
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravenswoud Actueel: Ooievaars in actie! 
 (zie pag. 13) 

april 2019, num
m

er 236



De Wyken – 236 – april 2019 pag. 2 / 20 
  

 
 
 
 

Inhoud 
 
 

 5 Nieuws van Plaatselijk Belang  
 
 

 11 Besturen: Wie doet Wat in Ravenswoud? 
 
 

En verder in dit nummer: pag. 

Belangrijke data ................................................................................. 3 
Burgerzaken ....................................................................................... 3 
Historische Vereniging Appelscha e.o. ....................................... 10 
Zet vrijwilligers in het zonnetje! .................................................. 12 
De doorgeefpen ............................................................................. 12 
De ooievaars zijn terug! ................................................................ 13 
Van de Activiteitencommissie ...................................................... 15 
Duurzame Energie in Ravenswoud ............................................ 15 
De Woudvlinder’s Ladies’ Night: groot succes! ........................ 17 
Het Hooghout is weer open! ........................................................ 17 
Ravenswoud ‘hartveilig’ ................................................................ 18 
Activiteiten voor Senioren ............................................................ 18 
 

 
 

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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april 2019 
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– oktober/november 
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per jaar mogelijk. 
Digitale toezending is gratis.
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vóór 20 mei a.s. 
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eigen naam en behoudt zich het recht 
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redigeren of in te korten. 

Mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank  
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Belangrijke data 
 

 *Bijgewerkt* verschijningrooster van “De Wyken” 
 Kopij inleveren: Verschijningsdatum ca.: 
 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 ...... 11 april  
 donderdag ........ 9 mei  
 donderdag ........ 6 juni  
 De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt tot eind 2019 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 ............. 26 april 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 31 mei 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 28 juni 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 ............. 12 april 19:30u – laatste avond van het seizoen. Eerstvolgende keer: 
 vrijdag ............. 11 oktober! 19:30u 
 

.  

 
Burgerzaken 
 

Welkom 
Aan de Veenwijksweg 4 is in februari komen wonen mw Sophia Selles, 
afkomstig uit Appelscha. 
 

Op 4 maart jl. hebben Harm en Trientsje v.d. Horn uit Appelscha-Boven de 
boerderij aan de Meester Lokstraat 18 betrokken. Deze wordt grondig opge-
knapt, daarom hebben ze tijdelijk een chalet achter de woning geplaatst. 
 

Op 23 maart namen Henk Reinders en Gretha Luik uit Appelscha hun intrek 
aan de Compagnonsweg 20. 
 

Ravenswoud heet allen hartelijk welkom en wenst hen hier veel woonplezier toe. 
 
Bedankje 
Wij bedanken eenieder voor de warme belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van Roelof, 
mijn lieve man, onze vader, opa en overgroot-opa. 

Fam. Bouwknecht 

  
 

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

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dd. 21-03-2019 
 

Aanwezig: voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d. 
Sluis, bestuurslid Marga Collé; 15 leden; namens de gemeenteraad mw A. Broersma 
& dhr E. Meijerhof. 

Afgemeld: dhr W. Kunst, mw J. Cleveringa, mw H. Stam, mw A. Jansen. 
 

1. Opening 
 Voorzitter Briefjes opent om 20:02u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 15-03-2018 en de Najaarsvergadering dd.  

22-11-2018 werden gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd.  
Ze worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen. 

 

3. Mededelingen (geen mededelingen) 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd, wordt 

zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Actuele zaken  
 

5.1 Compagnonsweg 25 (het ‘veenwerkershuisje’) 
 De secretaris geeft aan dat er na de vorige ledenvergadering nader contact is geweest met Actium. 

Dit heeft ertoe geleid dat de woning te koop werd aangeboden met voorrang voor inwoners van 
Ravenswoud en oog voor de in het dorp levende wensen inzake behoud van de woning en (uit-
wendig) herstel in de oorspronkelijke staat. De woning is inderdaad verkocht aan een starter uit 
Ravenswoud met plannen voor volledige restauratie. Daarnaast is ook de aangeboden compensa-
tie voor de toezegging uit 2002 aan het dorp verhoogd tot €10.000. Dit bedrag is intussen bin-
nengekomen op de rekening van de Stichting Dorpshuis, waarmee de renovatie van de entree en 
toiletgroep grotendeels is gedekt. Het bestuur ziet dit als een mooi resultaat ten bate van de hele 
dorpsgemeenschap. 

5.2 Aanpak Sportveld 
 Voor het vereenvoudigde plan zoals gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering werd een subsi-

die van €9.500 aangevraagd bij Het Fonds van de gemeente. Op 18 december werd bekend dat 
deze subsidie is toegekend, zodat we nu van start kunnen. Er is overlegd met de aannemers die 
een groot deel van de werkzaamheden zullen uitvoeren. Mede afhankelijk van het weer – het 
moet niet ál te drassig zijn – zal het grondwerk naar verwachting medio mei/juni worden uitge-
voerd. Daarnaast is er nog heel wat werk te verrichten waarvoor we een beroep moeten doen op 
vrijwilligers, zoals het verplaatsen van de kanorekken naar de waterkant (waarvoor ook een stukje 
boswal verwijderd moet worden), aanleg van de broeihoop, gras zaaien op het opgehoogde 
gedeelte, gefaseerd inzaaien van het resterende terrein met insectenvriendelijke begroeiing, 1 of 2 
bankjes plaatsen, etc. Er wordt toegewerkt naar een min of meer feestelijke opening van het 
activiteitenveld tegen eind augustus. 

5.3 Hooghout 
 De voorzitter meldt dat de langslepende discussie over de vraag van wie de brug nu eigenlijk is – 

of anders geformuleerd: wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan – intussen is opge-
lost. De afsluiting om veiligheidsredenen heeft deze kwestie in een stroomversnelling gebracht, 

 vervolg op pag. 7 > 
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(Vervolg: verslag ledenvergadering) 
 
want naar aanleiding hiervan werd een 3-partijenoverleg belegd tussen Gemeente, Natuurmonumen-
ten en PB. Daar werd afgesproken dat Gemeente en Natuurmonumenten voortaan gezamenlijk ver-
antwoordelijk zullen zijn voor de veiligheid en groot onderhoud. PB zorgt voor een jaarlijkse schoon-
maakbeurt en eventueel ander klein onderhoud dat door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. 

5.4 Overige zaken 
 Er zijn geen extra agendapunten aangedragen. 
 

6. Overleg met de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur 
 – Mw Broersma informeerde naar de de grondwateroverlast. Bestuurslid Marga Collé, tevens lid 

van de werkgroep ‘Natte Voeten’, gaf uitleg over de stand van zaken m.b.t. het onderzoek 
door Ingenieursbureau Sweco. Er is al uitvoerig overleg geweest met een 
grondwaterdeskundige. Een diepgaand onderzoek staat in de steigers, maar wordt pas later dit 
jaar uitgevoerd omdat de grondwaterstand nu nog aan het herstellen is van de extreme 
droogte in 2018. 

 – Monumentale ophaalbrug: dit is nog steeds een punt van zorg in het dorp. De maximale 
asdruk van 4,1 ton wordt, zeker in de oogsttijd, regelmatig zeer fors overschreden: een volle 2-
assige aanhanger met bv. mais weegt naar schatting al snel zo’n 16 ton. De gemeentelijke 
‘beheerder kunstwerken’ heeft inmiddels echter laten weten dat volgens recent onderzoek de 
brug toch sterker is dan de restrictie doet vermoeden, zodat er geen argumenten zijn voor het 
instellen van een fysieke breedtebeperking tot bv. 2,30 meter om aldus (te) zwaar verkeer 
effectief te weren. Per saldo is er nog geen definitieve duidelijkheid over hoeveel de brug nu 
echt aankan. Wel zal PB nogmaals aandringen op effectieve snelheidsremmende maatregelen 
nabij de brug om zodoende de kans op schade toch te verkleinen. Ook zal er melding worden 
gemaakt van een eerder losliggende en intussen verdwenen stalen beschermstrip van de 
betonnen rand naast het brugdek. 

 – Aandacht werd gevraagd voor parkeerproblemen aan de Veenwijksweg bij drukbezochte eve-
nementen in het dorpshuis. Uitbreiding van de bestaande korte parkeerstrook zou enige ver-
lichting kunnen brengen. Destijds bij de aanleg van deze weg is daar bewust van afgezien om-
dat alle huizen over een oprit beschikken, maar de autodichtheid is nadien flink toegenomen. 

 – Er wordt geïnformeerd naar de status van het woningbouwplan op het perceel Meester Lok-
straat 49c en eventuele vervolgacties van PB dienaangaande. De secretaris geeft aan dat de 
gemeente een uitvoerige reactie heeft gestuurd n.a.v. de door PB en anderen ingediende ziens-
wijzen. Uit deze beantwoording blijkt dat eventuele bedrijfsactiviteiten in de toekomst niet 
mogelijk zijn tenzij daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning wordt aangevraagd én ver-
leend. Daartoe is een nieuwe procedure vereist met alle daaraan verbonden beroeps- en 
bezwaarmogelijkheden. Mede gezien de reactie op de andere door PB in onze zienswijze 
genoemde punten heeft het bestuur besloten om geen formeel bezwaar in te dienen tegen de 
voorliggende vergunning. Of het al dan niet gewenst is om de gemeente hier alsnog over aan 
te schrijven zal nader worden bezien. 

 

7. Financieel verslag 2018 & verslag kascommissie 
  De penningmeester licht het financieel verslag over 2018 toe. Dhr Stam meldt namens de 

kascommissie dat de administratie er goed uitziet en in orde is bevonden en stelt voor décharge 
te verlenen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen opgevolgd. 

 

8. Begroting 2019 & vaststelling contributie 
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen of opmerkingen en 

de vergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor 2019 ongewijzigd vast te stellen 
op €8. 

 

9. Bestuursverkiezing 
 Bestuurslid Marga Collé is aftredend volgens rooster en herkiesbaar, terwijl Jan-Marcel van 

Dijken tussentijds aftrad vanwege zijn verhuizing naar Hooghalen. Ter vervulling van de vacature 
heeft het bestuur mw Renée Hulzinga bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld, zodat beiden met algemene instemming zijn verkozen. 

slot op pag. 9 > 



De Wyken – 236 – april 2019 pag. 8 / 20 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Wyken – 236 – april 2019 pag. 9 / 20 
  

 
 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2019 
 Aftredend is dhr Wim Kunst. De commissie bestaat voor 2019 uit dhr Frans Stam en mw Hottie 

Cnossen. Mw Nina Boonstra is bereid om als reservelid aan te treden. De vergadering stemt in 
met deze wijzigingen. 

 

11. Mededelingen van het Dorpshuis 
 Dorpshuis-penningmeester Rolf Bremerman belicht een aantal onderwerpen: 
 – De grootscheepse opknapbeurt van de toiletgroep en entreehal van de grote zaal wordt 

volledig uitgevoerd door een (helaas tamelijk kleine) groep vrijwilligers; Sieger de Vries, Lutie 
de Jong en Janco Posthumus verzorgen het overgrote deel van dit karwei. 
Tijdens de pauze van de vergadering kon men de vorderingen bekijken, zowel in 
werkelijkheid als door middel van een fotopresentatie die het hele proces in beeld brengt. De 
handvaardige heren oogsten veel bewondering voor het nu al bereikte resultaat. 
Deze opknapbeurt maakt het Dorpshuis ook tot een prima locatie voor familiefeesten e.d. 

 – Er zijn nog meer verbeterplannen. Zo is het de bedoeling om ook beide bars en het terras 
onder handen te nemen. Daarnaast zijn er de nodige onderhoudsklussen te doen, zodat er 
voorlopig nog wel werk aan de winkel is. Extra handen zijn dan ook altijd welkom! 

 – Het lopende seizoen wordt gekenmerkt door diverse succesvolle nieuwe activiteiten, zoals 
het oliebollen bakken, bingo, een bierraderij en het concert van het Kleinkoor Vlieland. 
Deze activiteiten draaien wel op een vrij kleine groep mensen. Nieuwe ideeën zijn welkom, 
evenals de bijbehorende handen om deze uit te voeren. 

 – Verhuur van een deel van het gebouw aan De Woudvlinder heeft veel extra leven in de 
brouwerij gebracht. Er is sprake van vruchtbare samenwerking: er wordt veel georganiseerd 
dat goed past bij het Dorpshuis, maar dat we in eigen beheer niet zomaar voor elkaar zouden 
krijgen. 

 – Het huidige bestuur is alweer 3 jaar in functie en heeft er nog steeds zin in. Dat vastgesteld 
zijnde, moet er voor de wat langere termijn toch wel worden nagedacht over en gezocht naar 
mogelijke opvolgers om deze voor ons dorp onmisbare voorziening overeind te houden. 
Een aandachtspunt voor alle inwoners! 

 – De financiële situatie is gezond te noemen: in 2018 werd een positief resultaat behaald en dat 
is ook de verwachting voor 2019. 

 

12. Rondvraag 
 Mw Boonstra informeert naar de vorderingen voor wat betreft de aanleg van glasvezel in het 

grijze gebied, oftewel binnen de bebouwde kom van Ravenswoud. Volgens de laatst bekende 
informatie is dit zeker haalbaar gebleken; een en ander wordt voorgelegd aan gemeente en 
provincie. Over de termijn waarop dit eventueel zou worden uitgevoerd valt nog weinig zinnigs 
te zeggen. 

 Mw Van Dijk spreekt haar waardering uit voor de wandelroute ‘Bonghaar’ door het Fochtelooer-
veen, die door Natuurmonumenten is opgeknapt. 

 

13. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:35u. 
 

Eventuele opmerkingen of vragen over dit verslag kunnen worden gericht aan plbelang-secr@ravenswoud.nl. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
 
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland: 
 

 
● 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 stellen, dan kunt u contact op nemen met Koert Vondeling, 
tel. (0516) 432 803 en in Ravenswoud bezorgen op Meester Lokstraat 22. Brengen mag ook op 
dinsdagochtend 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 ieder 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. 
 
● zaterdag 29 juni –13:00u (vertrek vanaf de Hoolten Klinte) 
 

Onder deskundige leiding van Geert Veen is er een 30 km lange fietstocht langs vennen en poelen in 
het Drents-Friese Wold. Tijdens de tocht is er op enkele plaatsen gelegenheid voor een versnapering 
op eigen kosten. Kosten deelname fietstocht: leden € 1, niet-leden € 3. 
 

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

 
Herdenkingsbijeenkomsten bij monumenten in Appelscha & Ravenswoud 
 

● zaterdag 13 april – 10:00u 
 

Er wordt een krans gelegd bij het monument ‘Stokersverlaat’ in Appelscha. 
 
● zaterdag 4 mei – ca. 10:00u 
 

Er wordt een boeket bloemen gelegd bij het monument aan de Eerste Wijk in Appelscha ter nagedach-
tenis aan de gevallen Appelschasters Jitze Kiewiet, Melle Bruinsma en Anne de Boer. 
 
● zondag 19 mei – 11:15u 
 

Er wordt een boeket gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan meester Anje Lok in de zijgevel 
van de voormalige school aan de Veenwijksweg 3. 
 
 

Programma openluchttheater ‘De Koele’ – Bosberg 3a, Appelscha 
 
● zondag 9 juni (Pinksteren) – 10:00u 
 

Sinds enkele jaren is een oud gebruik nieuw leven ingeblazen: de kerkdienst op Eerste Pinksterdag in 
Openluchttheater De Koele. Dit jaar alweer voor de derde keer georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente en RCN De Roggeberg. De toegang is gratis. 
 
● woensdagavond 26 juni  
 

Groep 8 van obs ‘De Riemsloot’ voert een musical op voor ouders, grootouders, vrienden en beken-
den. De toegang is gratis, het aanvangstijdstip vindt u in de volgende dorpskrant. 
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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 Renée Hulzinga 433 020  
 
 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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Zet vrijwilligers in het zonnetje! 
 

Op wie kunt u altijd rekenen? Wiens/wier enthousiasme is 
aanstekelijk? Geef diegene op voor de Vrijwilligersawards! 
Op vrijdag 17 mei vanaf 18:30u zet gemeente 
Ooststellingwerf de vrijwilligers in het zonnetje tijdens de 
Vrijwilligersawards in de Raadzaal van het gemeentehuis. 
 
Wie kunt u nomineren? 
Kent u een of meerdere vrijwilligers, die u een extra blijk van waardering wilt geven? Laat het weten 
aan de gemeente! U kunt een individuele (jonge) vrijwilliger of een groep vrijwilligers voordragen. 
Deze vrijwilligers krijgen allemaal een blijk van waardering. 
Daarnaast kunt u ook een vrijwilligersorganisatie/instelling nomineren voor de vrijwilligersprijs. Dit 
moeten wel rechtspersonen zijn. Uit de genomineerde organisaties/instellingen selecteert de jury een 
drietal finalisten. De prijswinnaars winnen €2.000, €1.500 of €1.000 ter vrije besteding door de 
instelling/organisatie. Deze winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Vrijwilligersawards. 
 
Voordragen 
Heeft u al iemand in gedachten? Geef die dan uiterlijk 21 april 2019 op. Opgeven kan op verschillen-
de manieren: 
1. Door te mailen naar j .blomsma@ooststell ingwerf.nl. 
2. Door in een privébericht of video te sturen naar de Facebookpagina van gemeente 

Ooststellingwerf 
3. Door een video te appen naar de gemeente via WhatsApp: (06) 8304 4545. 
4. Via een van de digitale formulieren op www.ooststell ingwerf.nl/vr i jwil l igersawards. 

Geef bij de aanmelding aan wie u nomineert, waarom diegene verdient om in het zonnetje gezet te 
worden, de contactgegevens van deze persoon en uw eigen contactgegevens. 
 
Vragen en meer informatie 
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u kijken op www.ooststel l ingwerf.nl/vr i jwil l igersawards. 
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Janny Blomsma, e-mail: j .blomsma@ooststell ingwerf.nl of 
telefonisch (0516) 566 388 op maandag, dinsdag en woensdag. 
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De doorgeefpen 
 

Mijn naam is Coos Salomé. Ik ben 69 jaar en heb mijn jeugd doorge-
bracht in Zeeland. Vandaar, na mijn studie Civiele techniek in Delft, ben 
ik bij de provincie Drenthe gaan werken. Ik was daar de verkeersman 
voor de provincie. De meeste nieuwe wegen om steden en dorpen heen 
en reconstructies van regionale wegen zijn van mijn hand. Daarna ben ik 
de pionier voor Noord-Nederland geworden met het aanbesteden van 
het Openbaar Vervoer. Al had ik snel door dat marktwerking zich niet 
goed verdraagt met publieke dienstverlening. Dat inzicht heeft geresulteerd in de oprichting van het 
OV-bureau Groningen Drenthe. Nu moet de landelijke politiek nog terugkomen op haar 
marktdenken over deze en andere publieke dienstverlening. 

Ik woon op de Compagnonsweg 10, samen met mijn vrouw Annelies. Wij hebben 2 dochters en een 
zoon. Twee hiervan hebben sinds vorig jaar een boerderijwoning gekocht in Zuid-Drenthe. Alle twee 
weer terug uit de Randstad naar het mooie Noorden.  

Wij wonen nu in Ravenswoud sinds 2017. Vanuit Assen, waar we ruim 35 jaar hebben gewoond, 
zochten we groen en ruimte. En dat hebben we hier gevonden. Ruimte en zicht op de landerijen en 
toch in een dorpsgemeenschap. Het dorpshuis is voor ons een soort thuishonk aan het worden en 
ontmoeten er veel dorpsgenoten. We hebben vorig jaar voor mijn familiereünie daar een BBQ 
georganiseerd. Echt een aanradertje. Annelies heeft in het dorpshuis haar wekelijkse kleurgroep 

georganiseerd en ik ben bezig met een werkgroepje te starten om een 
duurzame energievoorziening voor het dorp mogelijk te maken. Hierover 
kan je verder in deze De Wyken een oproep lezen. 

We willen ook anderen laten meegenieten van groen en ruimte en daarom 
hebben we een gastenverblijf, genaamd Vlinder, ingericht in ons huis. 
Vooralsnog hebben we dat alleen bekend gemaakt via Vrienden op de Fiets. 
De fiets- en wandelroutes liggen tenslotte op de Bokslootweg vlak bij ons 
huis. 
Ik geef de pen graag door aan een andere nieuwkomer in ons dorp, Merel 
van Randeraat.  Graag tot ziens en groet van Coos Salomé 

 

. . 
 

De ooievaars zijn terug! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ooievaarspaar dat vorig jaar spontaan (en zonder wagenwiel) een nest bouwde bij een woning aan 
de Meester Lokstraat en daar 2 jongen grootbracht, is weer terug. Al enkele weken zat het mannetje 
op de uitkijk, afgewisseld met wat rondscharrelen op de omliggende landerijen. Bovenstaande foto’s 
van 19 maart jl. zijn een duidelijk bewijs dat de lente is begonnen. Ze hebben er kennelijk zin in! 
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Van de Activiteitencommissie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. . 
 
Duurzame Energie in Ravenswoud 
 

Wie wil met ons meedoen? 
 

Ravenswoud geheel voorzien van duurzame energie! 
Hoe mooi zou dat zijn? 
Met deze gedachte is een klein werkgroepje bestaande uit 
Hottie Cnossen, Samantha v.d. Sluis, Jaap Mekel en Coos 
Salomé gestart. Dit groepje is gestart naar aanleiding van 
het Dorpsgesprek op 11 oktober jl. in het Dorpshuis. We 
zijn allen leken op dit gebied, dus het is best een 
avontuur waar we nu mee willen starten.  
We hebben heel veel vragen en nog weinig antwoorden. 
Dus zijn we begonnen met (ervarings-)deskundigen op te 
zoeken. De Energiecoöperatie De Eendracht Ooststel-
lingwerf, de Energiewerkplaats Fryslân en Duurzaam 
Heeg hebben we gesproken. Maar dat viel niet mee. Er 
zijn geen makkelijke antwoorden. 
 

Wat willen we met duurzame energie in Ravenswoud? Dat is de hamvraag. En wat voor voordelen 
kunnen wij Ravenswoud daarmee bezorgen? De antwoorden hierop zullen we echt zelf moeten 
geven. Wat we wel weten is dat: 
● we allemaal vroeg of laat van het aardgas af moeten;  
● de aardgasprijs, vooral door hogere belastingen, de komende jaren flink duurder wordt – zie 

alleen al de belastingverhoging van dit nieuwe jaar; 
● onze cv-ketels vroeg of laat vervangen moet worden; en wat dan te doen? 
● de overheid en marktpartijen ons nu niet erg helpen in dit vraagstuk. 
 

Door nu gezamenlijk op te trekken kunnen we voor ons dorp en onze inwoners schone en goedkope-
re energie en warmte opwekken. Wanneer je zelf aan de slag gaat kan het nogal prijzig zijn. Ook is het 
lastig te bepalen welke keuzes er allemaal zijn en wat nu betaalbaar en haalbaar is. Door onderzoek te 
doen hopen we hier antwoord op te kunnen geven. Als collectief kunnen we het betaalbaar maken. 
Ook net als in de vorige eeuw met coöperaties op velerlei gebied. 

 

Samenwerken dus. Een groot aantal dorpen in Friesland is ons al voorgegaan. Ons werkgroepje van 4 
mensen is maar klein en daarmee kwetsbaar. Welke Ravenswouder wil ons werkgroepje komen 
versterken? Wie wil met ons deze uitdaging oppakken? 
Je kunt je aanmelden bij mij – tel. (0516) 853 672 – of natuurlijk bij één van andere werkgroepleden. 

 Coos Salomé 
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De Woudvlinder’s Ladies’ Night: groot succes! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 15 maart jl. organiseerde De Woudvlinder voor de 
eerste keer een Ladies’ Night en dat was een door-
slaand succes: er waren 23 standhouders die maar liefst 
206 bezoekers zagen langstrekken. 
Het gebeurt niet vaak dat in het Dorpshuis zó veel 
mensen tegelijk verwelkomd kunnen worden die 
kennelijk vanuit de wijde omtrek zijn toegestroomd, 
getuige de tot op honderden meters afstand gepar-
keerde auto’s.  Ook de Kleurgroep Ravenswoud had een stand 
 

. . 
 

Het Hooghout is weer open! 
 

Zoals vermeld in het verslag van de ledenvergadering is de oude vraag “Van wie is die brug?” inmid-
dels beantwoord: de Gemeente en Natuurmonumenten delen de verantwoordelijkheid voor een veili-
ge situatie en het daarvoor nodige groot onderhoud. Vanwege het belang voor onze inwoners zorgt 
PB voor klein onderhoud dat door vrijwilligers kan worden uitgevoerd, zoals een jaarlijkse reinigings-
beurt. Eind maart is het antislipgaas opgeruimd en de brug schoongespoten. Daarna zijn in opdracht 
van de Gemeente enkele dringende reparaties verricht door een aannemer en aansluitend is de brug 
weer voor het publiek vrijgegeven. Het Hooghout is nu weer voor minstens een jaar veilig te gebrui-
ken. Groot onderhoud, o.m. vervanging van het loopdek, zal waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden. 
Tijdens die werkzaamheden zal de brug opnieuw enige tijd afgesloten moeten worden, dat is helaas 
onvermijdelijk. Maar dat zien we dan van tevoren aankomen zodat we u tijdig kunnen waarschuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schoonmaakploeg in actie De timmerman aan het werk 
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Ravenswoud ‘hartveilig’ 
 

Na het opheffen van de eigen Ravenswoudse AED-werkgroep heeft Plaatselijk 
Belang het beheer van de AED overgenomen. Door het wegvallen van de werk-
groep als verbindend element tussen de toenmalige vrijwilligers was er geen 
mogelijkheid meer om tijdig te waarschuwen voor het verlengen van de certifi-
caten en ook het werven van nieuwe vrijwilligers bleef achter bij de behoefte. Dit 
was voor PB aanleiding om met de collega’s uit Appelscha en Appelscha-Boven 
samen te werken met de werkgroep Hartveilig Appelscha. Deze werkgroep is actief met o.m. het 
daadwerkelijke beheer en controle van de AED’s in Appelscha. Ook hebben we gezamenlijk een 
avond georganiseerd voor burgerhulpverleners – zoals gecertificeerde vrijwilligers thans worden 
aangeduid – waar achtergrondinformatie en demonstraties werden gegeven door ambulanceverpleeg-
kundigen.  
 

Hartveilig Appelscha is inmiddels aangesloten bij de centrale organisatie HartslagNu. Daardoor kan 
men thans wel zien wie er als burgerhulpverlener zijn geregistreerd en of het certificaat nog geldig is. 
Men kan in dat geval de betrokkene benaderen om hem of haar eraan te herinneren dat het tijd is 
voor een herhalingscursus. Hartveilig Appelscha organiseert zelf voordelige (want niet-commerciële) 
herhalingscursussen voor hulpverleners uit Appelscha, Appelscha-Boven, Ravenswoud én inmiddels 
ook Fochteloo. Verder worden er ook steeds nieuwe hulpverleners gezocht, voor hen worden naar 
behoefte ook beginnerscursussen gegeven. Belangstellenden: zie de contactgegevens hieronder. 
 

In Ravenswoud zijn nu 16 geregistreerde hulpverleners bekend, echter van 6 daarvan is het certificaat 
inmiddels verlopen (óf de nieuwe vervaldatum is nog niet geregistreerd bij HartslagNu). Weest dus 
niet verrast als u hierover wordt benaderd door Hartveilig Appelscha!  
Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen: mail naar Bart Nijholt, hartveil igappelscha10@gmail.com. 
 

. . 
 
Activiteiten voor Senioren 
 

Aan de inwoners van Ravenswoud: 
Weet u dat er in Ooststellingwerf een seniorenvereniging is? 
 

Sinds het voorjaar van 2016 is de Onafhankelijke Seniorenvereniging 
Ooststellingwerf (OSO) actief in onze gemeente. Over haar activiteiten 
heeft u vast wel eens iets gelezen in gemeentelijke en regionale media. 
 

Onze belangenvereniging voor senioren stelt zich ten doel: 
a. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij zoveel 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; 
b. De belangen van senioren te behartigen, zowel individueel als collectief. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder: 
a. Het adviseren van de gemeente en haar instellingen en organisaties over een goed seniorenbeleid; 
b. Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende 

activiteiten. 
 

De OSO vindt belangenbehartiging heel belangrijk en daarom heeft zij veel contact met de gemeente 
en andere instanties die ten dienste staan van de senioren in onze gemeente. Daarnaast heeft de OSO 
ook tot doel om activiteiten te organiseren. In Appelscha, Haulerwijk, Makkinga en Oosterwolde 
zijn het jaar rond gezellige en informatieve activiteiten bedoeld voor leden uit alle dorpen. 
 

Bent u nog geen lid van de OSO en u heeft wel belangstelling, dan nodigen we u graag uit om u aan te 
melden als lid. U wordt dan via onze nieuwsbrieven en programmaboekjes op de hoogte gehouden 
van onze activiteiten. Het lidmaatschap van de OSO is €20,– per persoon per jaar. 
Wanneer u lid wilt worden kunt u uw naam en adres doorgeven aan het OSO secretariaat: 
Breikom 1, 8431 BM  Oosterwolde; tel (0516) 512 600; e-mail info@os-ooststel l ingwerf.nl. 
Na uw aanmelding wordt vanuit de ledenadministratie contact met u opgenomen. 
 

Mogen wij iets van u horen? namens het bestuur van de OSO 
J.S. Punter-de Vries, secretaris 



De Wyken – 236 – april 2019 pag. 19 / 20 
  

 

 
 
 



De Wyken – 236 – april 2019 pag. 20 / 20 
  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


