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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 redactie wenst onze lezers,  
adverteerders en sponsors vanaf deze plaats 

prettige feestdagen en  
een voorspoedig 2020 toe!  

 

“De Wyken” 
Nummer 240 
december 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 
– juni 
– 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 27 januari a.s. 
(verschijnt ca. 8 februari) 
 
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 2020 van “De Wyken” 
 Kopij inleveren: Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ......... 27 januari ........................ weekend 8 februari 
 maandag ......... 23 maart .......................... weekend 4 april 
 maandag ......... 25 mei .............................. weekend 6 juni 
 maandag ......... 10 augustus ..................... weekend 22 augustus 
 maandag ......... 28 september .................. weekend 10 oktober 
 maandag ......... 30 november .................. weekend 12 december 
 Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets later 

worden ingeleverd, maar waar het kan hebben we het juist liever iets eerder! 
 

 Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)  
 donderdag ...... 16 januari (data in 2020 onder voorbehoud – kalender nog niet gepubliceerd) 
 donderdag ...... 13 februari  
 donderdag ...... 12 maart  
 

 “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 ............. 27 december vervalt – in plaats daarvan: de Oudejaarsborrel op 31/12 (zie hierna) 
 vrijdag ............. 31 januari 17:00–20:00u  
 vrijdag ............. 28 februari 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 – v.a. 19:30u 
 vrijdag ............. 10 januari  
 vrijdag ............. 14 februari 
 vrijdag ............. 13 maart 
 

 Van de Activiteitencommissie 
 

Datum Zaal open Aanvang Wat is er te doen in het Dorpshuis?
vr: 27 dec Wijs in De Wijken vervalt - maar: zie 31/12

di: 31 dec 10:00h Oliebollenactie! Let op de flyer met 
bestelformulier - binnenkort in de bus!

di: 31 dec 16:00h Oudejaarsborrel (tot ca. 18:00h)
zo: 12 jan 16:00h Nieuwjaarsreceptie (tot ca. 18:00h)
vr: 31 jan 17:00h Wijs in De Wijken
vr: 07 feb 19:30h 20:00h Bingo  

 

.  

 
Burgerzaken 
 
Droevig bericht 
Op 15 november jl. is de heer Rob van Houwen, Veenwijksweg 11, 
helaas overleden. 
 

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie alle kracht toe 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 
 
 
 
 

Verslag van de ledenvergadering op 21 november 2019 
 
Aanwezig: Voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha van 

der Sluis, Marga Collé, Renée Hulzinga en nog 12 personen. Inclusief bestuursleden 
waren 12 huishoudens vertegenwoordigd.  
Gemeente: wethouder Marcel Bos (CDA); gemeenteraad: dhr H. Dongstra en mw 
A. Broersma (OB). 

Afgemeld: dhr J. Mekel; de CDA-fractie. 
 
1. Opening  
 Voorzitter Roland Briefjes opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen & ingekomen stukken  
 Geen. 
 
3. Dorpsbeheer 
 a. Op vragen over de zeer slechte staat van sommige bomen aan de Compagnonsweg meldt de 

secretaris dat navraag is gedaan bij de heer Hooijsma (Gemeente). Deze gaf aan dat daar 
geen bomen op de nominatie staan om te worden gekapt; er is geen vergunningaanvraag in 
behandeling. Met dhr Franke de Boer wordt afgesproken om binnenkort samen te inventari-
seren welke bomen het betreft om vervolgens een gedetailleerde melding naar de gemeente 
te sturen. 

 b. Sportveld: getoond wordt een overzicht van de werkzaamheden tot dusverre, tot en met de 
zaaimachine die op 1 november jl. klaarstond om het nieuwe gras te gaan inzaaien. Dit 
moest helaas worden afgeblazen omdat het begon te regenen; de omstandigheden daarna 
hebben ervoor gezorgd dat deze actie naar het voorjaar is verzet. Het jeu de boulesperk is 
wel af, met dien verstande dat er nog vrijwilligers nodig zijn om het tegelpad eromheen aan 
te leggen. 

   Voor het resterende deel van het veld, dat tot insectenvriendelijke bloemenweide wordt 
omgevormd, is een ambitieus plan gemaakt: door gedeeltelijk af te graven tot bij de zandlaag 
wordt het oppervlak verarmd, wat nodig is om te voorkomen dat de bloemen weer snel 
worden overwoekerd door grassen. De af te graven grond wordt op het terrein zelf gebruikt 
voor de aanleg van een afscheidingswal langs het nieuwe speelveld en een verbindingsdam 
naar de speeltuin. Dan nog resterende grond wordt op twee bulten geschoven. Het ‘olifan-
tenpaadje’, dat schuin over het veld richting Hooghout is ontstaan, wordt gehandhaafd ten 
behoeve van wandelaars naar en vanaf het Hooghout. De kosten van dit plan worden 
momenteel berekend; of dit alles binnen het bestaande dekkingsplan kan worden uitgevoerd 
is dan ook nog niet zeker. Mochten de beschikbare middelen onvoldoende blijken, dan gaan 
we kijken naar de mogelijkheden van een vereenvoudigde òf gefaseerde uitvoering. Einddoel 
blijft om te komen tot een gevarieerde, liefst onderhoudsarme begroeiing die kansen biedt 
voor vele soorten inheemse insecten, die op hun beurt weer de vogelstand bevorderen. 

 
4. Inloopspreekuur en veldexcursie met de boswachters 
 Halfjaarlijks vindt een overleg plaats tussen Plaatselijk Belang en Natuurmonumenten. In dat 

overleg komt aan de orde wat er in het dorp leeft m.b.t. het gebied om ons heen. Dat zijn vaak 
vragen en opmerkingen over beleid en werkwijze inzake het beheer van de bossen rond het dorp. 
In dat overleg werd afgesproken om jaarlijks een inloopspreekuur in het dorpshuis te  

verder op pag. 7> 
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 organiseren, waar alle inwoners de boswachters hierover rechtstreeks kunnen aanspreken. Deze 
bijeenkomst krijgt kort daarna een vervolg in de vorm van een veldbezoek of wandelexcursie om 
ter plaatse verder in te kunnen gaan op hetgeen naar voren is gebracht. 

 De bedoeling was om het eerste inloopspreekuur medio september jl. te houden, maar door 
omstandigheden is dat helaas niet gebeurd. Om het niet op de lange baan te schuiven is nu 
gekozen voor dinsdagavond 26 november voor het spreekuur en zaterdag 7 december voor de 
veldwandeling. Daarbij is iedereen welkom, in het bijzonder diegenen die zich soms met vragen 
en/of klachten over het bosbeheer richten tot PB. Onderwerpen voor het eerste inloopspreekuur 
kunnen eventueel nu alvast worden ingediend. 

 Er volgt een discussie over de rol van PB in het contact met Natuurmonumenten. PB streeft naar 
goede communicatie met “de buren” over alle zaken die beide partijen aangaan, zonder daarbij te 
kunnen of willen optreden als extra bestuurslaag. Het inloopspreekuur is bedoeld als aanvulling 
daarop. 

 
5. Wethouder en raadsvertegenwoordiging 
 Ter sprake kwamen o.m.: 
 – Gevraagd werd naar de plannen met de gaswinlocatie aan de Menneweg, omdat er sprake 

van zou zijn dat er daar weer geboord zou worden in het kader van het leeghalen van de 
“kleine gasvelden”. Wethouder Bos is hiervan niet op de hoogte maar zal e.e.a. navragen en 
zijn bevindingen rapporteren aan PB. Nadere informatie volgt dan in de dorpskrant. 

 – Gevraagd wordt naar de eventuele gevolgen voor het dorp van de stikstof- en PFAS-
problematiek. Er zijn momenteel geen bouwplannen bekend waarbij dit aan de orde zou 
kunnen komen. 

 
6. Diverse dorpsaangelegenheden 
  a. Na het dorpsgesprek van 11 oktober 2018 waren 3 werkgroepen gevormd: 
  – ‘Wonen voor jong en oud’. Deze werkgroep heeft zichzelf al vrij kort na de start op ‘pauze’ 

gezet en is daar tot dusverre niet op teruggekomen. 
  – ‘Veiligheid & verkeer’. De insteek van deze werkgroep betrof niet alléén het thema 

verkeersveiligheid, maar dit onderdeel kreeg van meet af aan wel de meeste nadruk waardoor 
zaken als een veilige buurt nauwelijks of niet meer aan de orde kwamen. 
Na een voortvarend begin – hoofdthema: te snel rijden ➔ snelheidsremmende oplossingen – 
is het momentum verloren gegaan. Mensen haakten om uiteenlopende redenen af en uit de 
resterende groep kwamen geen reacties meer op concrete voorstellen. Zodoende kan deze 
werkgroep als niet meer actief worden beschouwd. 

  – ‘Duurzaamheid’. In tegenstelling tot bovengenoemde werkgroepen is deze wel volop actief. 
Ze treedt regelmatig naar buiten met haar streven naar een energieneutraal dorp en werkt 
samen met Energiecoöperatie De Eendracht om het Postcoderoosproject Ravenswoud tot 
een succes te maken. 

 b. Website Ravenswoud.nl 
   Samantha van der Sluis laat de vernieuwde en opgefriste website zien. Doordat deze met 

Wordpress is gemaakt, is het veel gemakkelijker geworden om berichten toe te voegen. De 
agenda van het Dorpshuis is op de homepage geplaatst. De meeste foto’s van de oude site 
zijn intussen ook weer zichtbaar, zij het soms nog tegen de oude groene achtergrond; hier 
wordt nog aan gewerkt. 

 
7. Mededelingen Dorpshuis 
 Er waren geen mededelingen. 
 
8. Rondvraag 
 – Gevraagd werd naar plannen om bomen te planten langs de Meester Lokstraat. Het betreft 

het deel van de westelijke berm voorbij de boerderij van de familie Kuypers tot de 
bebouwde kom van Appelscha. Tijdens een werkbezoek van B&W aan het dorp kwam dit 
ter sprake als mogelijke herplantlocatie ter vervanging van elders in de gemeente gekapte 
bomen. verder op pag. 9> 
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  Deze locatie was rond de sluiting van de school in beeld voor de aanleg van een vrijliggend 

fietspad, maar de focus daarop is verschoven naar het veiliger maken van de Bokslootsweg 
en Eerste Wijk omdat die route naar de scholen iets korter is en daarnaast ook veel wordt 
gebruikt als toeristische fietsverbinding tussen Appelscha en Veenhuizen. Dat project (en 
onderzoek) in opdracht van de gemeenteraad loopt nog. 

 – Het fietspad vanaf de stuw richting uitkijktoren is plaatselijk scheefgezakt. Ook zijn er veel 
plekken waar aan de waterzijde de berm is verzakt of zeer steil is, wat een gevaarlijke situatie 
oplevert, mede doordat het pad door de uitgroeiende berm aan de boskant nog smaller lijkt 
dan het toch al is. Tegenliggers kunnen elkaar met moeite passeren. 

 – De paaltjes langs de Meester Lokstraat richting Lycklamavaart blijven de gemoederen bezig-
houden. Ze zijn volgens sommigen overbodig, daarbij ook slecht te zien: donkergekleurd, 
slechte reflectie en hoog gras eromheen. Als belemmering tegen door de berm rijden werken 
ze niet, getuige de sporen die er op meerdere plaatsen achterlangs lopen. 

  Er is ook nog steeds een nadrukkelijke wens om hier een veilige looproute te maken vanaf 
het bankje ‘Kiek op de Wiek’ tot aan het bruggetje dat deel is van de wandelroute door de 
Compagnonsbossen. Als alternatief wordt genoemd een bruggetje bij het bankje, zodat men 
daar direct het bos in kan. Dit zal ook aan Natuurmonumenten worden voorgelegd, tegelijk 
met de vraag om meer bankjes langs de wandelroutes zodat er meer gelegenheid is om even 
uit te rusten en van de omgeving te genieten. 

 – Opgemerkt werd dat de opkomst wellicht beter zou zijn geweest als er – naast de aankondi-
ging in de dorpskrant – ook nog een flyer was rondgebracht. Het bestuur meldt dat de aan-
kondigingen al geruime tijd alleen in de dorpskrant werden geplaatst om op papierverbruik 
en op de kosten te besparen, maar neemt de opmerking ter harte voor de komende 
vergaderingen. 

 De overige opmerkingen worden opgenomen met de betrokken gemeentelijke instanties. 
 
9. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 
 
Wat hield & houdt ons verder zoal bezig? 
 

Een greepje uit de actiepuntenlijst: 

– Sportveld: het onderdeel “bloemenweide” was oorspronkelijk in feite een sluitpost op de 
begroting. Nu dit gedeelte echt aan de beurt komt, is er een ontwerp ontwikkeld dat niet alleen 
toegevoegde waarde heeft voor de insectenstand maar ook – zij het op bescheiden schaal – een 
natuurparkachtige omgeving biedt aan de wandelaar die via het Hooghout de bossen bezoekt. 
Het hoe en wat van dit plan werd op de ledenvergadering uiteengezet. Er zit wel een keerzijde 
aan: om alle ambities volledig waar te maken komen we nog wat geld tekort, ondanks het feit dat 
we met de rest van het sportveldplan tot nu toe goed binnen de begroting zijn gebleven. Dat 
kunnen we oplossen door ofwel de ambities bij te stellen (het plan vereenvoudigen of faseren), 
ofwel extra middelen te zoeken. Alle mogelijkheden worden onderzocht; u hoort t.z.t. meer. 

– Er komt waarschijnlijk toch een WhatsAppgroep Buurtpreventie van de grond. Het aantal van 8 
deelnemers tot nu toe is nog aan de krappe kant, maar de spreiding over het dorp is zodanig dat 
we het toch wel aandurven. Concrete stappen volgen binnenkort, ook in samenwerking met de 
gemeente. 

– Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in de ‘Begeleidingscommissie Opbouwwerk 5 Dorpen’, 
die de gemeente mede adviseert m.b.t. het pilotproject betreffende de inzet van twee opbouw-
werkers in Appelscha, Fochteloo, Makkinga, Oosterwolde-Noordoost en Ravenswoud. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
 
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland: 
 

 
● woensdag 15 januari en 22 februari – vanaf 13:30u 
 

Elke derde woensdag van de maand zijn de deuren weer open voor een gezellige (spelletjes-)middag 
onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Als u vervoer nodig heeft, neem dan tijdig contact op met Blijke Euverman, (0516) 431 526 
of Reinder Mulder (0516) 431 208. 
 
● zaterdag 4  januari 2020 – vanaf 14:00u 
 

De Historische Vereniging Appelscha e.o. nodigt haar leden uit om samen een toast op het nieuwe 
jaar uit te brengen. 
 
● zaterdag 18 januari – 14:00u 
 

Voor deze middag hebben we de Zanggroep Langedijke (een gemengd koor) uitgenodigd. Zij 
verzorgen een gezellige middag met diverse liedjes en sketches. 
Toegang €3,– voor leden en €5,– voor niet-leden. 
 
● zaterdag 22 februari – 14:00u 
 

Niek van der Oord, auteur van het gelijknamige boek, geeft een lezing over Jodenkampen. In de 
Tweede Wereldoorlog waren er in onze regio werkkampen, o.a. in Elsloo, Fochteloo en Diever. Deze 
kampen waren vaak een voorportaal van de kampen in Westerbork, Auschwitz en Sobibor. Het 
overgrote deel van de mensen die in werkkampen tewerk waren gesteld overleefde de oorlog niet. 
Toegang: leden €1,00 en niet-leden €3,00. 
 

Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in  
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha 

 
 
 
 
 

De Historische Vereniging wenst alle lezers fijne feestdagen  
en een voorspoedig 2020! 
 
 
 
 

 

Kalender 2020 
 

Nog steeds te koop, zolang de voorraad strekt: onze jaarkalender 
2020, samengesteld met foto’s uit ons archief.  

Het thema is dit jaar “Transport”: opnames van transport per paard 
en wagen, fiets, hondenkar, schoolbus. Mocht u onze vrijwilligers aan 
de deur gemist hebben, dan kunt u in Ravenswoud terecht op 
Meester Lokstraat 22.  

Tevens zijn ze te koop tijdens lezingen en op de dinsdagmorgen in 
de Hoolten Klinte te Appelscha. De prijs is €5,–.  
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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 André Berghout (06) 2691 8554 activiteiten@ravenswoud.nl 
 Activiteitencommissie Miranda Berghout (06) 5587 7347 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 

 Website Ravenswoud Samantha van der Sluis  webmaster@ravenswoud.nl 

 Werkgroep Duurzaamheid Coos Salomé 853 672 j .a.salome@home.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 
 

Dit keer is de pen doorgegeven aan de oudste inwoonster van ons 
dorp, mevr. A. Wieling-Oosting. 
In de laatste vijf nummers van De Wyken hebben steeds recent nieuw-
ingekomen inwoners van Ravenswoud zich voorgesteld. Het leek de 
eindredacteur daarom een goed idee om als tegenwicht eens iemand 
aan het woord te laten die hier al geruime tijd woont.  
Mevrouw Wieling – door veel dorpsgenoten als Mem aangesproken – 

is qua leeftijd de oudste, maar niet de langst-wonende inwoonster (‘pas’ 69 jaar). Zij die hier geboren 
en getogen zijn (en nog altijd wonen) vóórdat Ravenswoud in 1952 als zelfstandig dorp die naam 
kreeg, overtreffen haar wat dat betreft. Begin november bezocht ik mevrouw Wieling en had met haar 
en haar dochter Antje een geanimeerd gesprek. 
Aafje Oosting is in Appelscha geboren. Ze had drie oudere broers. Haar vader was een echt 
buitenmens. Hij werkte aanvankelijk bij boeren, later in de buitendienst bij de gemeente waar hij o.a. 
ingezet werd bij het onderhoud van de groenvoorzieningen en ’s winters als het nodig was bij de 
gladheidsbestrijding. 
Aafje ging in Appelscha naar de lagere school en kreeg daarna een ‘dienstje’ in werkhuizen, zoals dat 
toen heette. 
Na de oorlog kreeg zij verkering met Andries Wieling. Hij was opgegroeid in wat destijds Appelscha 
Derde Wijk heette (het huidige Ravenswoud). Andries werkte toen in Appelscha in de aardappel-
handel bij de ZPC (zaai- en pootcoöperatie). Nadat Aafje en Andries in 1950 getrouwd zijn, gingen zij 
eerst inwonen bij haar ouders. Al snel konden zij echter een woning betrekken aan de Compagnons-
weg, waar toen nog een vaart lag. Het was één van de karakteristieke veenwerkershuisjes zoals er hier 
zoveel hebben gestaan. Detail hierbij: de vader van Aafje kocht dit huis voor zijn dochter en schoon-
zoon van de vader van Wietse van Buiten. In de huidige woonkamer van Aafje hangt een prachtig 
schilderij van hoe die woning eruitgezien heeft. 
Net als haar vader, werkte ook haar echtgenoot het liefst buiten. Als boerenknecht op akkers en 
velden. Zelf hadden ze achter de woning een grote moestuin waar aardappelen en vele soorten 
groenten gekweekt en geoogst werden. 
Het echtpaar Wieling kreeg twee kinderen: een zoon en een dochter. Dochter Antje woont nu in een 
huis op de plek waar eerst haar ouderlijke woning gestaan heeft. Deze is in 1970 afgebroken om plaats 
te maken voor het huidige ‘nieuwbouw’huis. Aafje en Andries verhuisden toen naar een woning aan 
de Meester Lokstraat, waar Aafje nog steeds met veel plezier woont. 
Gelukkig hoorde er destijds bij die woning ook een grote lap grond die 
als moestuin gebruikt werd. Ook was er ruimte voor een bloementuin 
om het huis. 
Aafje, die sinds 2003 weduwe is, heeft in al die jaren hier veel zien ver-
anderen, zoals het dempen van de wijken (vaarten) die voorheen dwars 
door het dorp liepen. Het verdwijnen van de winkel, café, smederij en 
benzinepomp. Ze vertelt over de bouw van het Dorpshuis in 1981, waar 
haar man Andries als één van de vele vrijwilligers bij betrokken was. 
Leuk om te weten: veel materiaal uit het oude gemeentehuis in Ooster-
wolde zou hier hergebruikt worden. En ja, natuurlijk wordt ook het 
sluiten van de school in 2015 genoemd, waar haar man, kinderen en 
kleinkinderen leerlingen geweest zijn. 
Mevrouw Wieling is al heel lang een fanatiek klaverjasster (toen er nog geen Dorsphuis was, vond dat 
in de school plaats); ze vindt het jammer dat de koersbal gestopt is. Voorheen was ze vele jaren lid 
van de gymnastiekvereniging en thans mag ze nog graag naar de midgetgolfbaan gaan. 
Heel fijn vindt ze het, dat haar dochter Antje zo dichtbij woont en ze veel met elkaar optrekken. 
Dankzij haar hulp, o.a. bij het boodschappen doen en kleine klusjes in huis en tuin, redt ze het prima 
in haar gezellige woning. Ik wens haar daar nog vele jaren in gezondheid toe! 
De pen wordt doorgegeven aan Emile Nebbeling. 

Margaret van Beek-den Hoed 
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Een zonnige toekomst? Postcoderoosproject! 
Doe mee met het collectieve zonnedak voor 
Ravenswoud en omstreken! 
 

Fossiele brandstoffen raken een keer op. Zonnepanelen leveren op een 
meer milieuvriendelijke manier stroom. En veel mensen willen bij-
dragen aan een beter milieu. 
 

Wilt u zonnepanelen, maar heeft u daar geen geschikt dak voor, of hebt 
u geen zin in alle organisatie rond het plaatsen van panelen, of is de aanschaf van eigen zonnepanelen 
te duur voor u? Dan is deelname aan het collectieve zonnedak de oplossing. Dan profiteert u, net als 
de bezitters van zonnepanelen, van teruggave van de energiebelasting. En dan hebt u dus ook een 
lagere energierekening. 
 

Op verzoek van de Energiewerkgroep Ravenswoud kan de Energiecoöperatie De Eendracht-
Ooststellingwerf het dak van een grote schuur vol leggen met zonnepanelen. Er is een goed dak 
beschikbaar waar 200 zonnepanelen op kunnen. Er is al voor 70 panelen ingeschreven. Wilt u ook 
deelnemen of wilt u nadere informatie, kijk dan op www.eendracht-ooststell ingwerf.nl of email de 
werkgroep via energiewerkgroep@ravenswoud.nl. U kunt ook bij één van de werkgroepleden terecht. 
We zijn graag bereid om dit bij u thuis allemaal uit te komen leggen. 
 

Leden van de werkgroep: 
Hottie Cnossen ............................... (0516) 433 727 
Samantha van der Sluis .................. (06) 1805 1421 
Jaap Mekel ....................................... (0516) 433 978 
Hennie Welsink  ............................. (06) 2683 3955 
Coos Salomé ................................... (0516) 853 672 
 

. . 
 
 

Ook dit jaar weer in het Dorpshuis: onze traditionele 
 

Nieuwjaarsreceptie! 
 

Dorpshuis en Plaatselijk Belang nodigen ALLE  inwoners graag uit voor hun  

gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
op de tweede zondag in 2020:  

12 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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Weer boren naar aardgas in Ravenswoud? 
 

Tijdens de ledenvergadering van 21/11 werd aan wethouder Marcel Bos gevraagd of er iets 
bekend is over plannen die zouden bestaan om weer te gaan boren op de NAM-locatie 
“Appelscha” aan de Menneweg. Op dat moment was daarover geen informatie voorhanden, 
maar de wethouder zegde toe dit te onderzoeken. Hierop hebben wij de volgende terug-
koppeling van de wethouder ontvangen: 
 

“In november 2018 heeft de minister een instemmingsbesluit genomen over het winningsplan 
Westerveld. Dat besluit gaat over meerdere gasvoorkomens waaronder Appelscha.  
Eén van de redenen voor de wijziging van het winningsplan is het stopzetten van de gaswin-
ning uit het veld Appelscha. 
 

Het veld Appelscha is het veld waar Ravenswoud boven ligt en als je kijkt op verschillende 
(digitale) kaarten is ook de status te zien. In beide gevallen gaat het om ‘voormalig gasveld’ en 
‘opgeschort’. 
 

Onderstaande links leiden naar de betreffende kaarten: 
– Milieudefensie http://geo.solutions/ol ieengasportaal/  
– NAM https://nam-feitenencij fers.data-app.nl/geotool/nam.html  
 

Het is niet te achterhalen wat nu de informatie is die tijdens de ledenvergadering werd 
uitgesproken, maar dit zijn de feiten die bij de gemeente bekend zijn. Mocht er andere 
concrete informatie komen, dan horen wij dat uiteraard graag.” 

 

Opmerking PB: Uit de gegevens op de websites komt naar voren dat de minister de stopzetting van de 
gaswinning uit dit veld heeft bekrachtigd. Dit houdt in dat deze niet zomaar weer kan worden hervat: 
er zou dan eerst een nieuw winningsplan moeten worden ingediend dat onderworpen is aan inspraak- 
en bezwaarprocedures. DUS: het is zaak om publicaties hierover goed in de gaten te houden! 
 

. . 
 
 
Praten én het veld in met de boswachters 
 

Op dinsdagavond 26 november hielden boswachters Martin Snip en Roos Veeneklaas van 
Natuurmonumenten het eerste inloopspreekuur in het Dorpshuis. ‘Onbekend maakt on-
bemind’ geldt ook hier: deze eerste keer bleef de inloop beperkt tot 4 inwoners. Daarbij 
wel degenen die onlangs tijdens de ledenvergadering al enige opmerkingen maakten over 
hoe zij aankijken tegen beleid en werkwijze van onze “buren”. 
 

De boswachters namen alle tijd om in te gaan op de achtergronden van de keuzes die 
soms gemaakt moeten worden. Diverse gebiedskaarten werden hierbij gebruikt, mede om 
te bepalen welke route tijdens de bijbehorende veldexcursie zou worden gevolgd. 
 

Op zaterdag 7 december verzamelden dezelfde personen zich – aangevuld met nog een 
tweetal inwoners – bij het dorpshuis. Van daaruit werd de wandeling gestart langs de 
Meester Lokstraat naar het ‘Kiek op de Wiek’-bankje. Als bonus werden we al snel attent 
gemaakt op een overvliegende zeearend: daarvan verblijven er waarschijnlijk twee of drie 
exemplaren in onze omgeving. Een machtig gezicht, zelfs op vrij grote hoogte. 
 

Bij het bankje werden de (on)mogelijkheden, voors en tegens besproken van een snelle en 
voor wandelaars veilige toegang tot het bos: een brug (erbij, of verplaatst), een paadje 
door een van de bermen of door het aangrenzende veld tot bij de bestaande brug, etc. 
Via de twee bruggen werd doorgestoken naar het fietspad, waarvan in het voorbijgaan de verzakte en 
steile bermen werden genoteerd om bij de gemeente te melden. Het bankje bij het (vroeger mooi 
door bos omsloten) ven blijkt lastig bereikbaar en staat vaak in het water, reden om het binnenkort 
naar een hoger en droog gelegen plek te verplaatsen.  
Bij de eikenlanen werd uitleg gegeven over het beheer van de aangrenzende stroken, gericht op het 
vrijhouden van de eiken en hun kronen. De terugweg werd gekozen via de oostelijke helft van >>> 
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de Compagnonsbossen, waarbij o.a. aandacht werd besteed aan het vernietigende werk van de letter-
zetter, vooral het gevolg van de monocultuur van fijnsparren uit de tijd dat dit nog productiebossen 
waren. Door dode bomen alleen op te ruimen als ze hinder of gevaar opleveren voor de wandelaars 
ziet het er nu wel tamelijk troosteloos uit, maar er ontstaat ook ruimte voor spontaan opkomende 
andere bomen. Zo ontstaat langs natuurlijke weg een meer gevarieerd bos dat veel minder gevoelig is 
voor aantasting door kevers etc., zodat mensen en middelen kunnen worden ingezet op plaatsen waar 
dat harder nodig is. 
 

Alles bij elkaar een onderhoudende en waardevolle ochtend. Gaandeweg kwamen vele onderwerpen 
meer of minder diepgaand aan de orde, wat bijdraagt aan wederzijds begrip voor elkaars problemen 
en wensen. We rekenen dan ook volgend jaar op een succesvolle voortzetting van dit gezamenlijke 
initiatief. Wat vroeger in het najaar en tijdig aangekondigd hopen we dan wel op wat meer deelname. 
 

vBk 
 

. . 
 
 
Zout strooien in Ooststellingwerf 
 

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooi-
routes. Nog voordat het glad is, worden de belangrijke 
wegen en fietspaden gestrooid. Het advies: houd met 
winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op 
gestrooide wegen. 
Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op Twitter 
@Owerf. De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op 
pad gaan om te strooien. 
 

Wanneer strooien? 
Om op tijd te kunnen strooien is er een gladheidmeldsysteem. Op de meest koude punten in de 
gemeente zijn sensoren geplaatst die een melding afgeven wanneer er gladheid optreedt. De sensoren 
kunnen een melding geven van plaatselijk vriezen of van sneeuw en ijzel. Wanneer er sprake is van 
plaatselijk vriezen beslist de gemeente of het nodig is om te strooien. Strooien is altijd nodig wanneer 
er sprake is van sneeuw en ijzel. 
 

Strooiroutes 
Er zijn verschillende soorten strooiroutes. (1) A-routes, hier strooien we preventief bij verwachte 
gladheid. (2) B-routes, hier strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter 
alléén binnen normale werktijden en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid. (3) Rest-routes, 
dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier 
strooien we alleen op verzoek en uitsluitend in bijzondere gevallen. 
 

Zoutkisten 
In 5 dorpen van de gemeente Ooststellingwerf zijn kisten met zout geplaatst. Bij gladheid kunnen 
inwoners het gratis zout gebruiken om op de stoepen en andere openbare plekken te strooien. De 
gemeente zorgt ervoor dat de kisten worden aangevuld. De kisten zijn een aanvulling op de strooi-
routes van de gemeente. In Ravenswoud staat ook zo’n kist, en wel bij de buurtbushalte. De sleutel 
hiervan wordt beheerd door Marga Collé, Meester Lokstraat 48a. 

Voor meer informatie over het strooien in Ooststellingwerf kunt u terecht op onze website 
www.ooststel l ingwerf.nl/strooiroutes/. Hier leggen we onder andere uit waarom niet op alle wegen 
gestrooid wordt, hoe het zit met het strooien van provinciale N-wegen en vindt u een overzicht van 
alle strooiroutes. 
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