februari 2020, nummer 241
Ravenswoud Actueel: 2e informatieavond over zonnepanelen op 28/3!
(zie pag. 7)
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Verschijnt als dorpskrant
van Ravenswoud en is een
zelfstandig onderdeel van
Plaatselijk Belang.

Nieuws van Plaatselijk Belang
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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl
Voor vragen over facturen (advertenties, abonnementen etc.):

adm.dewyken@gmail.com


Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor uw album? Dat kan, voor
zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook uit vorige nrs.).
Mail de redactie: u krijgt ze dan kosteloos digitaal, in kleur en in hoge
(afdruk)resolutie toegestuurd.


Verschijnt 6 maal per jaar,
afhankelijk van de vakanties
meestal in de maanden:
– februari
– april/mei
– 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
redactiedewyken@ravenswoud.nl

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 23 maart a.s.
(verschijnt ca. 4 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.
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Belangrijke data


Verschijningrooster 2020 van “De Wyken”
Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

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 ...... 13 februari
donderdag ...... 12 maart
donderdag ........ 9 april
“Wijs in De Wijken”

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend:
vrijdag............. 28 februari 17:00–20:00u
vrijdag............. 27 maart
17:00–20:00u
vrijdag............. 24 april
17:00–20:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.




Klaverjassen in het Dorpshuis – v.a. 19:30u

vrijdag............. 14 februari
vrijdag............. 13 maart
vrijdag............. 10 april

Van de Activiteitencommissie
Datum

vr: 07 feb
vr: 28 feb
do: 05 mrt
vr: 06 mrt
za: 14 mrt
do: 26 mrt
vr: 27 mrt
za: 28 mrt
vr: 03 apr
wo: 08 apr

Zaal open Aanvang Wat is er te doen in het Dorpshuis?

19:30h
19:30h
19:30h
09:30h
19:30h
18:30h
19:30h

20:00h
17:00h
20:00h
20:00h
10:00h
20:00h
17:00h
19:00h
20:00h
20:00h

Bingo
Wijs in De Wijken
2e info-avond Zonnepanelen / postcoderoos
Bingo
Grote schoonmaakactie Dorpshuis
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Wijs in De Wijken
Kinder-miniplaybackshow
Bingo
Paasworkshop

.

Burgerzaken
Opnieuw een droevig bericht

Op 27 januari jl. is overleden mw Hetty van Mechelen-Salari, van de
Veenwijksweg 17.
Wij wensen haar man 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

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komt er weer
aan en wel op donderdag 26 maart a.s. vanaf 20:00u in de
grote zaal van het Dorpshuis. Tussen het verschijnen van
deze dorpskrant en de vergadering zitten bijna 7 weken
waarin er nog van alles kan gebeuren. Daarom hebben we
ervoor gekozen om, ook vanwege de statutaire voorschriften, de agenda op te nemen in een flyer die ca. anderhalve
week voor de vergadering huis aan huis wordt bezorgd.
Dat is dan meteen een mooie herinnering aan onze
bijeenkomst.
De notulen van de in 2019 gehouden voor- en najaarsvergaderingen zijn gepubliceerd in de dorpskranten nrs. 236 (april) en 240 (december). Mocht u ze vooraf nog even willen doorlezen, dan kunt u
ze ook vinden op de download-pagina van onze dorpswebsite www.ravenswoud.nl . Daar komt binnenkort ook het jaarverslag 2019 van de vereniging te staan.

Wat hield & houdt ons verder zoal bezig?
Het bestuur komt gewoonlijk 6x per jaar bij elkaar. Daarnaast is er ook regelmatig tussentijds overleg
over lopende zaken die niet tot de komende vergadering kunnen wachten.
●

Met het sportveld zijn we nog wel even bezig, ook doordat het graszaaien door de weersomstandigheden net niet meer vóór de winter wilde lukken. Dat wordt dus uitgesteld tot het voorjaar,
waardoor het veld natuurlijk ook later beschikbaar komt dan de bedoeling was: zonder een
bespeelbare grasmat kan er eigenlijk niets. Let u daarom op de markeringslinten die na het zaaien
worden geplaatst en loop a.u.b. niet over het ingezaaide deel zolang die er staan!
Intussen gaan we natuurlijk wel door met plannen maken en voorbereiden. Zo is er al een buitentafeltennistafel aangeschaft en zijn we bezig met een stel pannadoelen. Ook wordt er gezocht
naar bankjes of evt. een picknicktafel voor bij de jeu de boules-baan.

●

Zoals u wellicht weet, zijn de 13 dorpen van de Gemeente Ooststellingwerf gebundeld in vier
regio’s van enkele dorpen die gezamenlijk over allerlei ‘dorpsoverstijgende’ zaken overleg voeren
met de Gemeente en daartoe ook veel met elkaar samenwerken. Ravenswoud vormt zo’n regio
samen met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo die in gemeentelijke kring tot nu toe
bekend staat als ‘OPO-Regio 4’. Om praktische redenen (waarover hieronder en op pagina 15
meer) hebben onze vier plaatselijke en dorpsbelangen onze regio een eigen naam met bijpassend
logo gegeven: Regio RAAF.

●

In Regio RAAF-verband wordt gewerkt aan een Historische Fiets- en Wandelroute langs (cultuur-)historisch interessante objecten in onze dorpen. Eigenaren
en bewoners van zulke objecten worden daar t.z.t. persoonlijk over benaderd,
maar vooruitlopend daarop vindt u op pagina 15 alvast veel informatie over dit
project. De Gemeente heeft al een belangrijke bijdrage in de kosten toegekend;
een subsidieaanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns loopt.
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Een zonnige toekomst?
Profiteer ook van de voordelen van Zonnepanelen

2e Informatieavond – 5 maart a.s.

De werkgroep Duurzame Energie Ravenswoud nodigt u uit voor een 2e informatieavond over de
opzet van een collectief zonnedak in Ravenswoud en omgeving. We hebben al deelnemers voor ca
100 zonnepanelen. Bij inschrijving voor 180 panelen starten we met de bouw van het zonnedak.
Profiteer nu ook van de geboden mogelijkheden. In ieder geval gegarandeerd rente op uw (spaar)geld!
Waar:
Wanneer:

Dorpshuis Ravenswoud
5 maart om 20:00u, inloop vanaf 19:30u

Er wordt een toelichting gegeven op het realiseren van een collectief zonnedak (een zogenaamd
Postcode Roos project, PCR) door Energiecoöperatie De Eendracht. De werkgroep Duurzame
Energie Ravenswoud licht haar acties kort toe.

Op naar een collectief zonnedak in Ravenswoud!

.

Creatief Centrum ‘De Woudvlinder’ is verhuisd
Vanaf 10 januari 2020 is ‘De Woudvlinder’ begonnen op een nieuwe
locatie. Eind vorig jaar zochten ze een nieuwe locatie en kwamen ze
in Fochteloo terecht bij Jan en Petra van Rozen. Zij hebben de Zorgboerderij De Fochtel – adres: Zuideinde 56 – en daar was een ruimte
beschikbaar waar ‘De Woudvlinder’ gebruik van kan maken.
Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur is er Crea-ochtend. Dit houdt in: haken, breien, kleuren, handlettering, borduren, een spelletje spelen of gewoon gezellig samen zijn, alles onder het genot van een
kopje koffie/thee met wat lekkers. Kosten €3,00 per keer. Op 17 januari jl. was de eerste keer; met
een nog klein groepje van 5 personen waren ze onder het genot van een kopje koffie gezellig aan het
kletsen; sommigen waren aan het haken, andere kleurden en weer een andere was aan het borduren.
Ondertussen kwamen er ook af en toe gasten van de zorgboerderij De Fochtel even kijken wat er
precies gebeurde. Kortom, het was een geslaagde ochtend. En u bent ook van harte welkom.
Verder gaan ze ook weer door met de workshops, kinderfeestjes, high tea, verzorgde lunch, het
organiseren van Ladies Nights en fairs.
De workshops en kinderfeestjes kunnen nu ook op locatie gegeven worden. Voor meer info mail:
info@dewoudvlinder.nl of bel (06) 2059 1077.
Houd Instagram, Facebook en de website in de gaten voor alle “nieuwe” activiteiten!

.
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Grote schoonmaak Dorpshuis
Dit voorjaar willen we weer een grote voorjaarsschoonmaak van
het Dorpshuis organiseren.
Vorig jaar na de renovatie van het sanitair bij de grote zaal
kregen we de organisatie ervan niet voor elkaar. Nu dan toch.
Houd 14 maart 2020 vrij in je agenda en doe mee met veel van
je buren en dorpsgenoten. Eerdere keren dat er een grote
schoonmaak georganiseerd werd, waren de mensen tevreden
over het resultaat, over het gevoel van gezamenlijkheid en de
gezelligheid van het samen bezig zijn. Dus, ook al is schoonmaken niet je (grootste) hobby, (ook niet die van mij), laat deze
kans niet aan je voorbijgaan, en doe mee!!
Houd je meer van buiten bezig zijn: ook buitenom is er genoeg te doen. Kijk er maar eens rond en
bedenk wat je zou willen doen.
Kom om half tien naar het Dorpshuis, dan staat de koffie klaar. Mocht je buiten bezig willen, neem
dan zelf (tuin)gereedschap mee. Extra emmers zijn ook altijd handig.
Graag opgeven bij Hottie en Alie, dat kan per mail: hottie-alie@home.nl , of gewoon een briefje in de
brievenbus (Compagnonsweg 39).
Tot ziens op 14 maart!

.

.

Kerstworkshop
Op 11 dec. 2019 werd door acht personen deelgenomen aan de
kerstworkshop in het Dorpshuis o.l.v. Liana Prins, mede mogelijk gemaakt door de activiteitencommissie.
De deelnemers maakten een opgemaakt trapje, een langwerpig
kerststuk met windlicht en een kerststuk op een hoge pot.

De volgende workshop is ook alweer gepland en wel op woensdag 8 april vanaf 20:00u. Het thema is
dan natuurlijk “Pasen”. Regelmatige deelnemers krijgen tijdig nader bericht; anderen die hiervoor ook
belangstelling hebben, kunnen nadere informatie krijgen bij Rennie van der Velde, (0516) 432 452 of
per mail: vandervelde@hetnet.nl .
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

●

woensdag 19 februari & 18 maart – vanaf 13:30u

Elke derde woensdag van de maand: kaart- en spelmiddag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een
gezelschapsspelletje wil doen of gewoon een praatje wil maken. Dit alles onder het genot van ’n 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 22 februari – 14:00u
Niek van der Oord, auteur van het boek “Jodenkampen”, geeft een lezing over dit onderwerp. 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 €2,– voor leden en €4,– voor niet-leden.
● maandag 2 maart – 20:00u
Jaarlijkse algemene ledenvergadering.
● zaterdag & zondag 7 & 8 maart – van 13:30 tot 16:30u
Dit weekend organiseert de PPC een fototentoonstelling. Het thema is vermaak en recreatie. De
oorsprong van het vermaak komt bij een plaatselijke ondernemer vandaan, die in 1859 de aanzet gaf
om de Bergfeesten te organiseren. Hij vond dat met name de arbeiders ook jaarlijks een dag ontspanning (verzetje) nodig hadden. Er waren in Appelscha aan de Vaart inmiddels al een aantal herbergen
en cafés. Ook waren er dorpsbewoners die in hun woning een kamer hadden vrijgemaakt waar gasten
welkom waren om een borreltje te komen drinken. Of de stallen werden, nadat het vee in het voorjaar
naar buiten was, gebruikt om te dansen of als slaapplaats voor vakantiegangers. Jarenlang werd het
loon van o.a. de veenarbeiders in de kroeg uitbetaald (winkelnering). Aan het beeldmateriaal zijn
diverse aanvullende teksten toegevoegd. De toegang is gratis.
● zaterdag & zondag 4 & 5 april – tot 17:00u
Boeken- en platenmarkt: Zaterdag zijn we open van 09:00–17:00u en zondag van 12:00–17:00u.
Mocht u thuis nog boeken en of platen hebben en deze beschikbaar stellen, dan kunt u contact op
nemen met o.a. Koert Vondeling (tel.) 432 803 en in Ravenswoud bezorgen op Meester Lokstraat 22.
Brengen mag ook op de dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:30u in de Hoolten Klinte.
De toegang is beide dagen gratis.
Mocht u nog uitgaven van de kalender zoeken of missen in uw verzameling, we hebben nog een
stapeltje van de diverse jaren die we op deze dagen verkopen voor 1 Euro per stuk.
● periode 9 april – 30 mei
Diverse activiteiten t.g.v. 75 jaar bevrijding: een tentoonstelling in de Hoolten Klinte van 9 t/m 18
april (open van 13:30–17:00u); op zaterdag 11 april 2 fietstochten, nl. om 09:30u langs de oorlogsmonumenten in Appelscha en om 13:30u langs de onderduikplaatsen in het Drents-Friese Wold.
De kosten voor de fietstocht bedragen €1,– voor HVA-leden en €3,– voor niet-leden.
In de plaatselijke media en de volgende dorpskrant komen we hier nader op terug.
Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in (of vertrekken vanaf)
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha
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Besturen: W IE doet W AT in Ravenswoud?
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

IBAN: NL14 RABO 030 352 4928

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858
Renée Hulzinga
433 020

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
vacature

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

(06) 1323 7262
–

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
–
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
–
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
André Berghout
(06) 2691 8554
Activiteitencommissie
Miranda Berghout (06) 5587 7347

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

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

 Diverse contactpersonen:

Politie: Wijkagent
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website Ravenswoud
Werkgroep Duurzaamheid
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Geert Bos

(06) 5205 7247

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Samantha van der Sluis
Coos Salomé

512 740
432 901
431 437
432 196

arianenfemmie@ziggo.nl
roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
webmaster@ravenswoud.nl

853 672

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172
Marjan Dunning (06) 5429 5320


geert.bos@politie.nl

j.a.salome@home.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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De doorgeefpen
Mijn naam is Emile Nebbeling en zoals in de vorige De Wyken was
aangegeven is mij de eer toegevallen om iets op papier te zetten voor
deze terugkerende rubriek.
Ik ben in 1946 geboren in Den Helder en ben in 1972 getrouwd met
Ineke Omlo, geboren in de stad Groningen. Wij hebben 2 dochters en
2 zonen, onze rijkdom en thans alle vier veertigers. Zij hebben er met
hun partners voor gezorgd dat wij nu 7 kleinkinderen hebben,
2 meisjes en 5 jongens.
Ruim 12 jaar geleden, eind 2007, zijn wij als nieuwe dorpsgenoten in Ravenswoud komen wonen op
de Compagnonsweg 26, een keuze waar wij nog steeds geen spijt van hebben. Voor die tijd hebben
we 35 jaar in de gemeente Ede gewoond.
In een nieuwe omgeving is het natuurlijk altijd acclimatiseren en je weg zoeken. In de afgelopen jaren
heb ik een aantal dingen in en voor het dorp gedaan, zoals kascontrole voor het Plaatselijk Belang en
de toen nog bestaande Dorpsvereniging. Ook heb ik op vraag van het bestuur me beziggehouden met
het herschrijven van de toenmalige statuten van de Stichting Dorpshuis.
Samen staan we op het schoonmaakrooster van het dorpshuis en doen dat al een aantal jaren.
Ineke en ik vinden actief bezig zijn belangrijk en doen dat met plezier, waarbij we ons uitleven op de
sportschool, wandelen, fietsen, tuinieren en onderhoud van ons huis.
Tevens ben ik sedert 2011 actief bij de biljartclub BCR.
Het is trouwens interessant om te zien dat de samenstelling van de bewoners van Ravenswoud qua
sociale diversiteit niet of nauwelijks afwijkt van die van een grote stad. Wat wel opvallend is dat er af
en toe periodes zijn dat door sommigen over de niet oorspronkelijke ingezetenen van Ravenswoud
wordt gesproken als “die Westerlingen”, ongeacht waar ze vandaan komen, maar in de afgelopen 12
jaar hebben wij het leven in Ravenswoud grotendeels als zeer prettig ervaren en hopen hier nog jaren
met veel plezier en fijne buren te kunnen wonen.
In goed overleg geef ik de pen door aan Hottie Cnossen.
Emile Nebbeling

.

Vernieuwde feestverlichting
Het zal u misschien niet zijn opgevallen toen u tijdens de afgelopen feestdagenperiode het dorp in- of
uitreed, maar de feestverlichting aan de ophaalbrug is voorzien van nieuwe lampen. Dat is verzorgd
door Popke Moes en Roel Heeroma, die jaarlijks deze feestelijke aankleding verzorgen. Een bedankje
daarvoor namens de Ravenswoudse dorpsgemeenschap is wel op zijn plaats – en dat geldt natuurlijk
ook voor de familie De Boer op nr. 9, die zorgen voor de stroom. Bij deze dus!

.

De Wyken – 241 – februari 2020

pag. 14 / 20

De Wyken – 241 – februari 2020

pag. 15 / 20

Historische Fiets- en Wandelroute
Het dorpswerk, het werk waar de dorpsbelang-verenigingen voor staan, is in de
gemeente Ooststellingwerf verdeeld in vier overleg-regio’s. Zuidelijk heet het
MOLEN (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop), in het
midden OOSTERWOLDE, noordelijk de groep Donkerbroek, Haule, Waskemeer
en Haulerwijk en in de zuidoosthoek RAAF (Ravenswoud, Appelscha,
Appelscha-Boven en Fochteloo). Elk dorp met een eigen vertegenwoordiging.
En juist in die zuidoosthoek signaleerden de “ambassadeurs van Monumenten in Ooststellingwerf”
een leemte in de (toeristische) belangstelling. Ook in contacten met inwoners merkten bestuurders
van de Dorpsbelangen dit op. Gasten die in de omgeving logeerden op campings, in hotels en logementen, zochten de fiets- en wandelmogelijkheden in het Drents-Friese Wold en verder Drenthe in.
Of via het Fochtelooërveen naar Veenhuizen en verderop. Appelscha zelf werd een beetje gepasseerd,
Ravenswoud en Fochteloo werden zeker overgeslagen. Helaas, op die manier kreeg men niets mee
van de vele monumentjes en andere gedenkwaardige plekken die er zijn aan te wijzen.
Het verhaal en het bestaansrecht van de 3 dorpen (Appelscha-Boven is ook
Appelscha) vindt zijn oorsprong in het ontginnen van het belendende hoogveen en het produceren en verschepen van turf enerzijds, vanuit enkele
oorspronkelijke boerengemeenschappen anderzijds. En die geschiedenis is
weer zichtbaar te maken door te wijzen op wat waar heeft gestaan, wat er was
of is te zien en waar er wat is gebeurd. Het is de bedoeling om zulke objecten
te markeren met een informatiezuiltje zoals hiernaast weergegeven. Daarop
komt in het kort enige informatie over het betreffende object. Een uitvoerige
beschrijving ervan is te vinden op internet d.m.v. een op de plaquette aangebrachte QR-code, die met de smartphone kan worden gescand. Voor wie
geen smartphone (bij zich) heeft, komt alle informatie ook in een papieren
routeboekje dat op bekende toeristenlocaties beschikbaar wordt gesteld – en
wel gratis, of in elk geval zo goedkoop mogelijk.
Reeds in ander verband gemarkeerde objecten krijgen alleen een eenvoudige
plaquette (met logo, volgnummer en QR-code) t.b.v. de herkenbaarheid en
continuïteit van de route. Dat aanwijzen met zo’n herkenbaar uniform baken
is nodig om een logische route te verbinden met een logisch verhaal. Immers,
deze al bekende monumenten én de nu nog niet herkenbare en/of nauwelijks
vindbare aandachtspunten vormen samen de totale route en dienen alleen al
daarom te worden geïntegreerd in de systematiek ervan.
De ambassadeurs hebben de vertegenwoordigers van de plaatselijke en dorpsbelangen van de RAAFgroep warm gekregen voor de deeldoelstelling om hun eigen dorpen te promoten voor de inwoner en
de toerist, door mee te doen aan het invullen en welslagen van dit projectplan. Maar de totale route
kan worden verdeeld in kortere stukken die (ook) bedoeld zijn voor degenen die een rondje willen
kuieren en voor hen die mindervaliden en ouderen willen meenemen voor een wandeling om een
frisse neus te halen. En niet in de laatste plaats voor de ondersteuning van de zg. ‘heemkunde’: kennis
van en onderzoek naar de eigen leefomgeving.
Inmiddels zijn er in de RAAF-regio al ruim 75 objecten geïdentificeerd waarover genoeg interessante
details te vertellen zijn om in de route te worden opgenomen. Ook (of zelfs) in Ravenswoud staan er
een stuk of acht! Als het allemaal lukt, dan gaat u dus heel wat van deze infozuiltjes tegenkomen.
Het slagen van het project is nu vooral afhankelijk van de financiering ervan. De Gemeente heeft al
een belangrijke bijdrage toegekend, een aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns loopt en er wordt nog
gekeken naar andere subsidiemogelijkheden. We hopen nog dit jaar een begin met de uitvoering te
kunnen maken; we houden u op de hoogte van de voortgang.
Geïnspireerd op het
“Projectplan Historische Fiets- en Wandelroutes in en om de dorpen Regio RAAF ”
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Buurtsportcoaches: wat, wie en waar?
tekst
.

.
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Geen winter, deze winter...?
De kans op een echte winter is dit seizoen misschien nog niet helemáál verkeken, maar het is toch
niet echt te verwachten dat het er nu nog van komt.
Daarom hierbij een geheugensteuntje: het kán het er uitzien zoals bv. in januari 2010
In het dorp...:

...en daarbuiten:

Voorlopig moeten we het doen met de herinnering – maar wellicht komt het er ooit toch weer van...
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Om op te hangen, bv. in de meterkast:
Afvalkalender 2020
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