en in 2007 is Wesley geboren. Beide leuke en sportieve kinderen.
Wat ik in mijn vrije tijd doe, nou met de kinderen naar sporten. Jamie voetbalt en Wesley doet aan
bmx, wat ervoor zorgt dat onze weekenden en avonden flink gevuld zijn.
Wanneer er wel tijd is dan stap ik het liefst op mijn fiets, maar helaas
schiet dat er het laatste jaar bij in. Een paar jaar geleden heb ik nog met
Anne-Mieke (ook wonend in Ravenswoud) de Mont Ventoux beklommen
voor de mooie stichting Make a Memory. Hierbij hebben we ook veel
steun gehad van dorpsbewoners en omstanders. Dit was een een prachtige
ervaring.
Verder kun je me vinden in de sportschool, in de tuin en ben ik onder
andere voorzitter van de oudervereniging van ‘De Riemsloot’ waar de
jongste nu nog op school zit na sluiting van de Meester Lokschool,
vrijwilliger bij de fietscross, ga ik graag dansen, uit eten enz...
Nou, genoeg over mijzelf; ik geef hierbij de pen door aan Meine de Vries.
Cindy Posthumus
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Een landrot op zee
Vorige week had ik het geluk, een paar dagen te kunnen meevaren op een zeegaand zeilschip. En wát
voor eentje: de driemast-topzeilschoener ‘Oosterschelde’, thuishaven Rotterdam maar daar slechts
zelden te vinden, want meestal onderweg. Ze is o.a. al tweemaal de wereld rondgevaren.
Over het schip

Met 226 bruto registerton (laadvermogen 350 ton)
bij een totale lengte van ca. 50m, een breedte van
7,52m en diepgang 2,90m is het niet het grootste
van alle zg. tall ships, maar wel een van de fraaiste
met een rijke en afwisselende geschiedenis.
Het is gebouwd in 1917-18 als een van de honderden soortgelijke zeilende vrachtschepen die nodig
waren om in de 1e Wereldoorlog het vervoer over
zee zo goed en zo kwaad als het ging op gang te
houden. Men bouwde bewust vrij kleine schepen
om de risico’s te spreiden: ook onder neutrale vlag
was er een behoorlijke kans om op een mijn te
lopen of anderszins aan oorlogshandelingen ten onder te gaan. Voor zover bekend is dit het laatst
overgebleven schip van dit type uit die tijd.
De ‘Oosterschelde’ is later verbouwd tot coaster met een motor in plaats van de zeilen. Het heeft
onder verschillende namen en vlaggen gevaren totdat het in de jaren ’80 werd teruggevonden en
herkend. In de periode 1988-1992 is het met veel inzet en ondersteuning van tal van sponsors volledig
gerestaureerd naar de oude tekeningen, met dien verstande dat er nu geen ruimte meer is voor lading.
Het vrachtruim is omgetoverd tot een verblijfsaccomodatie voor maximaal 24 passagiers. Het schip
heeft thans de status van varend monument. Meer weten? Zie www.oosterschelde.nl .
Over de reis

Denk bij het woord ‘passagiers’ niet aan de mensen die op grote cruiseschepen worden verwend door
een stoet bedienden en beziggehouden door artiesten, fitnesstrainers, etc.. Nee, op een eerdere reis
met dit schip leerde ik al het begrip ‘gastbemanning’ kennen: passagiers heten hier wel gasten maar ze
werken mee (naar vermogen, dat wel) op aanwijzingen en met ondersteuning van de vaste bemanning.
Gewoon volgens een wachtrooster: overdag, van 08:00–20:00u, 2 wachten van elk 6 uur en tijdens de
nachtelijke helft van het etmaal zijn er 3 wachten van elk 4 uur. De gasten worden verdeeld in drie
groepen, zodat men telkens één wacht ‘dienst’ heeft en vervolgens twee wachten vrij is. Door de
verschillen in 4- en 6-uurs wachten komt men aldus vanzelf aan de beurt op alle tijdstippen door het
etmaal heen. Dat heeft nadelen, zoals onregelmatig slapen, maar ook voordelen: een zonsopkomst op
zee is een feestje – als je tijd hebt om ernaar te kijken en niet toevallig net een zeil moet zetten of juist
weghalen. Artiesten en fitnesstrainers zijn hier niet nodig: je wordt ruim voldoende beziggehouden.
De ‘Oosterschelde’ had deelgenomen aan het jaarlijkse tallshipsevenement Kieler Woche en voer na
afloop daarvan via het Nord-Ostseekanal naar Scheveningen om daar luister bij te zetten aan de
feestelijkheden rond de Volvo Ocean Race. Het vertrek uit Kiel was zodanig gepland dat we vanuit de
sluis van het kanaal in Brunsbüttel met de ebstroom mee de Elbe af zouden varen. Dat er een vrij
krachtige noord-noordwester stond was op zich fijn, want zonder wind valt er weinig te zeilen. Maar
als wind en stroom elkaar tegenwerken kan er een flinke, vrij korte deining ontstaan. Dat gebeurde nu
dus ook en daar was lang niet iedereen tegen bestand: sommige wachten waren daardoor in het begin
wat onderbezet. Maar door gewenning en pilletjes werd het onvrijwillig vissenvoeren allengs minder.
De reis verliep voorspoedig, mede door de straffe wind en gunstige stroming: er werden vaak
snelheden ‘over de grond’ van rond de 9,5 knopen (tegen de 18 km/u!) bereikt. Er was dan ook tijd
voor een tussenstop in Oudeschild op Texel.
Woensdag 27/6 werd doorgevaren naar Scheveningen. Daarbij werden we van nabij bekeken door
vele jachtschippers, reddingboten en diverse Volvo Ocean Racers die juist de haven uitkwamen voor
een demonstratiewedstrijdje. We voerden tot op het laatst nog een aardige hoeveelheid zeil (zie foto
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hieronder: 3e zeilschip van rechts), hetgeen enige nervositeit veroorzaakte bij de verkeerscentrale. Het
grootzeil ging als laatste naar beneden, zo’n 100-150 meter voordat we de verkeerspost passeerden.
We hebben maar eens vriendelijk gezwaaid...

Het was een bijzondere ervaring, niet in de laatste plaats omdat er door de noodzakelijke intensieve
samenwerking bij het hijsen en reven van de zeilen al heel snel een band ontstaat tussen mensen van
uiteenlopende leeftijd en karakter en van verschillende nationaliteiten.
We gaan elkaar missen, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.
Eric van Beek

Ook leuk: verwelkomd worden door de Groene Draeck...

Wilt u ook een bijzondere ervaring delen? Mail naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl !
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