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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. 
 
 
    

“De Wyken” 
Nummer 235 
februari 2019 
 
Verschijnt als dorpskrant 
van Ravenswoud en is een 
zelfstandig onderdeel van 
Plaatselijk Belang. 
 

Verschijnt 6 maal per jaar, 
afhankelijk van de vakanties 
meestal in de maanden: 
 

– februari 
– april/mei 
– juli 
– augustus/september 
– oktober/november 
– december 
 

“De Wyken” wordt gratis 
huis aan huis verspreid in 
Ravenswoud. Daarbuiten is 
een abonnement à € 12,00 
per jaar mogelijk. 
Digitale toezending is gratis.
 
Redactie: 
Marga Collé 
Eric van Beek (eindredactie) 
 
Redactieadres: 
Eric van Beek 
Meester Lokstraat 17a 
8427 RC  Ravenswoud 
redactie-
dewyken@ravenswoud.nl  
 
Bezorging 
Femke Schaefer & 
Angelique Kuipers 
 
Kopij voor het volgende 
nummer graag inleveren 
vóór 25 maart a.s. 
(verschijnt ca. 6 april) 
 
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”: 
 Let op: de planning voor 2019 is *gedeeltelijk* gewijzigd en ziet er nu als volgt uit: 
 Kopij inleveren: Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ....... *25 maart .......................... weekend 6 april* 
 maandag ....... *20 mei .............................. weekend 1 juni* 
 maandag ....... *12 augustus ..................... weekend 24 augustus* 
 maandag ........... 7 oktober ...................... weekend 19 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 ...... 14 februari  
 donderdag ...... 14 maart  
 donderdag ...... 11 april  
 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 ............. 22 februari 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 29 maart 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 26 april 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 
 vrijdag ............... 8 maart 19:30u 
 vrijdag ............. 12 april 19:30u  
 vrijdag ............. 10 mei 19:30u 
 

 Paasworkshop in het Dorpshuis 
 woensdag ....... 10 april  Paasworkshop o.l.v. bloemiste Liana Prins, in samenwerking met 

de Activiteitencommissie. Bekende deelnemers ontvangen bericht, 
nieuwe belangstellenden kunnen contact opnemen met Rennie van 
der Velde, (0516) 432 452 of vandervelde@hetnet.nl. 

 

.  
 
 
Burgerzaken 
 

Op 10 januari is overleden de heer Roelof Bouwknecht, Veenwijksweg 26. 
 

Wij wensen mevrouw Grietje Bouwknecht en verdere familie alle sterkte die 
nodig is om dit verlies te dragen. 
 
  
 

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

Nogmaals: naschrift najaarsledenvergadering 
 

Toen de vorige dorpskrant al bij de drukker lag, bereikte ons nog aanvullende informatie over enkele 
onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de najaarsledenvergadering. 
– Het vernieuwde talud met beschoeiing langs de Eerste Wijk: de vlakke strook onderaan het talud 

houdt geen verband met het eventueel uitzakken van de aangebrachte grond, zoals eerder werd 
vermoed. Deze strook was bedoeld om het te water geraakte dieren makkelijker te maken om uit 
het water te klimmen (zie hierna). Beplanting van het talud moet het uitzakken ervan tegengaan. 

– Ook bij de gemeente was het al duidelijk dat de vlakke strook niet voldoende is om zwemmende 
reeën e.d. te redden. Er worden (of zijn inmiddels al) enkele zogeheten fauna-uittredeplaatsen 
aangebracht om dit op te lossen. 

– De plantengroei in de Eerste Kruiswijk (langs de Compagnonsweg) is – na een eerdere melding 
bij de gemeente in april 2018 – opnieuw gemeld via verbeterdebuurt.nl en daarna door de gemeen-
te opgenomen met Wetterskip Fryslân. In antwoord daarop gaf het Wetterskip aan dat deze vaart 
niet jaarlijks wordt meegenomen in het reguliere onderhoud omdat dit voor de aan- en afvoer tot 
op heden geen problemen geeft. N.a.v. de melding is ernaar gekeken en daarbij is vastgesteld dat 
de begroeiing begint toe te nemen. Daarom staat deze watergang nu op de lijst voor het reguliere 
najaarsonderhoud in 2019. Als er eerder problemen ontstaan met de doorstroming, dan kan als-
nog worden besloten om het onderhoud eerder uit te voeren. 

– Naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is gezegd over de ontwikkelingen rond het pand 
Compagnonsweg 25 (het ‘veenwerkershuisje’) is aanvullend overleg gevoerd met Actium met als 
zeer tevredenstellende uitkomst dat de eerder voorgestelde compensatie voor het afzien van de 
toezeggingen uit 2002 is verhoogd tot €10.000, die het Dorpshuis kan besteden aan de renovatie 
van de entree en toiletgroep bij de grote zaal. Daarnaast wordt het pand te koop aangeboden met 
voorrang voor inwoners van Ravenswoud. 

 
 

 
Verder hield PB zich o.a. bezig met 
 

– AED: in samenwerking met de PB’s van Appelscha-Boven en Appelscha is een informatieavond 
gehouden voor bestaande burgerhulpverleners en voor mensen die dat zouden willen worden. 
Onder de noemer ‘Appelscha Hartveilig’ worden er voordelige herhalings- en beginnerscursussen 
georganiseerd. Men hoopt zo het aantal hulpverleners te kunnen uitbreiden. 

– Hooghout: onlangs hebben vrijwilligers reparaties uitgevoerd nadat enkele treden vermoedelijk 
door vandalisme waren beschadigd. Inmiddels is gebleken dat ook enkele andere punten nu in 
slechte staat verkeren, hetgeen voor de gemeente aanleiding was om de brug af te sluiten uit 
veiligheidsoverwegingen. PB heeft daarna waarschuwingsbordjes geplaatst bij twee andere toe-
gangen tot het bos aan de Meester Lokstraat en de Compagnonsweg om wandelaars op deze 
afsluiting attent te maken. 
Rond het ter perse gaan van deze dorpskrant is een overleg gepland met de gemeente en met 
Natuurmonumenten om een oplossing te vinden voor het oude vraagstuk ‘Van wie is die brug 
c.q. wie is er verantwoordelijk voor?’. We hopen u tijdens de ledenvergadering goed nieuws te 
kunnen brengen over de uitkomst van dit overleg. 

– Aanpak sportveld: inmiddels hebben we bericht dat er voor de plannen geen omgevingsvergun-
ning hoeft te worden aangevraagd. Wel hebben we nog de formele toestemming nodig van de 
gemeente als eigenaar van het terrein. We zijn in afwachting van het antwoord op ons verzoek. 

– De voorjaarsledenvergadering is in voorbereiding. Op pag. 7 vindt u de uitnodiging met agenda 
en het jaarverslag-2018 van de secretaris. 
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(Vervolg: Nieuws van Plaatselijk Belang) 
 

Uitnodiging 
 
 

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Ravenswoud alle inwoners*) uit 
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  
Deze zal worden gehouden in Dorpshuis “De Wijken” te Ravenswoud op 

21 maart 2019, aanvang 20:00 uur. 
 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs; de agenda vindt u hieronder.  
*) N.B.: Iedereen mag meepraten, maar alleen leden hebben stemrecht. 
 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen: 
 2.1 15-03-2018 – Jaarvergadering (zie De Wijken 230, mei 2018) 
 2.2 22-11-2018 – Algemene najaarsvergadering (zie De Wijken 234, december 2018) 
 Er liggen ook enkele exemplaren ter inzage. 
3. Mededelingen / Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Actuele zaken: 
 5.1 Compagnonsweg 25 (het ‘veenwerkershuisje’) 
 5.2 Aanpak Sportveld 
 5.3 Hooghout 
 5.4 Wat verder wordt aangedragen 
6. Wethouders en raadsleden 

Pauze 
7. Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie over 2018 
8. Ontwerpbegroting 2019 en vaststelling contributie 
9. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Marga Collé. 

Het bestuur is in overleg met een kandidaat ter vervulling van de bestaande vacature. 
 Leden kunnen andere kandidaten stellen, mits dit uiterlijk op 14 maart 2019 om 20:00u 

schriftelijk wordt ingediend bij de voorzitter of de secretaris. De voordracht dient te zijn 
ondertekend door tenminste 10 leden. 

10. Verkiezing kascommissie voor het boekjaar 2019 
11. Rondvraag 
12. Sluiting vergadering 

 

  

Jaarverslag van de secretaris 
 

Verenigingszaken 
 

Bestuurssamenstelling & -vergaderingen 
Begin 2018 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter Roland Briefjes 
Secretaris Eric van Beek 
Penningmeester Samantha van der Sluis 
Algemene Leden Marga Collé, Jan-Marcel van Dijken (afgetreden wegens verhuizing) 
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeengeweest. 
 

Ledenbestand  
In 2018 konden 7 nieuwe leden en 1 opzegging worden genoteerd. Per 31-12-2018 telde de vereniging aldus in 
totaal 117 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per jaar. 
Nieuwe inwoners in het dorp werden namens PB en Dorpsvereniging welkom geheten met een bloemetje en 
het boekje met informatie over alle verenigingen in het dorp.  
 

Website 
De website www.ravenswoud.nl werd opgezet en beheerd door Jan-Marcel van Dijken. Na zijn vertrek blijkt dit 
een lastige klus. Een eenvoudigere manier om de site bij te houden is inmiddels in studie. 
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Dorpskrant 
De redactie van ‘De Wyken’ werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. In de rubriek 
‘Nieuws van Plaatselijk Belang’ worden mededelingen en wetenswaardigheden vermeld. Daarbij wordt ook 
aandacht besteed aan zaken waarmee het bestuur zich bezighoudt. 
 

Dorpsbeheer 
 

Algemeen 
Klachten of opmerkingen van bewoners over wegen, straatverlichting en andere zaken in het publieke domein 
worden besproken in het bestuur en met de betreffende instantie opgenomen – meestal de Gemeente.  
 

Sportveld 
Bij Het Fonds van de Gemeente Ooststellingwerf werd met succes een bijdrage gevraagd voor het 
vereenvoudigde plan om het sportveld weer bruikbaar te maken. Uitvoering voorzien in 2019. 
 

Externe contacten 
 

Gemeente Ooststellingwerf 
Het contact met diverse gemeentelijke instanties over alles wat voor het dorp of zijn inwoners van belang is 
verliep ook in 2018 naar tevredenheid.  
 

Buurtbus 
De secretaris bezocht namens PB de algemene vergadering van Buurtbusvereniging Ooststellingwerf. Het 
chauffeursbestand telt heel wat vrijwilligers uit Ravenswoud, hetgeen onderstreept dat dit als een waardevolle 
voorziening wordt beschouwd. 
 

Natuurmonumenten 
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door de regiomanager 
en/of een of meer boswachters.  
 

Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO) 
Het regionaal overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke en 
dorpsbelangen kent thans de volgende structuur: 
– eenmaal per jaar een OPO-vergadering (voorheen 2x) – gastheer is de gemeente; 
– tweemaal per jaar een regiovergadering van het gemeentebestuur met de samenwerkende PB’s van elke 

regio afzonderlijk, waarbij steeds een van de dorpen de vergadering faciliteert.  
Ravenswoud vormt een regio met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo. 
    Eric van Beek, secretaris 
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De doorgeefpen 
 

Mijn naam is Manon Bel, ik ben 26 jaar oud en sinds 1,5 jaar inwoon-
ster van Ravenswoud. Ik ben geboren in Oosterwolde waar ik samen 
met mijn zus en ouders heb gewoond. Samen met mijn vriend Chris 
Tuinstra, waar ik inmiddels 10 jaar mee samen ben, hebben wij het huis 
aan de Compagnonsweg 9a gekocht. Na een verbouwing is het huis nu 
helemaal naar onze zin en wonen we hier met erg veel plezier. De 
ruimte die we achter het huis hebben en de mooie omgeving zorgen 

ervoor dat het een uniek plekje is waar we lekker met onze honden naar 
buiten kunnen. 
 

Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en ben ik in een 
praktijk in Groningen gaan werken. Daar werk ik voornamelijk met patiënten 
met niet-aangeboren hersenletsel en ben ik twee avonden actief als club-
fysiotherapeut van een korfbalvereniging.  

Zelf korfbal ik ook en dit doe ik bij DIO in Oosterwolde. Hier heb ik Chris 
leren kennen en inmiddels spelen we al een paar jaar in hetzelfde team. 
Verdere hobby’s zijn wandelen, hardlopen en buiten bezig zijn.  

Ik geef de pen door aan Coos Salomé, succes! Manon Bel 
 

 
 

. . 
 
 
OERRR Struinen met de boswachter 
in het winterbos 
 

Wandel mee met de boswachter door de bossen van Ravenswoud.  
Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt twee uur.  
 
Ontdekkingsreis door de natuur 
Ga samen met de boswachter op ontdekkingsreis door de bossen van Ravenswoud, aan de 
rand van het Fochtelooerveen. Neem je camera mee om onderweg foto’s te maken. In de 
winter is het koud en is er minder voedsel te vinden voor de dieren. Hoe komen ze aan vol-
doende voedsel? Hoe houden zij hun huisje lekker warm? De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Zorg dat je een tasje bij je hebt voor bijzondere vondsten. Na afloop drink 
je gezellig een kop warme chocolademelk. 
 
Handig om te weten 
Deze activiteit is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. 
Neem warme kleding en/of regenkleding mee. 
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via de website. 
Dit is een gezinsexcursie: zowel volwassenen als kinderen melden zich aan. 
 

Aanmelden https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/agenda/oerrr-struinen-
met-de-boswachter-het-fochteloerveen#2019-02-22T14:00  

 

Afstand  4 km 
Wanneer  vrijdag 22 februari – 14:00 tot 16:00u 
Vertrekpunt P-plaats aan de Meester Lokstraat buiten Ravenswoud (uitkijktoren “de 7”)  
Kosten  Volwassenen, normale prijs €8,00  –  Leden Natuurmonumenten €5,00 
   Kinderen, normale prijs €7,00  –  Leden Natuurmonumenten €4,00 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
 
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland: 
 

 
● zaterdag 16 februari – 14:00u 
 

Voor deze middag hebben we Folkert en Melanie Eizinga uitgenodigd, voor velen een bekend duo. 
Ze zingen vele liederen, bekende en onbekende. Toegang: leden €2,00 en 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. Mocht u vervoer nodig hebben neem dan tijdig contact 
op met Blijke Euverman, (0516) 431 526 of Reinder Mulder, (0516) 431 208. 
 
● donderdag 21 februari – 14:00u 
 

Vogelhuisjes maken: Op deze middag is er voor jeugd vanaf 8 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 7 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 (met 
foto’s) over de ontwikkelingen in het boerenbedrijf zoals hij die zelf heeft meegemaakt.  
Toegang: leden €1,00 en niet-leden €3,00. 
 
● woensdag 20 maart – 13:30u 
 

Gezellige middag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of 
gewoon een praatje wil maken. Voor bijzonderheden zie bij woensdag 20 februari. 
 
● zaterdag 6 & zondag 7 april – tot 17:00u 
 

Boeken- en platenmarkt, zaterdag vanaf 09:00u en zondag vanaf 12:00u. Mocht u thuis nog boeken en 
of platen hebben en deze beschikbaar willen stellen, neemt u dan contact op met Koert Vondeling, 
tel. (0516) 432 803 en in Ravenswoud bezorgen op Meester Lokstraat 22. Brengen mag ook op dins-
dagochtend tussen 09:00 en 11:30u in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 in Appelscha.  
De toegang is beide dagen gratis. 
 
● woensdag 17 april – 13:30u 
 

Gezellige middag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of 
gewoon een praatje wil maken. Voor bijzonderheden zie bij woensdag 20 februari. 
 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in of bij 
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha 

 
● zaterdag 13 april – 10:00u 
 

Er wordt een krans gelegd bij het monument ‘Stokersverlaat’ in 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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Bingo: doorslaand succes! 
 

Er waren op 18 januari maar liefst 54 deelnemers. De biljartzaal zat helemaal 
vol en naar verluidt zijn er zelfs mensen weer weggegaan omdat ze dachten dat 
het uitverkocht was! 
 

De sfeer was goed en gezellig en alles verliep soepeltjes. De prijzen werden 
goed ontvangen door de deelnemers en bij de vraag om een winnaarsronde te 
spelen werd volmondig “JA!” geroepen. In de laatste ronde kon zelfs €50 
worden gewonnen. 
 

Aan het eind van de avond werd de deelnemers gevraagd of er een volgende bingoavond moet komen 
en ook daarop was het antwoord een unaniem “JA!”. Dit staat dan ook al in de agenda voor  

vrijdag 22 maart 2019 om 19:30 uur. 
Gezien de grote belangstelling verhuizen we dan naar de grote zaal. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* meer informatie op onze Facebookpagina 
 

. . 
 
 
Geslaagd Klaverjastoernooi 
 

Het Kerstklaverjastoernooi in het Dorpshuis op 23 december was weer geslaagd, met 20 deelnemers 
en mooie prijzen dankzij onze sponsors: Keurslager Nicolai, Woltinge groente, 
Winanda’s Jaargetijden en Slagerij Eleveld. 
 

De uitslag: 
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Kleinkoor Vlieland kwam zingen 
 

Op zaterdagavond 15 december heeft er in het Dorpshuis van Ravenswoud een bijzonder concert 
plaatsgevonden. Helemaal vanuit Vlieland kwam het Kleinkoor Vlieland een Kerstconcert verzorgen 
in ons Dorpshuis. Het Kleinkoor, dat bestaat uit 14 zangers, zong geheel a capella een divers 
repertoire aan kerstliederen. Ze brachten traditionele, folkloristische, buitenlandse en moderne 
kerstliederen ten gehore. 

Robin Woestenburg, die sinds bijna twee jaar aan de Compagnonsweg 56 woont, komt van Vlieland 
en heeft voorheen bij dit koor gezongen. Hij is de initiatiefnemer van dit concert. Het leek hem 
bijzonder leuk om Vlieland en Ravenswoud op deze manier samen te laten komen, daarbij de 
Vlielanders te kunnen trakteren op een leuk uitje en de Ravenswouders te laten genieten van een mooi 
concert.  

Het bestuur van het Dorpshuis was enthousiast en zo kon begonnen worden met de voorbereiding 
van het concert. Robin bood de 14 koorleden slaapplaats aan in zijn B&B de Witte Raaf, want terug 
naar het eiland gaan op zaterdagavond is geen optie, dan vaart er immers geen boot meer. Tussen 
Vlieland en Harlingen varen slechts 3 boten per dag, die 1 uur en 45 minuten per overtocht nodig 
hebben. 

Het Kleinkoor Vlieland kwam met het idee om een goed doel te verbinden aan deze avond en de 
entreegelden te doneren aan de zorgboerderij in Ravenswoud, waarmee B&B de Witte Raaf een 
bijzonder samenwerkingsverband heeft. Het Dorpshuis besloot geen huur te rekenen en zo ook een 
bijdrage te leveren. 

Op Vlieland werd er volop gerepeteerd (al vanaf september). Het koor zingt rond de kerstperiode op 
diverse locaties op het eiland, met als hoogtepunt de Kerstnachtmis. 

Het koor nam op zaterdagmiddag 15 december de veerboot van 12:00u vanaf Vlieland en arriveerde 
rond 15:00u in Ravenswoud. Helaas was Robin enkele weken daarvoor naar zee vertrokken – hij 
werkt offshore – en zo kon hij deze mooie, door hem bedachte activiteit niet bijwonen.  

Na koffie in B&B de Witte Raaf vertrok het koor naar het Dorpshuis voor een laatste repetitie. 
Aansluitend werd gezamenlijk gegeten in de B&B (lang leve de Chinees in Appelscha die op bestelling 
voor 15 personen eten klaar had staan ) en kon iedereen zich na het eten opfrissen en klaar maken 
voor het concert. Sebastiaan en Trienko, twee bewoners van de zorgboerderij, verzorgden de kaart-
verkoop aan de deur in het dorpshuis en hadden zich daarvoor met zorg passend gekleed.  

Wat een verrassing toen uiteindelijk 70 personen in de zaal zaten om te genieten van het concert! En 
genoten werd er! Het was een prachtig optreden. Zeer zuiver, van stemmig tot feestelijk werd het 
uitgebreide Kerstrepertoire ten gehore gebracht. Henno Nieuwenhuis, de dirigent en de man die 
samen met zijn partner Iris Schotanus het koor in 2007 oprichtte, sprak een woord van dank en was 
opgetogen over de avond en verrast door het enthousiaste publiek. 

En na een laatste spontaan woord van dank van Trienko werd de 
avond succesvol afgesloten. De woorden van de bezoekers waren 
lovend en er werd nog een tijdje gezellig nagepraat in het dorps-
huis, waar iedereen de weg naar de bar gelukkig snel wist te 
vinden.  
Op 5 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zorgboerderij 
Trajectum werd de envelop met uiteindelijk €295 uitgereikt aan de 
zorgboerderij. Trienko nam de envelop in ontvangst. Het bedrag 
wordt gebruikt om het nieuwe buitenverblijf van de dieren op de 
zorgboerderij te voltooien. 
 

Na zo’n succesvol concert kunnen we alleen maar hopen dat het 
volgend jaar een vervolg zal krijgen. 
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Werkgroep ‘Natte Voeten’ 
 

Beste dorpsgenoten van Ravenswoud, 
 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij begonnen zijn met het 
inventariseren van klachten m.b.t. wateroverlast in- en om het dorp. 
Achter de schermen zijn wij nog steeds actief als werkgroep. Helaas 
draaien de ambtelijke molens langzaam, maar ze draaien wel. De 
gemeente neemt onze klachten erg serieus en middels onze nieuws-
brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen.  
Omdat we (nog) niet van alle belanghebbenden een mailadres hebben, volgt hieronder de tekst van deze 
nieuwsbrief. Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden gehouden, geef dan uw mailadres door aan:  

werkgroep.nattevoeten@gmail.com. 
 

 
 

Het is inmiddels januari 2019 en we hebben al aardig wat regen gehad de laatste tijd. Overgelopen 
sloten hebben we nog niet gezien, maar het is duidelijk weer erg nat in en om het dorp. 
 

Achter de schermen zijn er diverse gesprekken door de gemeente gevoerd, o.a. met het Wetterskip 
Fryslân. De gemeente neemt onze klachten serieus en wil dat er degelijk onderzoek verricht wordt. Er 
zijn aardig wat kosten gemoeid met een dergelijk onderzoek en er is overeengekomen dat het Wetter-
skip en de gemeente Ooststellingwerf daarvan de kosten zullen dragen. Ingenieursbureau Sweco 
(voorheen Grontmij) heeft veel gebiedskennis en zal dit onderzoek uitvoeren. 
 

In december heeft er een startoverleg plaatsgevonden tussen ingenieursbureau Sweco, Wetterskip 
Fryslân en de gemeente over het grondwateronderzoek in Ravenswoud. Sweco heeft aangegeven 
welke gegevens zij nodig hebben van de gemeente en Wetterskip en zij hebben hun plan van aanpak 
en planning verder toegelicht. Sweco gaf aan dat zij in januari gesprekken wil plannen met de verschil-
lende partijen betrokken bij dit onderwerp. Dit zullen één op één gesprekken zijn. 
 

Sweco zal waarschijnlijk ook een aantal adressen willen bezoeken om de specifieke klachten te onder-
zoeken. Hiervoor zullen ze uiteraard eerst toestemming vragen. Om het onderzoek goed te kunnen 
uitvoeren is het van belang dat er per adres bekend is wat er voor overlast wordt ervaren. Omdat deze 
data privacygevoelig is, dient hiervoor akkoord gegeven te worden door de eigenaar van de woning 
c.q. de melder van de klacht. Indien men beslist niet wil dat deze gegevens gedeeld worden, dan graag 
dit middels een e-mail aan ons doorgeven  
 

Zodra er weer iets te melden valt, zullen wij dit weer middels een nieuwsbrief naar jullie mailen.  
Ook wordt er nog een bewonersavond georganiseerd om u te informeren. Tussentijds blijven wij 
achter de schermen voor oplossing van de wateroverlast strijden!  
Met vriendelijke groet,  Werkgroep “Natte voeten” 
 

. . 

 
De viswedstrijden komen er weer aan! 
 

Het kaart- en biljartseizoen loopt nog, maar toch alvast de aankondiging:  
Biljartclub K.O.T. organiseert samen met De Reâfin weer een aantal  
viswedstrijden op de dinsdagavonden 23/4, 30/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6,  
9/7 en 27/8. 

Inschrijven: Dorpshuis, van 18:00–18:30u, aansluitend vertrek naar de vis- 
stekken. We vissen tot 21:30u, behalve op 23/4 en 27/8: dan tot 21:00u. 

Inschrijfkosten €2,00 per avond. Er zijn geen avondprijzen; om in  
aanmerking te komen voor een van de eindprijzen (waardebonnen) moet  
7x inleg zijn betaald. Prijsuitreiking met hapje & drankje op de laatste avond! 
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Afvalkalender 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzilverlening 
 

Wilt u uw woning aanpassen om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen, 
dan kunt u mogelijk gebruik maken van de verzilverlening. Bij de verzilver-
lening wordt gekeken naar de overwaarde van uw woning. Woont u al jaren in 
uw koopwoning, dan is de kans groot dat uw woning meer waard is dan de 
hoogte van uw hypotheek. Omdat uw woning meer waard is geworden of u de hypotheek al (gedeeltelijk) heeft 
afbetaald. Deze overwaarde kunt u gebruiken om te investeren in uw huis.  
 

Wat kost het? 
U betaalt maandelijks geen rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks bij de restschuld van uw woning 
opgeteld. De lening wordt afgelost aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of bij overlijden 
van langstlevende schuldenaar. 
 

De verzilverlening heeft dus geen invloed op wat u maandelijks kunt uitgeven. Bij het verstrekken van de 
verzilverlening houden we rekening met uw leeftijd en de huidige hypotheek(en) om de overwaarde te bepalen. 
Er wordt dan een variant op het bouwdepot gecreëerd waarin het geld wordt gestort. Een vakantietripje met 
het geld van de overwaarde zit er dus niet in. 
 

Komt u er niet uit? We helpen u graag! U kunt altijd bellen met 14 0516 en vragen naar Janny Blomsma. 
 

Hoe werkt het? 
Er moet natuurlijk wel overwaarde op uw woning zijn, om daar een lening over te kunnen afsluiten. Ook moet 
u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is de minimale leeftijd om de verzilverlening aan te vragen 60 jaar 
en moet de woning minimaal 1 jaar oud zijn. Daarnaast moet u niet alleen eigenaar van de woning zijn, maar er 
ook daadwerkelijk wonen of gaan wonen. 
 

Op de site van SVn (www.svn.nl/part icul ieren/duurzaamheidslening) kunt u een leencheck doen, om te zien of 
u in aanmerking komt voor een verzilverlening. Komt u in aanmerking? Dan heeft u eerst een Toewijzingsbrief 
van de gemeente nodig. Zodra u uw toewijzingsbrief binnen heeft, kunt u uw aanvraag indienen bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting via ww.svn.nl/gemeente/Ooststel l ingwerf. 
 

Meer informatie? 
Meer informatie is te vinden op www.ooststel l ingwerf.nl/verzi lverlening .  
Geen internet? Neem dan contact op met Janny Blomsma, via het algemene nummer van de gemeente: 
14 0516.  Dan krijgt u het formulier per post opgestuurd. 
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