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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. 
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– februari 
– april/mei 
– juli 
– augustus/september 
– oktober/november 
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Belangrijke data 
 

 Verschijningrooster van “De Wyken”: 
 De planning voor 2019 luidt, rekening houdend met alle vakanties, voorlopig als volgt: 
 Kopij inleveren: Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ......... 28 januari ........................ weekend 9 februari 
 maandag ........... 8 april ............................ weekend 20 april 
 maandag ......... 24 juni .............................. weekend 6 juli 
 maandag ......... 19 augustus ..................... weekend 31 augustus 
 maandag ........... 7 oktober ...................... weekend 16 oktober 
 maandag ........... 9 december ................... weekend 21 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 ...... 17 januari (onder voorbehoud) 
 donderdag ...... 14 februari (onder voorbehoud) 
 donderdag ...... 14 maart (onder voorbehoud) 
 De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt nog steeds 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 ............. 28 december 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 25 januari 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 22 februari 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 29 maart 17:00–20:00u 
 De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aange-

boden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld. 
 

 Klaverjassen in het Dorpshuis 
 zondag ............ 23 december 14:00u Kerstklaverjastoernooi 
 vrijdag ............. 11 januari 19:30u  
 vrijdag ............... 8 februari 19:30u 
 vrijdag ............... 8 maart 19:30u 
 

.  
 

Ook dit jaar weer in het Dorpshuis: de traditionele 
 

Nieuwjaarsreceptie! 
 

Dorpshuis en Plaatselijk Belang nodigen alle inwoners graag uit voor hun  

gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
op de eerste zondag in 2019:  

6 januari van 16:00–18:00u 
 

De frituur gaat aan; u krijgt 2 drankjes en 2 hapjes aangeboden 
(en dan is er nog genoeg in voorraad...) 
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
 

Verslag Najaars-Ledenvergadering dd. 22 november 2018 
 

 
Aanwezig: Voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha van 

der Sluis, Marga Collé, Jan-Marcel van Dijken (afgetreden) en nog 13 personen. 
Inclusief bestuursleden waren 13 huishoudens vertegenwoordigd.  
Gemeente: wethouder F. Hijlkema (PvdA); gemeenteraad: de heren B. Polpe 
(PvdA), H. Zwart (CDA), B. Leistra (CU), H. Dongstra en mw A. Broersma (OB). 

Afgemeld: dhr W. Kunst, mw A. Jansen, mw H. Cnossen, dhr&mw J.T. Meijer, dhr L. Moes. 
 
1. Opening  
 Voorzitter Roland Briefjes opent om 20:07u de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen & ingekomen stukken  
 Geen. 
 
3. Dorpsbeheer 
 a. Er wordt aandacht gevraagd voor de omgevallen bomen in de Fochtelervaart en in de wijk 

(resp. westelijk en oostelijk van de stuw). Deze liggen er al jaren en verstoren het uitzicht. 
 b. Het talud van het fietspad langs de wijk (na de stuw richting uitkijktoren) wordt gevaarlijk 

steil geacht. 
 c. De palen in de berm langs de Meester Lokstraat richting Lycklamavaart leveren gevaar op 

voor het verkeer. 
 d. De Eerste Kruiswijk (langs de Compagnonsweg) is niet (of niet goed) schoongemaakt, 

waardoor mogelijk de waterafvoer wordt gehinderd. 
 e. De verlichting van de klok bij de Dam is defect. 
 f. De bestrating van de Compagnonsweg (nabij de Veenwijksweg) is gedeeltelijk verzakt. 
 Een en ander wordt onder de aandacht gebracht bij de beherende instanties. Terugkoppeling 

volgt t.z.t. via de dorpskrant. 
 
4. Actuele zaken: 
 a.  Afscheid 
  Met een boeket en een ‘Pluim’-bon wordt Jan-Marcel van Dijken bedankt voor zijn inzet als 

bestuurslid sinds 2004, waaraan zijn verhuizing naar Hooghalen helaas een einde maakte. 
 b. Sportveld 
  De secretaris gaf een overzicht van het vereenvoudigde plan zoals dat bij Het Fonds van de 

gemeente is ingediend. Het plan kan volgend jaar worden uitgevoerd als de aangevraagde 
€9.500 wordt toegekend, anders is het voorlopig weer van de baan. Uitslag op 18/12 a.s. 

 c. Veilige Fietsroutes naar Appelscha en Veenhuizen 
  – De gemeente heeft i.o.v. de Raad een ingenieursbureau gevraagd om de (on-)mogelijkhe-

den m.b.t. het fietsveilig maken van de Bokslootsweg te bekijken. Nader bericht volgt. 
  – Opgemerkt wordt dat de in dit verband al uitgevoerde werkzaamheden langs het fietspad 

verderop (richting stuw) een gevaar inhouden voor te water geraakte reeën e.d.: de be-
schoeiing langs het verbrede talud is zodanig uitgevoerd dat deze dieren niet zelfstandig 
uit het water kunnen klimmen. Daarnaast rijst de vraag waarom het vernieuwde talud 
onderaan langs het water uit een vlakliggende strook bestaat. Kon deze ruimte niet 
worden gebruikt om het hele talud nog iets vlakker te maken? 
Hierover zal navraag worden gedaan; terugkoppeling volgt via de dorpskrant.
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d. Grondwaterproblematiek 
 Marga Collé meldt namens de werkgroep ‘Natte Voeten’ dat de gemeente deze problematiek 

serieus heeft opgepakt. Een ingenieursbureau heeft inmiddels opdracht om mogelijke oorzaken 
en en oplossingen te verkennen. Om zinvol onderzoek te kunnen doen zal echter gewacht 
moeten worden tot de grondwatersituatie weer is gestabiliseerd na de extreme droogte van 
afgelopen zomer. 

e. Dorpsgesprek van 11 oktober 
 Het dorpsgesprek van 11 oktober jl. met als centraal thema SamenLeven heeft inmiddels drie 

werkgroepen opgeleverd: Duurzame energie, daarnaast Wonen voor jong & oud in Ravenswoud en 
Veiligheid & Verkeer. Het hoofdthema Elkaar kennen en aanspreken heeft (nog) geen concreet 
vervolg gekregen. 

 – Duurzame energie – onderzoekt mogelijkheden om de energietransitie in ons dorp te 
bevorderen. Er is o.a. contact met Energiecoöperatie De Eendracht. 

 – Wonen voor jong & oud – niet besproken (nog geen informatie beschikbaar). 
 – Veiligheid & Verkeer – deze werkgroep kende een vliegende start: doordat wijkagent en 

gemeente op korte termijn beschikbaar waren, werd al een algemene bijeenkomst met het 
dorp belegd voordat de werkgroep zelf al eens bijeen was geweest. Deze avond werd van 
belang geacht voor alle inwoners en die werden om deze reden dus óók uitgenodigd.  
Binnenkort volgt een bijeenkomst van de werkgroep als zodanig zodat kennismaking, 
mogelijke initiatieven en rolverdeling besproken kunnen worden. 

 
5. Wethouder en raadsvertegenwoordiging 
 Ter sprake kwamen o.m.: 
 – De conditie van diverse beuken langs de Compagnonsweg en Meester Lokstraat. Vanuit de 

zaal werd gewezen op het belang van groeiplaatsverbetering voordat herplanting plaatsvindt. 
 – De nieuwe, veel kleinere plaatsnaamborden: dit blijkt bij navraag een tijdelijke oplossing om-

dat de bestaande portalen worden opgeknapt en voorzien van een betonnen voetplaat om de 
grasmaaier zowel sneller als beter zijn werk te kunnen laten doen. 
Uit de zaal werd opgemerkt dat een korte aankondiging hiervan op de gemeentepagina veel 
vragen en opmerkingen in het dorp had kunnen voorkomen. 

 – Woningbouw: het plan voor de bouw van 5 woningen op de hoek van de Meester Lokstraat 
en de Compagnonsweg is van de baan, de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan 
is ingetrokken. Het – omstreden – plan voor een woning aan de Meester Lokstraat 49c is 
nog in procedure. 

 
6. Het veenwerkershuisje 
 Secretaris Eric van Beek gaf een overzicht van het overleg dat recent hierover met Actium is (en 

nog steeds wordt) gevoerd. Kort weergegeven: 
 a. Betreft de 2 voornaamste aspecten in de brief en publicaties uit 2002, namelijk: 
   – uitwendig in oorspronkelijke staat terugbrengen; 
   – in gebruik (dus niet: in eigendom) geven aan het dorp. 
 b. Doelstellingen van Actium zijn onder de huidige wetgeving vooral gericht op sociale 

verhuur. Vrijstaande woningen op (soms zeer) grote kavels passen daar niet in, dus die wor-
den in beginsel verkocht op basis van een onafhankelijke taxatie. Dat geldt ook voor deze 
woning, maar de verkoop staat op ‘pauze’ in afwachting van het lopende overleg. 

 c. De benodigde investering om de woning geschikt te maken voor verhuur wordt geschat op 
€50.000 tot €100.000, hetgeen op zichzelf ook al voldoende reden is om deze af te stoten. 

 d. De woning heeft geen monumentale status en zal deze ook niet krijgen: de gemeente heeft 
aangegeven het pand niet als waardevol te zien. Dit betekent ook dat bij verkoop geen 
beperkende voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de nieuwe eigenaar. 

 Er zijn dus twee mogelijkheden: ofwel de nieuwe eigenaar gaat over tot sloop en nieuwbouw, 
ofwel het is iemand met hart voor (het aanzien van) het dorp die de boel gaat opknappen. 
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 e. Gebruik door ‘het dorp’: vereist in alle gevallen een rechtspersoon als wederpartij. Verhuur 

of een beheersopdracht zijn in de huidige staat en wetgeving niet mogelijk, zodat alleen 
verkoop overblijft. Het huidige PB-bestuur is niet bereid tot beheer of aankoop, want daar 
zijn geen middelen voor en daarnaast is er geen zicht op een zinnig gebruiksdoel. 

 f. Compensatie voor het dorp: hierbij is het oog vooral gericht op DE centrale gemeenschaps-
voorziening, te weten het Dorpshuis. De geplande renovatie van de hal & toiletgroep is 
begroot op ruim €11.500. De begroting is aan Actium ter inzage gegeven, waarna men zich 
bereid heeft verklaard om deze werkzaamheden te sponsoren tot een bedrag van €9.000 als 
compensatie voor het laten vervallen – c.q. anders invullen – van de toezeggingen uit 2002. 
Er is met nadruk gesteld dat Actium niet gaat investeren in deze woning. 

 Na toelichting vanuit het dorpshuisbestuur en enige discussie – waarin het bestuur toezegt bij 
Actium na te zullen vragen of er nog ruimte is om het gat tussen de begroting en het geboden 
bedrag te verkleinen – gaat de vergadering akkoord met het tot zover gevoerde beleid. 

 Ook zal worden gevraagd of bij verkoop wellicht voorrang kan worden gegeven aan kopers die al 
een binding met het dorp hebben. 

 
7. Verklaring inzake Gegevensbeheer en -bescherming 
 De laatst-gepubliceerde versie van deze verklaring werd onder de aandacht gebracht; hierover 

kwamen geen vragen of opmerkingen. 
 
8. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement 
 Het bestaande Huishoudelijk Reglement moest worden aangepast teneinde de onder punt 7 

genoemde Verklaring inzake Gegevensbeheer en -bescherming daarin goed te verankeren.  
Deze gelegenheid is aangegrepen om het HR te ontdoen van zaken die ook al in de Statuten zijn 
geregeld. Het vernieuwde reglement heeft samen met het oude ter inzage gelegen en werd met 
algemene stemmen aangenomen. Het is aldus per 23 november 2018 van kracht geworden. 

 
9. Het Dorpshuis: toelichting op de stand van zaken 
 Penningmeester Rolf Bremerman gaf een toelichting op de cijfers over 2017 in vergelijking met 

het voorafgaande jaar. 
 
10. Rondvraag: Geen vragen of opmerkingen 
 
11. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 

Naschrift per 16-12-2018 
– Omgevallen bomen in de Fochtelervaart en 1e Wijk nabij de stuw: Dit punt is al eens vaker 

besproken met Natuurmonumenten. Er is destijds voor gekozen om hier de natuur zijn gang te 
laten gaan voor zover de doorstroming van de vaarten niet te veel wordt belemmerd. 

– De niet-opgeruimde plantengroei in de 1e Kruiswijk langs de Compagnonsweg is – al voor de 
tweede keer dit jaar! – via de gemeente aangekaart bij het Wetterskip, want dat gaat hierover. 

– De verlichting in de klok bij de Dam is inmiddels gemaakt. Ook de verzakte bestrating van de 
Compagnonsweg nabij de Veenwijksweg is alweer strakgetrokken. Beide zaken werden bij de 
gemeente gemeld via verbeterdebuurt.nl en dat had zeer snel resultaat. Deze website is beschikbaar 
voor iedereen die een kapotte lantaarnpaal of ander probleem in de openbare ruimte wil melden. 

– De vlakke strook onderaan het verbrede talud van het fietspad langs de 1e Wijk heeft, v.z.v. nu 
bekend, te maken met het mogelijk uitzakken van de aangebrachte grond. Het probleem dat te 
water geraakte dieren niet of nauwelijks over de nieuwe beschoeiing heen kunnen klimmen is ook 
bij de gemeente onder de aandacht gebracht. We wachten voorlopig af waar dit toe leidt. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
 
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland: 
 

 
● zaterdag 5 januari – 14:00u 
 

De Historische Vereniging Appelscha e.o. nodigt haar leden uit om samen een toast op het nieuwe 
jaar uit te brengen. Vanaf 14:00 uur bent u van harte welkom. De toegang is gratis. 
 
● woensdag 16 januari – 13:30u 
 

Afgelopen najaar is de Historische Vereniging Appelscha e.o. gestart met de invulling van één middag 
in de maand voor ‘eenzame ouderen’. Dit is een gezellige middag, men kan kaarten, gezelschapsspel-
letjes doen, maar ook een praatje maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  
De toegang is gratis. 
 
● zaterdag 26 januari – 14:00u 
 

Voor deze middag hebben we Martin van Nieuwenhoven uit Noordwolde uitgenodigd. Hij was vele 
jaren fotograaf voor o.a. de Nieuwe Ooststellingwerver. Hij vertoont vele foto’s uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig die in de regionale kranten hebben gestaan (Nieuwe Ooststellingwerver, De 
Griffioen, Aanpakken). Toegang voor leden is €1,00 en voor niet-leden €3,00. 
 
● zaterdag 16 februari – 14:00u 
 

Een muzikale middag waarvoor Folkert en Melanie Eizinga uit Appelscha zijn uitgenodigd. Zij zingen 
veel bekende liedjes. Toegang voor leden is €2,00 en voor niet-leden €4,00. 
 
● woensdag 20 februari – 13:30u 
 

Gezellige middag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of 
gewoon een praatje wil maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is 
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
● donderdag 21 februari – 14:00u 
 

Vogelhuisjes maken: Op deze middag is er voor jeugd vanaf 6 jaar de mogelijkheid om onder deskun-
dige begeleiding van o.a. Liekele Stoker, Fedde v.d. Berg en Johan Klunder een vogelhuisje te maken. 
Kosten €2,00 (incl. glas ranja).  
Opgave voor 10 februari bij het secretariaat: (0516) 432 159 of info@hvappelscha.nl. 
 
● maandag 4 maart – 20:00u 
 

Algemene ledenvergadering.  
 
● zaterdag 16 maart – 14:00u 
 

Voor deze middag hebben we Jan Doornenbal uit Appelscha uitgenodigd. Hij komt vertellen over de 
ontwikkelingen in het boerenbedrijf zoals hij die zelf heeft meegemaakt.  
Toegang leden €1,00 en niet-leden €3,00. 
 
 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in of bij 
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, 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   IBAN: NL14 RABO 030 352 4928 
 Voorzitter Roland Briefjes 426 498 plbelang-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Eric van Beek 426 832 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421 plbelang-penn@ravenswoud.nl 
 Lid Marga Collé 426 858  
 Lid Vacature!   
 
 Stichting Dorpshuis Ravenswoud  

 Voorzitter Henk van Dijk (06) 5425 2536 dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Gerdien van Huis 850 977 dorpshuis-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Rolf Bremerman 794 515 dorpshuis-penn@ravenswoud.nl 

 Beheer Inkoop Freddy Dillingh (06) 1323 7262  
 Beheer Onderhoud Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 
 
 Dorpshuis “De Wijken” 
 Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar – dorpshuis@ravenswoud.nl 
 Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website! – www.ravenswoud.nl, >Agenda 
 Telefoon alleen tijdens openingsuren: 432 869 
 Schoonmaak Alie Jansen 433 727 
 Activiteitencommissie Wiebe Kroeze 432 902 activiteiten@ravenswoud.nl 
 Activiteitencommissie Mark van Huis (06) 5439 4840 activiteiten@ravenswoud.nl 
 Activiteitencommissie Tieneke Oldersma (06) 2069 6784 activiteiten@ravenswoud.nl 
 
 Dorpskrant “De Wyken” 

 Marga Collé (admin.) 426 858 adm.dewyken@gmai l .com 
 Eric van Beek (eindredactie/lay-out) 426 832 redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
 Diverse contactpersonen: 
 Politie: Wijkagent Geert Bos (06) 5205 7247 geert.bos@polit ie.nl 
 Stichting Cultureel  

Erfgoed Ravenswoud Arian Heys 512 740 arianenfemmie@ziggo.nl 
 Biljartgroep K.O.T. Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 

 Biljartclub BCR Wietse van Buiten 431 437  

 Klaverjassen Sieger de Vries 432 196 meester.de.vries@hetnet.nl 

 Koersbalgroep Ada Eikelhof 430 292 d.eikelhof@xs4all.nl 

 Website Ravenswoud Secretariaat PB (a.i.)  webmaster@ravenswoud.nl 

 Historisch Archief  
Ravenswoud Janco en Jeltsje Mulder 433 249 jancoenjeltsjemulder@hotmail.com 

 Bridge Frans Stam 795 132 franscstam@gmail.com 

 Natuurmonumenten Martin Snip (06) 5582 5172 m.snip@natuurmonumenten.nl  
 Marjan Dunning (06) 5429 5320 m.dunning@natuurmonumenten.nl 
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De doorgeefpen 
 

Wietse van Buiten vroeg of ik ook een stukje wilde schrijven. 
Dus bij deze: ik ben Janneke de Boer (meisjesnaam Pijl), in 1947 
geboren in Nij-Beets en daar opgegroeid. Mijn zus is bijna 3 jaar 
jonger. 
 

Na de lagere school naar de ULO in Drachten, daarna werken in de 
bibliotheek van Drachten als administratief medewerkster. Om toe-
gelaten te worden tot de assistentopleiding moest je HBS hebben. 
Zodoende heb ik 3 jaar lang 4 dagen per week gewerkt en 1 dag naar een cursus in Leeuwarden, waar 
meer meisjes waren die in dezelfde situatie zaten. 
 

In 1967 leerde ik Anne kennen op een dansavond in Appelscha. Het klikte heel goed; Anne is bijna 
5 jaar ouder en we zijn in 1969 getrouwd. We hebben drie kinderen: Japke, Hendrik en Sipke – en 
ook drie kleinzoons waarvan twee een vriendin hebben. Gezellig! 
 

In het eerste jaar van ons trouwen had Anne samen met zijn vader een viswagen gebouwd, later nog 
meer en zo is de viszaak gegroeid met meerdere staanplaatsen en later een winkel met snacks erbij, 
ook in de Boerestreek, tot nog weer later de vis- en snackzaak bij de Poiesz. 

 

We werken nu al 16 jaar niet meer, maar we vervelen ons niet. We lezen 
graag, het huis en de tuin op orde houden en als het mooi weer is met het 
busje 3 of 4 dagen weg: fietsen erin en lekker fietsen in een andere omgeving. 
In het dorpshuis bijspringen vind ik ook leuk en ik doe al jaren 4 collectes, 
dus veel mensen kennen mijn gezicht misschien wel en zo leer ik nieuwe 
mensen ook een beetje kennen. 
 

Ik woon dus al bijna 50 jaar in Ravenswoud, nu aan de Compagnonsweg 9. 
We hebben ook andere adressen gehad; het langst de Compagnonsweg 43, 
nl. 24 jaar. Ik geef de pen door aan Manon Bel, onze nieuwe buurvrouw. 
Succes! Janneke de Boer 

 
 

. . 
 
 
Wie is en wat doet de Buurtsportcoach? 
 

Even voorstellen... 
Mijn naam is Anoek Pothoven en ik werk als buurtsportcoach bij 
Stichting Scala. Mijn werk ik is erg afwisselend: het ondersteunen 
van scholen met het bewegingsonderwijs, het begeleiden van 
evenementen, maar ook bewegen stimuleren voor peuters en 
ouderen. De dorpen in de gemeente zijn verdeeld onder meerdere 
buurtsportcoaches, waarbij Ravenswoud onder mij valt. Het doel is 
om in een dorp bewegen zo veel mogelijk te stimuleren. Dit doen 
we door sportverenigingen te ondersteunen, activiteiten te organi-
seren en aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Afgelopen maand 
heb ik aangesloten bij een vergadering van Plaatselijk Belang om te 
horen wat er op dit moment in Ravenswoud allemaal gebeurt op het 
gebied van bewegen en wat ik daarbij zou kunnen bieden.   

Mocht u een leuk idee hebben rondom bewegen in Ravenswoud, 
dan hoor ik dat graag! Dit kan via: apothoven@scala-welzi jn.nl. 
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Internet voor grijze en witte gebieden in Ravenswoud 
 

De internetkwaliteit voor ons dorp is, zoals op veel plekken in Friesland, niet toekomstbestendig. 
Voor ons dorp wordt daarvoor nu een oplossing aangeboden. Daarbij moet onderscheid worden 
gemaakt tussen twee gebieden in en om ons dorp. Het buitengebied, de zogeheten ‘witte adressen’ 
waar internet via de telefoonkabel wordt geleverd door KPN en het dorp zelf, dat zijn de ‘grijze 
adressen’ waar een keuze mogelijk is voor KPN of – via de coaxkabel – voor Ziggo. Met name in het 
witte gebied zijn de problemen het grootst. Maar ook de grijze gebieden lopen in de toekomst tegen 
de beperkingen van de coaxkabel aan. 
 

De regionale provider Kabelnoord, tevens een kabelbedrijf, is van plan om, bij voldoende belangstel-
ling in de buitengebieden van Ooststellingwerf, een glasvezelnet aan te leggen. Het gaat daarbij in de 
hele gemeente om totaal 1.690 aansluitingen. In Ravenswoud gaat het om 48 aansluitingen. 
 

Glasvezel zorgt voor snel internet (1000 Mbps upload én 1000 Mbps download) en – als dat gewenst 
is – ook televisie en bellen. Het aanbod is dus vergelijkbaar met Ziggo of KPN, de prijzen liggen ook 
op hetzelfde niveau, zelfs als de aanlegkosten (eenmalig €1.800 voor een wit adres of €1.500 voor een 
grijs adres, of maandelijkse termijnen van €15 voor zowel wit als grijs adres) worden meegerekend. 
Alleen het internet is veel sneller, toekomstbestendiger en daarbij zijn televisie vaste telefoon daarmee 
veel stabieler. 
 

Omdat Kabelnoord voor de leidingen naar de witte adressen geulen moet graven, die ook dwars door 
ons dorp gaan lopen, heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) de koe bij de 
hoorns gevat en besloten dan ook ons dorp meteen op glasvezel aan te sluiten. Zodat ook daar 
gebruik gemaakt kan worden van snel internet en – als dat gewenst is – televisie en bellen. 
 

Maar nu komt het probleem. 
 

Kabelnoord moet vóór 24 december weten welke adressen in de buitengebieden van de gemeente 
Ooststellingwerf mee willen doen. Zestig procent van de 1.690 witte adressen in de totale gemeente 
moet zich bij het initiatief aansluiten. Tot Ravenswoud behoren bijna 50 witte adressen. Wellicht is 
hier een iets lager percentage mogelijk, zolang de 60% over het totale buitengebied van de hele 
gemeente maar wordt gehaald. 
Als het niet mogelijk blijkt om voldoende mensen in het buitengebied bereid te krijgen om mee te doen, 
gaat de bekabeling in de hele gemeente en dus ook binnen de bebouwde kom van ons dorp niet door.  
 

Vraag niet wie deze constructie bedacht heeft en waarom, het heeft zoals zo vaak allemaal met geld en 
voor een deel ook met politiek te maken, maar zo liggen de zaken. 
 

Dus beste mensen in ons buitengebied, als u in uw woning of bedrijf snel en stabiel internet wilt dat 
ook nog eens klaar is voor de toekomst, sluit u dan nu aan bij het initiatief van Kabelnoord. Als u nu 
niet meedoet en later toch alsnog een aansluiting wilt, kost het – zeker als u wat verderaf woont – een 
veelvoud van de aanbieding die nu wordt gedaan. Het extra graafwerk zal u, of de bewoners na u, dan 
zeker duizenden euro's kosten. Een snelle internetverbinding is t.z.t. dus ook zeker een pluspunt bij 
de verkoop van uw woning. 
 

Bovendien zorgt u er meteen voor dat ook de mensen in ons dorp de mogelijkheid krijgen om voor 
relatief weinig geld nu een dergelijke aansluiting te kunnen kopen. 
 

Meer informatie vindt u in de brieven die u van Kabelnoord en Solcon hebt ontvangen. U kunt 
natuurlijk ook op hun sites een en ander nog nalezen.  
 

.  
 
Burgerzaken 
 

Aan de Compagnonsweg 7b zijn sinds begin augustus jl.  
komen wonen Lijsbeth Holvast en Tom Luppes. 
Zij komen uit Haarlem. We heten hen hartelijk welkom in  
Ravenswoud en wensen hen veel woonplezier toe. 
 
  
 
 Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:  
 redactie-dewyken@ravenswoud.nl. 
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Kerstworkshop 2018 
 

Op dinsdag 12 december werd weer 
een kerstworkshop gehouden o.l.v. 
bloemiste Liana Prins. Liefst dertien 
dames hadden zich hiervoor opge-
geven. Het werd een zeer gezellige 
avond. Er werd een krans, een ster of 
een mooi kerststuk op een plankje 
gemaakt. 

De volgende workshop is gepland op 
10 april 2019, tegen Pasen dus. 
 

 
 

. . 
 
 
Oliebollen en appelbeignets uit het Dorpshuis! 
 

Op maandag 31 december gaan we oliebollen en appelbeignets bakken in het 
dorpshuis. Dat doen we ook graag voor jou! Van 10 tot 17 uur ben je welkom 
voor je bollen, flappen (en de bar is ook open). 
Om teleurstelling te voorkomen moeten we natuurlijk wel een beetje kunnen 
inschatten waar we aan toe zijn. Mocht de bestelbon zoekgeraakt zijn, vul dan de 
onderstaande herhaling in stop hem uiterlijk 24 december in de bus bij Mark (Compagnonsweg 43).  
Je kunt ook een email met alle bestelgegevens sturen naar DorpshuisRavenswoud@hotmail.com. 
 

Bingo?! 
Op 23 november stond er 
een bingo in het dorpshuis 
op de agenda. Dat ging 
helaas niet door omdat er 
problemen waren met het 
tijdig aanvragen van de 
vergunning bij de gemeente. 
Tot onze grote spijt hebben 
mensen die een gezellig 
avondje in gedachten had-
den toen voor een dichte 
deur gestaan.  

We bieden daarvoor onze oprechte verontschuldigingen aan. Op 18 januari staat de bingo opnieuw 
op het programma. Deze keer gaat het zeker wel door. Houd de flyer in de gaten! 

✁   
 

Bestellijst oliebollen en appelbeignets 
 

Naam: ................................................................... Adres: ..................................................................... 

..........  oliebollen met krenten à €0,50 Telefoon: ..................................................................... 

..........  oliebollen zonder krenten à €0,50 

..........  appelbeignets à €0,50 Ik kom ze om ong.:  ......................  uur ophalen 

Let op: bij afhalen kun je alleen contant afrekenen! 
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Nieuwe berekening afvalstoffen 
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