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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 uw album? Dat kan, voor
zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook uit 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 10 december a.s.
(verschijnt ca. 22 december)
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 de komende 3x luidt, rekening houdend met alle vakanties, voorlopig als volgt:
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 10 december ................... weekend 22 december
maandag ......... 28 januari 2019 ............... weekend 9 februari
maandag ........... 8 april 2019 ................... weekend 20 april
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 ...... 22 november
donderdag ...... 20 december
donderdag ...... 17 januari
(onder voorbehoud)
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 soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend:
vrijdag............. 30 november 17:00–20:00u
vrijdag............. 28 december 17:00–20:00u
vrijdag............. 25 januari
17:00–20:00u
vrijdag............. 22 februari
17:00–20:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.


Klaverjassen in het Dorpshuis

vrijdag............... 9
vrijdag............. 14
vrijdag............... 9
zondag ............ 23

november
december
november
december

19:30u
19:30u
19:30u
14:00u Kerstklaverjastoernooi! Voor opgave zie hieronder.

.

Burgerzaken
Eind augustus zijn aan de Veenwijksweg 34 komen wonen:
Geerte en Atze Teppema-v.d. Veen, met hun kinderen Rixt (11),
Jelka (9), Hidde (7) en Tije (2).
Zij komen uit Itens. Wij wensen hen veel woonplezier in hun nieuwe,
bosrijke omgeving en hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen.

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

Meedoen met het
Kerst-Klaverjastoernooi
Als u mee wilt doen aan dit toernooi, dat plaatsvindt in het Dorpshuis op
zondag 23 december vanaf 14:00u, geeft u zich dan uiterlijk vrijdag 21 december a.s.
op bij fam. de Vries, (0516) 432 196.
Er zijn zoals elk jaar weer tal van aardige prijzen te winnen!
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Bestuurslid
Zoals in de vorige Wyken al op deze plaats vermeld, zijn we nog steeds op zoek naar een algemeen
bestuurslid om de plaats in te nemen van Jan-Marcel van Dijken, die het dorp (en zelfs de provincie)
helaas verlaten heeft. Wij zoeken rustig door, maar u kunt ons natuurlijk zeer helpen door u aan te
melden bij de secretaris: tel. (0516) 426 832 of mail plbelang-secr@ravenswoud.nl .

Wat hield PB nog meer bezig?
●

●
●
●

●

De laatste hand werd gelegd aan het nieuwe, vereenvoudigde plan voor het sportveld en de bijbehorende begroting. Als een allerlaatste poging om het veld alsnog bruikbaar te maken voor
sport- en spelactiviteiten én evenementen is een aanvraag ingediend bij Het Fonds dat door de
Gemeente onder gewijzigde reglementen is ingesteld als voortzetting van het Fonds Ooststellingwerf. De procedure loopt; de uitslag zal op 18 december bekend worden. Dat is waarschijnlijk
net te laat voor de volgende Wyken, maar u zult die dan ongetwijfeld in de pers kunnen vinden.
Het dorpsgesprek over SamenLeven dat op 11 oktober plaatsvond in het dorpshuis had ook veel
voorbereiding nodig: inzamelen en verwerken van de reacties op de flyers en overleg met de
betrokken mensen van gemeente, Scala-Welzijn en Gebiedsteam.
In samenwerking met de PB’s van Appelscha en Appelscha-Boven is een avond georganiseerd
voor ‘Burgerhulpverleners’: dat is de nu gangbare term voor diegenen die als gecertificeerd AEDhulpverlener zijn geregistreerd bij HartslagNu. Meer over deze avond op pag. 22.
Op 15 oktober vond in Fochteloo het overleg plaats tussen de PB’s van onze Regio (Appelscha,
Appelscha-Boven, Fochteloo en Ravenswoud) en het College van B&W. Vanuit Ravenswoud is
o.m. aandacht gevraagd voor de problemen betreffende de hoge grondwaterstand en veilige fietsroutes. Ook het aanzicht van ons dorp kwam ter sprake in verband met de slechte staat van een
beeldbepalende boerderij.
De najaarsledenvergadering wordt voorbereid. U vindt de uitnodiging en agenda op pag. 11.
De tekst van de eerder aangekondigde Verklaring inzake Gegevensbescherming vindt u hierna.
In verband daarmee moest ook het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Die gelegenheid
is aangegrepen om dit reglement in zijn geheel op te schonen, d.w.z. te ontdoen van zaken die
ook al in de statuten zijn geregeld. De nieuwe tekst vindt u vanaf pag. 7. Deze ligt ook ter inzage
bij de secretaris, samen met het huidige HR voorzien van diverse opmerkingen. Als u wilt, kunt
deze documenten t/m 21 november op afspraak komen bekijken (bel 0516 426 832) of digitaal
toegestuurd krijgen (stuur een mailtje naar plbelang-secr@ravenswoud.nl ).
Het nieuwe HR zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de komende ledenvergadering.


Verklaring inzake Gegevensbescherming
1.

Het lidmaatschap van de vereniging Plaatselijk Belang Ravenswoud houdt in dat elk lid
toestemming verleent tot opname in de ledenadministratie.
Deze administratie bestaat uit een Excelbestand waarin van de leden/huishoudens de volgende
gegevens zijn vastgelegd:

2.

Het veld “Opmerkingen” kan aanduidingen bevatten die noodzakelijk zijn voor het goed
functioneren van de vereniging, bv. voor de inning van de contributie (wel of geen incassomachtiging afgegeven) of andere bestuursacties.

3.

Andere dan bovengenoemde gegevens worden niet vastgelegd.

➔
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(vervolg van pag. 5)

4.

Het bestand wordt beheerd en bijgehouden door de secretaris en aldaar opgeslagen op een
stand-alone computer.
a. Het bestand is online op geen enkele wijze toegankelijk.
b. Back-ups worden bewaard op een lokale NAS en/of op een externe harde schijf, maar niet
“in the cloud”.

5.

Leden van Plaatselijk Belang ontvangen op verzoek een overzicht van hun vastgelegde
gegevens. Op verzoek van een lid zal de secretaris diens gegevens:
a. wijzigen;
b. verwijderen – hetgeen krachtens punt 1 hiervoor tevens inhoudt dat het lidmaatschap op
eigen verzoek is beëindigd, waarbij de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen
blijven bestaan gedurende de geldende opzegtermijn.

6.

Inzage in het bestand wordt uitsluitend gegeven aan bestuurs- en andere leden van Plaatselijk
Belang voor het vervullen van taken ten behoeve van een goede bedrijfsvoering van de
vereniging, waaronder begrepen de inning van contributie, het controleren van stemrecht
tijdens ledenvergaderingen, het verzenden van nieuwsbrieven of overige mededelingen, het
aanbieden van welkomstgeschenken, e.d.. Andere verwerking van de gegevens vindt niet plaats.

7.

Gegevens uit het bestand worden niet aan derden verstrekt, behoudens in gevallen door de wet
gesteld.

8.

De meest recente versie van dit document wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd:
a. in Dorpskrant “De Wyken”. Deze wordt bezorgd op alle adressen in Ravenswoud (zowel bij
leden als bij niet-leden van de vereniging), alsook bezorgd bij c.q. digitaal toegestuurd aan
abonnees, adverteerders en sponsors, en/of
b. op de algemene dorpswebsite www.ravenswoud.nl , >Downloads .

Vastgesteld te Ravenswoud, 18 oktober 2018


Concept Huishoudelijk Reglement
1.

Doelstelling
De in artikel 2, lid 1 van de Statuten geformuleerde doelstelling dient als volgt te worden
geïnterpreteerd:
De vereniging richt zich op zaken die betrekking hebben op de situatie van het dorp in de fysieke
en bestuurlijke omgeving. De vereniging zal doelgericht en effectief moeten reageren op
bedreigingen en doeltreffend moeten inspelen op profijtelijke kansen in de “externe dynamiek”
waarin het dorp is gepositioneerd. Verder zal de vereniging voortdurend aandacht schenken aan
de ontwikkeling van beleid op het gebied van wonen, recreëren en verkeer in en om het dorp en
aan het beheer van voorzieningen en technische infrastructuur.

2.

Bestuur
2.1 Het Bestuur delegeert de verenigingszaken aan een Dagelijks Bestuur bestaande uit de
Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.
2.2 Besluitvorming geschiedt met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
brengt de Voorzitter van de vergadering een beslissende stem uit.
2.3 Indien de vereniging vertegenwoordigd moet worden in een andere organisatie die de status
van een rechtspersoon heeft, benoemt het Bestuur – bij voorkeur uit zijn midden – de vertegenwoordiger(s).
2.4 Het Dagelijks Bestuur schrijft de vergaderingen uit.
2.5 Het Dagelijks Bestuur doet voorstellen om een verantwoord beleid te bewerkstelligen en uit
te voeren.
2.6 Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen waartoe
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anders het Bestuur bevoegd is. Deze besluiten blijven van kracht tot de eerstvolgende
vergadering van het Bestuur.
3.

Voorzitter
De Voorzitter is belast met:
a. de algemene leiding van de vereniging;
b. het toezicht op de naleving van de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement;
c. het toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
d. het bijeenroepen van de Bestuursvergaderingen;
e. het treffen van maatregelen die een goed verloop van de vergaderingen waarborgen.

4.

Secretaris
De Secretaris is belast met:
a. het uitschrijven van de vergaderingen;
b. het notuleren van de vergaderingen;
c. het voeren van de correspondentie voor de vereniging;
d. het opstellen en bijhouden van een rooster van aftreden van Bestuursleden;
e. het opstellen en uitbrengen van een jaarverslag van de vereniging;
f. het bijhouden en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beheren van de
ledenadministratie, het aan de Penningmeester verstrekken van de voor de contributie-inning
benodigde gegevens daaronder begrepen;
g. archivering van documenten en het beheer van het archief van de vereniging.

5.

Penningmeester
5.1 De Penningmeester is belast met:
a. het beheer van de middelen van de vereniging;
b. de administratie van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging;
c. de inning van contributies en andere vorderingen van de vereniging op derden;
d. de tijdige betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen;
e. het tijdig opstellen en uitbrengen van het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar
conform art. 9 lid 2 van de Statuten;
f. het tijdig opstellen en uitbrengen van de begroting voor het lopende boekjaar en de
begrotingsuitkomsten van het afgelopen jaar.
5.2 Voor uitgaven boven €250,– is de goedkeuring vereist van het Dagelijks Bestuur.

6.

Ledenvergaderingen
6.1 De algemene en eventuele buitengewone ledenvergaderingen vinden plaats conform artikel
10 van de Statuten van de vereniging, met dien verstande dat de uitnodiging voor de
jaarvergadering tenminste 14 dagen vóór de vergaderdatum door de leden moet zijn
ontvangen. Als uitnodiging kan dienen een afzonderlijke convocatie en/of een bekendmaking in de Dorpskrant, naar keuze van het Bestuur.
6.2 Tot een maand vóór de datum van de jaarvergadering kunnen voorstellen worden ingediend
bij de Secretaris. In januari van elk jaar brengt de Secretaris de gestelde termijn bij de leden
in herinnering, onder vermelding van de geplande vergaderdatum.
6.3 Op de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt vermeld dat het financieel jaarverslag op
de vergadering ter inzage ligt.
6.4 De ontwerpbegroting van het lopende jaar en de begrotingsuitkomsten van het voorgaande
boekjaar liggen vanaf datum verspreiding van de uitnodiging ter inzage bij (tenminste) de
Secretaris en de Voorzitter. Dit wordt kenbaar gemaakt op de uitnodiging.
6.5 De agenda voor de jaarvergadering zal tenminste de volgende punten bevatten:
a. notulen van de vorige jaarvergadering en eventuele nadien gehouden ledenvergaderingen;
b. ingekomen stukken;
c. jaarverslag van de Secretaris;
d. rekening en verantwoording afgelopen boekjaar conform artikel 9 van de Statuten;
e. verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Statuten;
f. bestuursbeleid;
g. ontwerpbegroting voor het lopende verenigingsjaar en vaststelling der contributies;
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h. eventuele rapportages van vertegenwoordigers der vereniging in andere organisaties;
i. verkiezing van Bestuursleden en leden van de Kascommissie;
j. rondvraag.
7.

Verkiezingen
7.1 Ter voorbereiding van de verkiezingen wordt tenminste 2 weken voor de verkiezingsdatum
door het Bestuur aan de leden een schriftelijke opgave gedaan van de te vervangen leden van
het Bestuur en van de Kascommissie, als onderdeel van de agenda voor de jaarvergadering.
Vermeld worden de namen van de zittende en de te vervangen leden alsmede de namen van
de door het Bestuur voorgestelde kandidaten voor de opvolging. Deze kandidaten moeten
zich bereid hebben verklaard de voor hen opengestelde functie na hun eventuele verkiezing
te aanvaarden.
7.2 Gewone leden van de vereniging kunnen andere kandidaten stellen, mits dit uiterlijk 7 dagen
vooraf schriftelijk wordt gedaan bij de Voorzitter of de Secretaris. De schriftelijke
voordracht dient te zijn ondertekend door tenminste 10 gewone leden. De voorgedragen
kandidaten moeten zich schriftelijk bereid hebben verklaard hun eventuele verkiezing te
aanvaarden.
7.3 Indien er geen tegenkandidaten worden gesteld, is verkiezing bij acclamatie toegestaan. In
alle andere gevallen wordt er schriftelijk gestemd voor zover het personen betreft.
7.4 De verkiezingen worden gehouden conform artikel 10 van de Statuten.
7.5 In geval van een stemming worden op vrijwillige basis tenminste 2 gewone leden door de
Voorzitter van de vergadering verzocht om samen met de Secretaris een commissie van
stemopneming ad hoc te vormen.

8.

Tussentijdse vacatures
8.1 In een tussentijdse vacature wordt binnen 2 maanden na het ontstaan ervan voorzien met
inachtneming van de regels van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement, met dien
verstande dat het Bestuur kan besluiten tot een tijdelijke benoeming die van kracht is tot de
eerstvolgende ledenvergadering.
8.2 Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal de verkiezing van het tijdelijk benoemde
Bestuurslid aan de orde komen conform artikel 7 van dit Huishoudelijk Reglement, ook als
het geen jaarvergadering betreft.
8.3 Degene die wordt benoemd of verkozen ter vervulling van een tussentijdse vacature neemt
in het rooster van aftreden de plaats in van degene, in wiens plaats hij is aangetreden.

9.

Contributies
9.1 De gewone leden der vereniging zijn gehouden tot het betalen van de vastgestelde jaarlijkse
contributie vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd
om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot betaling
van contributie te verlenen.
9.2 Bij aanmelding voor het lidmaatschap na 1 juli van een bepaald jaar is het nieuwe lid slechts
verplicht de helft van de contributie voor dat jaar te betalen.

10. Wijziging van dit Reglement
10.1 Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts geschieden in een Algemene
Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur dan wel op voorstel van tenminste eenderde
der leden van de vereniging.
10.2 Een woordelijke tekst voor een voorstel tot wijziging ligt tenminste 14 dagen ter inzage voor
ieder lid van de vereniging, na aankondiging in een bij de leden bezorgde flyer en/of
publicatie in de dorpskrant.
10.3 Een digitale versie van het voorstel wordt op verzoek per e-mail toegestuurd door de
Secretaris, desgewenst tegelijk met de bestaande ongewijzigde versie.
10.4 Een besluit tot wijziging vereist een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
11. Slotbepalingen
11.1 In alle gevallen waarin de Statuten en/of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist
het Bestuur.
11.2 Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag nadat het door de ledenvergadering is goedgekeurd.
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Najaars-Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ravenswoud nodigt alle inwoners van Ravenswoud hierbij van
harte uit om onze najaars-ledenvergadering bij te wonen op donderdagavond 22 november a.s. vanaf
20:00u in het Dorpshuis.
Natuurlijk hebben alleen leden stemrecht – maar ook als u (nog) geen lid bent, kunt u hier meepraten
en informatie opdoen over ons dorp. Dus ook in dat geval bent u van harte welkom!

Agenda
1.

Opening & vaststelling agenda

2

Mededelingen & ingekomen stukken

3.

Dorpsbeheer

4.

Actuele zaken
a. Afscheid
b. Aanpak Sportveld – gaat het dan toch nog lukken?
c. Veilige fietsroute naar Appelscha (en Veenhuizen)
d. Grondwaterproblematiek
e. Het Dorpsgesprek van 11 oktober
f. ... (eventueel toegevoegde punten)

5.

Vertegenwoordigers Gemeentebestuur
Pauze

6.

Het veenwerkershuisje

7.

Verklaring inzake Gegevensbeheer en -bescherming

8.

Vernieuwd Huishoudelijk Reglement

9.

Het Dorpshuis: toelichting op de stand van zaken

10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering (voorzien voor 22:00u)
.

.

Avond-viswedstrijden Ravenswoud
De uitslag van de avond-viscompetitie in Ravenswoud bereikte ons nèt te laat voor
de vorige uitgave van De Wyken, maar die willen we u toch niet onthouden:
Pos. Naam

1
2
3
4
5

Sieger de Vries
Frans de Boer
Jaap Dijkstra
K. Hofstra
Peter Dijkstra

Punten

252
241
238
220
212

Pos. Naam

6
7
8
9
10

Karel Popken
Melle de Boer
Fije Kamphuis
P. Haanstra
Anita Schuurman

Punten

198
189
173
167
166

Pos. Naam

11
12
13
14
15

Dappie Eizinga
Steven de Jong
Henk Dijkstra
Robin de Jong
Afke de Jong

Punten

156
149
141
84
54
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

● zaterdag 3 & zondag 4 november – tot 17:00u
Onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt, op zaterdag vanaf 09:30u en zondag vanaf 12:00u.
Mocht u thuis nog boeken en/of platen hebben en deze beschikbaar willen stellen, dan kunt u contact
opnemen met Koert Vondeling, tel. (0516) 432 803, of bezorgen op de Meester Lokstraat 22 in
Ravenswoud. Brengen mag ook in de Hoolten Klinte op dinsdag tussen 09:00 en 11:30u.
● zaterdag 10 november – 15:00u
Stellingwerver middag met o.a. Freddy de Vries uit Oldeholtpade en Harm van Houten uit Heerenveen. Freddy heeft een boek met losse Stellingwerver verhalen gepubliceerd, ‘Ok et beste peerd
stroffelt wel es’. Enkele zal hij deze middag vertellen op een grappige en soms stuntelige manier, wat
vaak resulteert in gelach bij het publiek. Harm heeft gedichtenbundels en een boekje geschreven,
daarnaast schrijft hij liedteksten voor het Stellingwerfs cabaret en eenakters. Net als Freddy doet hij
alles in het Stellingwerfs.
● zondag 9 december – 12:00u: Kerstmarkt
Buiten is de jaarlijkse kerstmarkt met diverse activiteiten passend bij de kerst, binnen in de Hoolten
Klinte worden spelletjes gedaan met o.a. een Rad van Avontuur. Voor aanvullende informatie: zie de
plaatselijke media.
Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in of bij
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha


Kalender 2019

Mocht u ons nog niet getroffen hebben, in de Hoolten
Klinte hebben we vast nog wel een kalender te koop. U
bent welkom tijdens activiteiten en op dinsdagochtend
tussen 09:00 en 11:30u.
Ook kunt u in het Ravenswoud proberen op Meester
Lokstraat 22.
De kosten zijn €5,00 per stuk, zolang de voorraad strekt.
Dus: Op is 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

IBAN: NL14 RABO 030 352 4928

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858

Lid

Vacature – zie pag. 5!

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

adm.dewyken@gmail.com
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

512 740
432 901
431 437
432 196
430 292

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
Secretariaat PB (a.i.)

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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De doorgeefpen
Bedankt Meine, voor de pen.
Ik ben Wietse van Buiten, geboren in Appelscha-Derde Wijk (nu
Ravenswoud) op 2 april 1932 als zesde in een gezin met 10 kinderen.
Ik ben getrouwd met Neeltje de Vries, ook uit Ravenswoud. We
hebben drie meisjes: Pietje, Grietje en Henny.
Als jongens hadden we een prachtige jeugd in deze omgeving: heide,
bos en water, na school oude kleren aan – in 1938 nog een korte broek
met lange zwarte kousen – en dan eieren zoeken in ’t bos of op de hei, of de boom in om een eksternest uit te halen, zwemmen in of schaatsen op een van de vele wijken.
Als vak trok mij de techniek. Ik heb alle benodigde diploma’s gehaald om een eigen bedrijf te beginnen; vaak 4 avonden in de week naar een avondschool, dat was heen en weer een 20 km fietsen.
Sporten deden Neeltje en ik ook graag: Neeltje gym en wandelen en ik voetbal, zeilen, surfen,
schaatsen (ook gezamenlijk tochten schaatsen en estafette). Resultaat: een paar bakjes medailles én
een paar Elfstedenkruisjes – geen verdienste, maar je hebt geluk als je dat kunt.
In 1965 zijn we op ons huidige adres begonnen, Neeltje met een bestaande kruidenierswinkel en ik
met een smederij-constructiebedrijf, met veel steun van de plaatselijke bevolking en vooral ook van de
boeren die wel blij waren met zo’n bedrijf in de buurt (zie de foto’s hieronder). Ook Plaatselijk Belang
heeft zich ingezet.
Van onze kant hebben ook wij ons volledig ingezet om alles wat met Ravenswoud te maken had tot
een succes te maken: de bouw van het dorpshuis, schaatswedstrijden, de eerste lagere school in
Nederland waarvan de kinderen dankzij de inspanningen van de oudercommissie een vliegreis konden
maken (met ook nog een kijkje in de cockpit!) en nog veel meer.
Onze wens is dat Ravenswoud zo blijft: sociaal zoals het altijd geweest is, elkaar groeten, elkaar
helpen indien nodig.
Janneke de Boer neemt de pen over. Succes, Janneke!
Wietse van Buiten
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Nieuw in Ravenswoud: ‘De Woudvlinder’
Ik wil graag even ‘De Woudvlinder’ aan jullie voorstellen: een kleinschalige dagbesteding en tevens
creatief centrum in het achterste gedeelte van het Dorpshuis in Ravenswoud, die op 2 oktober jl. van
start is gegaan. Opgezet door Martina Blaauwwiekel, bij velen bekend als de kapster van Martina’s
Look, en Aafke Baalman die ook werkt als begeleidster van mensen met een verstandelijke beperking.
Er is veel mogelijk bij ‘De Woudvlinder’: kinderfeestjes, een door de
dames zelf gemaakte high-tea, een babyshower, een creatieve morgen of
middag en vele andere workshops.
Inmiddels hebben er al een aantal workshops plaatsgevonden van
bloemschikken in een pompoen tot het uithollen van een pompoen door
kinderen en volwassenen, dit alles met groot succes. Ondanks dat er nog
niet werd geadverteerd liepen de workshops via Facebook supersnel vol.
In november is er een workshop ‘kleine high tea’ in combinatie met het
maken van een klein herfstbloemen‘taartje’; deze kan met minimaal 4
personen gedaan worden mits 2 dagen van te voren wordt gereserveerd
(i.v.m. eigengemaakte high tea). Ook zullen er nog een aantal vaste data
volgen.
Voor de kinderen zijn er 2 woensdagmiddagen voor het maken van een lampion, te weten 31 oktober
en 7 november a.s. (reserveren gewenst!).
Tevens worden er in december een aantal kerstworkshops gehouden waarvan de data en voorbeelden
terug te vinden zullen zijn op de website www.dewoudvlinder.nl , Facebook en het mededelingenbord.
Ook maakt de volwassenen-kleurgroep uit Ravenswoud vanaf 31 oktober a.s. op woensdagmorgen
gebruik van de accommodatie van ‘De Woudvlinder’ en er zal op dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf
10:00u een koffie/thee inloopmorgen zijn, waar je heen kunt om onder het genot van een ‘bakkie’
gezellig samen te zijn. De kosten hiervan bedragen voor koffie/thee met wat lekkers € 2,50 (en
zonder € 1,50).
In de toekomst hopen ze ook producten uit de dagbesteding te gaan verkopen en er zijn plannen om
een avond per week gezellig met maximaal 8 personen te kunnen tafelen bij ‘De Woudvlinder’.
De officiële openingsdag is op 3 november a.s. van 11:00–16:30u, waarbij eenieder van harte welkom

is. Je kunt zien wat de dames te bieden hebben en je kunt ook een kijkje nemen in hun mooie nieuwe
onderkomen, wat mede door de inzet van Martina’s vader Sieger de Vries erg mooi en gezellig is
geworden.
Als het bord van ‘De Woudvlinder’ op de kruising Meester Lokstraat/Veenwijksweg staat, dan zijn ze
open en bent u van harte welkom.
Ze staan open voor ideeën en er is in overleg heel veel mogelijk!
www.dewoudvlinder.nl – info@dewoudvlinder.nl – (06) 2059 1077 – en via Faceb
Marga Collé
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Kerstworkshop
Op woensdag 12 december om 20:00u vindt in het Dorpshuis weer een kerstworkshop plaats onder
leiding van bloemiste Liana Prins.
Er is keuze uit drie voorbeelden zoals hieronder aangegeven; de kosten zijn voor alle varianten gelijk,
namelijk €25,00.
Graag opgeven vóór 1 december bij Rennie van der Velde, (0516) 432 452 of vandervelde@hetnet.nl .
Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door de Activiteitencommissie

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Een mooi royaal Kerstarrangement opgestoken op Oase.
Met een zelfgemaakt kerstboompje
van lichtjesmos opgemaakt naar eigen idee en 2 gezellige windlichtjes
op een mooi steigerhouten plateau
van 40x40 cm.

Mooie Deurkrans, opgebonden
met nobilisgroen op een stroring van 40 cm doorsnee.
Opgemaakt aan de onderkant
met een toef kerstgroen met
decomateriaal.

Mooie kerstster, opgebonden
met nobilisgroen op een eigengemaakte ondergrond van
bamboestokken.
De ster kunt u naar eigen
smaak opmaken.

.

Berichten uit het Dorpshuis
Het bestuur zit er in de huidige samenstelling alweer ruim een jaar. We zijn
er best druk mee, omdat we er niet alleen zitten als bestuur, maar eigenlijk
nog meer als beheerder. Daar hebben we natuurlijk (meestal) ook wel lol
in, maar we doen het uiteindelijk voor jullie: de inwoners van ons dorp.
De laatste tijd gebeurt er best wel weer het een en ander in en rond het
dorpshuis en daar willen we jullie over informeren.
Half september hadden we onze eerste vrijwilligersavond, met wat
drankjes en een BBQ uit de fooienpot. Die avond was bedoeld om alle
vrijwilligers en met name de schoonmaakploeg te bedanken. Wij hebben er alleen maar positieve
geluiden over gehoord. Zodra de fooienpot het toe laat doen we het weer! Op die avond hebben we
gelijk geprobeerd om mensen te activeren voor verschillende klussen en klusjes, maar jammer genoeg
is er nauwelijks op de lijst ingetekend. Daarover later meer.
Met de darttoernooien weet ook een wat jonger publiek ons weer te vinden, gelukkig. Die toernooien
worden georganiseerd in samenwerking met DOO en zijn in belangrijke mate mogelijk gemaakt door
de inzet van een dorpsgenoot met niet alleen hart voor darten, maar ook voor het dorpshuis (bedankt
jongen!). De pubquiz wordt ook goed bezocht door jong en oud en is altijd beregezellig.
De kinderdisco is zonder twijfel de activiteit met de laagste gemiddelde leeftijd, maar misschien wel
met de grootste lol!
De inmiddels opgeheven Dorpsvereniging heeft ons een prachtige beamer geschonken, die regelmatig
gebruikt wordt om op zondag gezamenlijk F1 en dergelijke te kijken. Dit wordt meestal vrij kort van
tevoren besloten. Wellicht kunnen we hiervoor een Whatsapp-groep ‘Beaming DH’ in het leven
roepen. Heb je interesse, meld je aan bij een van de leden van de Activiteitencommissie.

.
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Op iedere laatste vrijdag van de maand is Wijs in De Wijken misschien minder druk bezocht, maar wel
erg gezellig en je steekt er wellicht ook nog iets van op met de thema’s. Dit is gelijk een oproep aan
iedereen met een passie, gekke hobby of als je gewoon iets hebt dat iedereen volgens jou moet weten:
kom er eens gezellig een kwartiertje over vertellen aan geïnteresseerde dorpsgenoten.
Al jaren vormen de biljart- en koersbalverenigingen de vaste kern van de activiteiten. Net als het
maandelijkse klaverjassen, dat al langer bestaat dan het dorpshuis! Die laatste activiteiten trekken een
gemiddeld wat ouder publiek. We denken dat juist voor die groep het dorpshuis een belangrijke
sociale rol zou kunnen spelen en daarom zijn we op zoek naar ook voor hen aansprekende
activiteiten. Dat vinden we best lastig. Dus, heb je goede ideeën? Meld je dan bij een van de leden van
de activiteitencommissie. Op 23 november hebben we een bingo voor jong en oud en alles daar
tussenin. We hopen op een goede opkomst.
Een verandering die iedereen zal opvallen is de permanente verhuur van de twee vergaderruimtes
achter in het dorpshuis aan De Woudvlinder, het bedrijf van Martina Blaauwwiekel dat per 1 oktober
o.a. dagbesteding, high tea, workshops, kinderfeestjes en koffie/thee als ‘Rustpunt’ gaat aanbieden.
We hopen van harte dat dit een aanwinst voor ons dorp is! Geen zorgen: als het dorpshuis de ruimtes
bij evenementen nodig heeft, kan dat natuurlijk gewoon.
Over evenementen gesproken: vorig jaar hadden we een groots feestweekend in het dorp. Op 10
november proberen we dit ’s avonds te overtreffen. Er is dan een dorpsfeest met de bekende band
VANGRAIL. Komt allen! De aankondiging op de dam is niet te missen...
Het aantal ‘bruiloften en partijen’ neemt gelukkig ook weer wat toe (goed voor de fooienpot!),
ondanks de oude hal en toiletgroep waar velen van jullie zo van balen. Op dat front is er trouwens
goed nieuws te melden. Direct na het dorpsfeest starten we met de

renovatie van de oude hal en toiletten
Een flinke klus die we grotendeels met behulp van vrijwilligers proberen te klaren. We starten 11
november en hopen uiterlijk in maart 2019 klaar te zijn. Dit is echt een groot project en we roepen
dus ook iedereen op om te komen helpen. Kan je slopen, stucen, tegelzetten, leidingen en riolering
verleggen, koffiezetten, gaten in betonvloeren boren, toiletten plaatsen, urinoirs ophangen, reservoirs
inbouwen, witten, vis bakken, plafonds bevestigen, enz. enz. enzovoort:
MELD JE DAN A . U . B . AAN !

We hebben je echt nodig! Al is het maar voor een paar uurtjes. Geef je op bij Henk of een van de
andere bestuursleden. We gaan binnenkort om de tafel om een planning te maken.
Agenda voor de komende periode:
Datum

za: 03 nov
vr: 09 nov
za: 10 nov
zo: 11 nov
do: 22 nov
vr: 23 nov
vr: 30 nov
wo: 12 dec
vr: 14 dec
za: 15 dec
zo: 23 dec
vr: 28 dec
za: 29 dec
ma: 31 dec
zo: 06 jan

Zaal open Aanvang Wat is er te doen?

12:00h

19:30h

19:30h
13:00h
12:00h

13:00h Darttoernooi
19:30h Klaverjassen
21:00h Dorpsfeest met band Vangrail & DJ Danny
Start renovatie hal & toiletten
20:00h Plaatselijk Belang najaars-ledenvergadering
19:30h Bingo
17:00h Wijs in De Wijken (tot 20:00h)
20:00h Kerstworkshop
19:30h Klaverjassen
20:00h Kerstoptreden Kleinkoor Vlieland
14:00h Kertsklaverjastoernooi
17:00h Wijs in De Wijken (tot 20:00h)
13:00h Darttoernooi
tot 17:00h: Oliebollen bakken & oudjaaropening
10:00h
(onder voorbehoud)

16:00h Nieuwjaarsborrel Pl. Belang & Dorpshuis
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Dorpsgesprek op 11 oktober jl.
Op donderdag 11 oktober waren ruim 35 inwoners uit Ravenswoud bij het Dorpsgesprek. Plaatselijk
Belang, de gemeente en Welzijnsorganisatie Scala organiseerden deze avond samen.
We hebben het gehad over hoe we met elkaar samenleven in ons dorp. Wat houdt ons bezig? Wat
gaat goed? Waar willen we meer aandacht aan besteden? Ook hebben we ideeën verzameld over hoe
we samen dingen kunnen verbeteren.
Vooraf was via kaartjes en gesprekken in het dorp geïnventariseerd welke thema’s wij als inwoners
van Ravenswoud belangrijk vinden als het gaat om Samenleven.
Hier kwamen de volgende thema’s uit:
– 35× Activiteiten & voorzieningen
– 20× Elkaar aanspreken en kennen
– 11× (Verkeers)veiligheid
–
7× Tevreden zoals het is
–
6× Wonen
–
4× Dorpsaanzicht
–
3× Gemeente
–
2× Overig
Tijdens het Dorpsgesprek zijn we in groepjes met de thema’s ‘Activiteiten en voorzieningen’, ‘Elkaar
kennen en aanspreken’ en ‘(Verkeers)veiligheid’ aan de slag gegaan. In elk groepje is eerst gekeken
welke ideeën leven wat betreft dat betreffende onderwerp. Daarna is concreet bedacht wat we in het
dorp kunnen doen om deze ideeën vorm te geven.
Aan het eind van de avond kwamen de groepjes weer bij elkaar en werd met iedereen besproken wat
de uitkomsten waren. Conclusie is dat er in ieder geval animo is om met de volgende ideeën verder te
gaan. Wanneer u zich aan wilt sluiten bij een van deze groepjes, bent u van harte uitgenodigd voor de
volgende bijeenkomsten:
– Subgroep Wonen voor jong en oud in Ravenswoud.
Datum: maandag 5 november om 19:00u
Locatie: Veenwijksweg 40 (bij Georg Smit thuis)
– Subgroep Duurzame energie
Datum: maandag 5 november om 13:00u
Locatie: in de oude school (bij Samantha van der Sluis thuis)
Ook maken we een afspraak met de wijkagent om een avond te organiseren voor kennismaking en de
mogelijkheden om Whatsapp-buurtpreventie op te zetten. De datum hiervoor is nog niet bekend.
Wat betreft de thema’s ‘Elkaar kennen en aanspreken’ en ‘(Verkeers)veiligheid’ zijn nog geen concrete
afspraken gemaakt. We kijken de komende periode hoe we hier mee verder gaan.
Hartelijke groet,
Eric van Beek, Plaatselijk Belang Ravenswoud
plbelang-secr@ravenswoud.nl
Berber de Boer, Stichting Scala Welzijn
Katja Moesker, gemeente Ooststellingwerf

bdeboer@scala-welzijn.nl
k.moesker@ooststellingwerf.nl
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Uitnodiging: Avond voor Burgerhulpverleners
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