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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. 
 

 
 
CORONA-UPDATE: In overleg met onze drukker en onze vrijwillige 
bezorgers kunnen we ons blad voorlopig volgens het geplande rooster 
laten verschijnen, dus totaal 6x in 2020. In de loop van het jaar moet 
blijken of we dit kunnen en mogen volhouden. 
 
     

“De Wyken” 
Nummer 242 
april 2020 
 
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 25 mei a.s. 
(verschijnt ca. 6 juni) 
 
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. 

 Plaatselijk Belang Ravenswoud
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Belangrijke data 
 

 Verschijningrooster 2020 van “De Wyken” 
 Kopij inleveren*): Verschijningsdatum ca.: 
 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 ........ 9 april  
 donderdag ........ 7 mei  
 donderdag ........ 4 juni  
 donderdag ........ 2 juli  
 

 “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 juni 17:00–20:00u ONDER VOORBEHOUD! 
 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  
 Vanwege de Corona-perikelen is besloten om alle klaverjasavonden voor de rest van het lopende 

seizoen af te gelasten. We hopen medio oktober weer te kunnen starten. Dan wordt ook de 
eindstand van dit afgebroken seizoen bekendgemaakt, incl. prijsuitreiking. 

 

 Van de Activiteitencommissie 
 

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

Tot nader aankondiging geen activiteiten

 
 

.  

 
Burgerzaken 
 
Hartelijk welkom! 
Op 13 januari 2020 hebben zich gevestigd aan de Compagnonsweg 6: 
Irma Swart en Robert van Westendorp met hun 2 kinderen:  
Myrthe (3) en Aaron (1). Ze komen uit Bovensmilde. 
 

Ingaande 31 januari 2020 zijn aan de Meester Lokstraat 6 komen wonen 
Nico Ros en Margriet Ros-Blom, afkomstig uit Nederhorst den Berg. 
 

We wensen hun veel woonplezier toe in Ravenswoud. 
 

  
 

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

Uitstel of afstel? 
De corona-problematiek raakt iedereen in meerdere of mindere mate. Vanzelfsprekend wordt ook de 
gang van zaken in en om Ravenswoud hierdoor beïnvloed: tal van activiteiten moesten worden 
afgelast of uitgesteld. Deze krant staat dan ook bol van de “onder voorbehoud”-vermeldingen. Alle 
plannen staan op losse schroeven; sommige activiteiten gaan helemaal niet door, andere zijn onzeker.  

Ook de Algemene Ledenvergadering werd hierdoor getroffen. Volgens statutair voorschrift had deze 
in de maand maart moeten plaatsvinden, maar op dit moment is niet te voorzien wanneer we deze 
alsnog kunnen organiseren. Echter, om de controle van het bestuursbeleid door de leden toch nog 
enigszins vorm te geven, hebben we naast ons jaarverslag ook het verslag van de kascommissie over 
2019 beschikbaar gemaakt op www.ravenswoud.nl/downloads. De gedetailleerde financiële verslagen en 
de begroting voor 2020 zullen we aan de leden voorleggen zodra we de ledenvergadering alsnog 
kunnen houden. U krijgt daarover tijdig bericht: in deze krant, via een flyer of allebei. 
 
Wat hield & houdt ons verder zoal bezig? 
 

Alle reguliere overlegstructuren liggen momenteel natuurlijk zo goed als stil; er is alleen zo hier en 
daar nog wat telefonisch of mailcontact. We vermelden hier een paar ‘hoogtepunten’ daaruit. 
 

● WABP: De WhatsAppgroep BuurtPreventie is min of meer 
geruisloos van start gegaan. Het was oorspronkelijk de be-
doeling om tijdens de ledenvergadering het officiële start-
schot te lossen met een toelichting op de werkwijze, aan-
meldprocedure etc., terwijl kort daarna de door de gemeen-
te beschikbaar gestelde bordjes zouden worden geplaatst bij 
de toegangen van het dorp. Echter, de gemeentelijke 
buitendienst heeft deze bordjes in een snelle bui al enkele 
weken eerder geplaatst hetgeen leidde tot enkele vragen van 
mensen die zich al aangemeld hadden, maar verder nog 
niets hadden vernomen. De uitgebreide toelichting houdt u dus nog tegoed. In de tussentijd kunt 
u alvast veel informatie vinden op de website www.wabp.nl. De groep werkt volgens de daar 
vermelde richtlijnen en protocollen. Als u ook wilt meehelpen om Ravenswoud een veiliger dorp 
te maken of nadere informatie wilt, dan kunt u zich wenden tot coördinator Hans Meijer, tel. 
(0516) 750 857, of tot de secretaris (zie pag. 11 voor contactgegevens). 

 

● Veilige fietsroute naar Appelscha: op verzoek van de gemeenteraad is er een onderzoek ingesteld 
naar de veiligheid van het verkeer naar, van en door het dorp. De adviezen van Ingenieursbureau 
Roelofs hebben geleid tot het idee om de Bokslootsweg in te richten als fietsweg. Dit wordt nu 
uitgewerkt om te worden voorgelegd aan B&W. Als die akkoord gaan, kan de uitvoering worden 
meegenomen in de onderhoudsplanning 2020-21. We houden u op de hoogte! 

 

● Sportveld: als de voortekenen niet bedriegen zal het gras rond het verschijnen van deze krant 
toch echt worden ingezaaid. Daarom voor de zekerheid nog maar eens het verzoek om het nieuw 
gefreesde en ingezaaide deel van het veld niet te betreden zolang de rood-witte markeringslinten 
er staan. We hopen op een voorspoedige groei, zodat we het volgens plan op 22 augustus a.s.  
– onder voorbehoud natuurlijk! – met de nodige feestelijkheden in gebruik kunnen nemen. 
U hoort tegen die tijd nader van ons en vooral ook van de Activiteitencommissie. 

 
❖ ❖ ❖ 
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Oude glorie! 
 

Wat zaten er eind vijftiger/begin zestiger jaren veel voetballers uit Ravenswoud in Stânfries-1: Wietze 
en Henk van Buiten, Jan de Vries, Menno Jonkers, Hielke Posthumus en Tiemen de Boer!! Stânfries 
speelde toen in de Derde Klasse van de KNVB en dat was hoog. De Eerste Klasse was namelijk het 
hoogste niveau in het amateurvoetbal. Toen zou het huidige Stânfries in de Zevende Klasse hebben 
gespeeld, dus vier(!) klassen lager dan Wietze van Buiten en zijn teamgenoten. Ja, ja!  

 Groeten, Anne Veenstra 

 

. . 
 
Samen zoeken naar een oplossing 
 

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een 
opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel in de directie omgeving of een 
meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat. 
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. 
Getrainde vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn onpartijdig en 
denken met u mee. Buurtbemiddeling is kosteloos.  
 

Waar we met Buurtbemiddeling aan werken: 
● het herstellen van de onderlinge communicatie;  
● het bevorderen van wederzijds respect; 
● het benoemen van gezamenlijke belangen; 
● komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 
 

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt. Alle 
informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een 
oplossing te vinden. 
 

Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 gemeenten uitgevoerd. Scala-Welzijn voert dit uit in de 
gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. 
 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: (06) 5435 0855 / (0516) 567 220 
of via buurtbemiddeling@scala-welzi jn.nl. 
4 

Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op 
www.overlastadvies.nl. 
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Schoonmaak in en om het Dorpshuis 
 

Heel Nederland in de ban van het Coronavirus – en in Ravenswoud 
wordt op zaterdag 14 maart het Dorpshuis schoongepoetst. 
Ondanks enkele afzeggingen (begrijpelijk!) waren er toch genoeg 
mensen om het Dorpshuis eens een extra poetsbeurt te geven. Alleen 
de koffie-met-cake werd niet op corona-veilige afstand genuttigd. 
Verder was er genoeg te doen om op afstand van elkaar het nodige te 
doen.  

Ramen van binnen en buiten gelapt, alle glazen opgepoetst en op een 
schone plank terug, een koelkast uitgemest en de vriezer in de keuken 
ontdooid en schoongemaakt, alles rook naar groene zeep en frisse 
lucht.  

Buitenom werd al het zwerfvuil op-
geruimd en het houtwerk schoon-
gemaakt. Ook een nuttige klus: de plaggen gras van het toegangspad 
afgestoken. Zwaar werk! Door de buitenmensen werd besloten om 
voor al het groenafval dat er toch regelmatig is, een composthoop te 
maken, achter waar de container staat. Dan hoeft niet meer het 
groenafval in de container gedaan te worden. Ook beter voor de 
portemonnee, toch?  

Er waren mensen in het dorp 
gevraagd om de vitrage uit te wassen 
en deze boden spontaan aan om het 
ook weer zelf op te gaan hangen. 
Anderen zijn gevraagd om al het 
wasgoed dat er vandaag gebruikt was 

in de wasmachine te stoppen. Fijn om zulke dingen gemakkelijk 
geregeld te krijgen, en dat mensen behulpzaam zijn. Zo dragen veel 
mensen hun steentje bij. 

Mochten er mensen zijn die zich in deze coronatijd vervelen en niet 
genoeg te doen hebben thuis: er ligt altijd nog wel wat te doen; haal 
de sleutel op bij ons (Alie/Hottie) en doe alsnog een klus in of om 
het dorpshuis.  Hottie Cnossen & Alie Jansen 

. . 

 
Hartveilig Ooststellingwerf: Levens redden door samenwerken 
 

Een hartstilstand kan iedereen overkomen, jong of oud. Op het moment dat je getroffen wordt door 
een hartstilstand is iedere minuut van belang. Om levens te redden is het belangrijk dat er voldoende 
geregistreerde AED’s en voldoende burgerhulpverleners zijn. Hartveilig Ooststellingwerf maakt zich 
hier hard voor.  
 

Help je mee? 
Wil jij mee denken hoe we in de gemeente Ooststellingwerf voldoende AED’s en burgerhulpverleners 
krijgen?  
Meld je dan aan voor het Kernteam Hartveilig door te mailen naar hartveil igooststell ingwerf@gmail.com. 
Wil je geregistreerd worden als burgerhulpverlener?  
Mail ook dan naar hartveil igooststel l ingwerf@gmail.com. Hiervoor kan je een scholing aangeboden 
krijgen. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
 
ALLE VOOR DE KOMENDE PERIODE GEPLANDE ACTIVITEITEN ZIJN 
ONDER VOORBEHOUD IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN.  
LET OP FLYERS EN AANKONDIGINGEN IN DE STREEKPERS! 

 

Belangrijk 
Vanwege de uitbreiding van het COVID-19 virus heeft het bestuur van de Historische Vereniging 
Appelscha e.o. besloten tot en met 18 april de activiteiten die in de Hoolten Klinte zouden plaatsvinden 
af te gelasten. Aangezien het op dit moment niet te voorspellen is hoe dit virus zich verder gaat 
ontwikkelen en hoe lang de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn, kunnen we nog niet 
aangeven of en wanneer de afgelaste activiteiten alsnog zullen plaatsvinden. Zodra de situatie het weer 
toelaat bekijken we de mogelijkheden en geven we dit via de media en flyers aan u door. 
OOK VAN ALLE HIERONDER GENOEMDE ACTIVITEITEN IS HET DOORGAAN NIET ZEKER! 
 

● woensdagen 22 april – vanaf 13:30u ONDER VOORBEHOUD 
 

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. 
 

● maandag 4 mei – 10:00u – monument aan de Eerste Wijk ONDER VOORBEHOUD 
 

Herdenking van de neergeschoten mannen uit Ravenswoud bij het monument aan de Eerste Wijk. 
In mei 1943 werden hier drie mannen uit Ravenswoud neergeschoten tijdens de melkstaking. Deze 
mannen waren op het verkeerde moment op de verkeerde locatie. Er worden bloemen neergelegd. 
 

● maandag 4 mei – 20:00u – monument aan de Bruggelaan ONDER VOORBEHOUD 
 

Dodenherdenking: een wandeling door Appelscha arriveert om 20:00 uur bij het monument aan de 
Bruggelaan. Na de twee minuten stilte zal hier een krans worden gelegd ter nagedachtenis aan alle 
mensen uit Appelscha en Ravenswoud die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 
 

● woensdag 20 mei – 11:00u – Veenwijksweg 3. Ravenswoud ONDER VOORBEHOUD 
 

Herdenking Meester Lok: In Ravenswoud wordt bij de voormalige school met de familie Lok een 
krans gelegd bij het monument in de muur van het gebouw. 
 

● zondag 31 mei – 10:00u – Openluchttheater ONDER VOORBEHOUD 
 

Op Eerste Pinksterdag is er een kerkdienst in het Openluchttheater ‘De Koele’, Bosberg 3 te 
Appelscha. De toegang is gratis. 
 

Activiteiten waarbij geen andere locatie is vermeld vinden plaats in 
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha 

 
. . 
 
Nog even: ‘De Woudvlinder’ 
 

Het bericht over de verhuizing in de vorige dorpskrant was niet helemaal 
compleet. Door een misverstand is er een stukje tekst weggevallen, reden 
om er hier nog even op terug te komen. Redactie 
 

Met pijn in mijn hart ben ik met De Woudvlinder verhuisd naar een 
andere locatie. Ik heb verschillende activiteiten georganiseerd met veel 
plezier en gezelligheid en ik hoop jullie ook te mogen verwelkomen op 
mijn nieuwe locatie.  
De kleurgroep wil ik nog extra bedanken voor hun leuke afscheids-
cadeau. Super bedankt! Veel liefs, Martina 
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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  
 Coördinator WABP-groep Hans Meijer 750 857 hans_ji l@yahoo.fr 
 
 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 vacature –  
 
 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 
 Sietske Westerhof (06) 8319 9619 s.westerhof@natuurmonumenten.nl 
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De doorgeefpen 
 

Deze keer mijn beurt: Hottie Cnossen, 64 jaar, wonend aan de 
Compagnonsweg, samen met Alie, alweer 28 jaar samen en 26 jaar 
in Ravenswoud. 

Het is heerlijk om hier in Ravenswoud te wonen. Toen we hier 
kwamen, als twee vrouwen samen, dachten we er verstandig aan te 
doen een kennismakingsborrel te organiseren. Eind van de middag, 
hapjes, drankjes, het bekende recept, dat was de start van ons goede 
leven hier in Ravenswoud. Het huis vol, “van suksen” waren er hier 
wel meer in Ravenswoud, zo werd verteld en de laatsten gingen rond tien uur pas weg. “Leven en 
laten leven”, dat gaat hier goed in Ravenswoud. Aan de ene kant genoeg saamhorigheid en genoeg te 
beleven, aan de andere kant kun je doen wat je wilt, het is hier niet snel te raar of te gek. En dan 
middenin de natuur, deze prachtige omgeving, wat wonen we toch mooi hier! 

Ook fijn wat mij betreft: wonen in Friesland. Want, hoewel geboren en getogen in Wolvega (en dus 
Stellingwerfs), voel ik me toch een echte Friezin, en fries te kunnen praten met buren en in sommige 
winkels vind ik fijn. En, als echte Friezin, wat zou ik nog graag vaker kunnen schaatsen op natuurijs.  

In het begin dat ik hier woonde werkte ik op de Ruyterstee in Smilde, als groepswerker. Daar heb ik 
Alie ook leren kennen. Later ben ik in Beilen gaan werken, als gezinshulpverlener. Ik ging werken in 
een kliniek waar hele gezinnen opgenomen worden; best heftig en zwaar, vanwege de problemen die 
ouders en kinderen samen soms kunnen hebben en die in deze opgenomen gezinnen zo hoog 
oplopen dat echt de “zwaarste hulp” nodig is. Maar wel prachtig werk, vastgelopen gezinnen weer op 
gang kunnen helpen; met kinderen erbij, ondanks alles, altijd plezier en vrolijkheid. 

Vervelen doe ik me nooit, ik ben een bezige bij. In onze grote tuin is natuurlijk van alles te doen, we 
hebben een moestuin, een aantal fruitbomen, mooie borders, er is altijd wel wat te doen. Vroeger 
hebben we een hangbuikzwijn gehad, en schapen, later geiten, bijen. Nu alleen nog een paar goud-
vissen, lekker gemakkelijk. Lezen vind ik heerlijk, ik ben gaan zingen bij een koor in Fochteloo en wat 
lekker is het om naar yogales in je eigen dorp te kunnen lopen. En dan nog wandelen, en fietsen, 
buurten bij dorpsgenoten, straks weer weg met ons bootje in Giethoorn, kamperen: het goede leven. 

Naast deze eigen activiteiten vind ik het ook belangrijk om iets voor de samen-
leving te doen, voor ons dorp. Vorm geven aan verbondenheid en zorg voor 
elkaar. Vroeger heb ik een hele tijd in het Plaatselijk Belang gezeten. Samen met 
Alie verzorgen we al jarenlang de organisatie van het schoonmaken van het 
dorpshuis. Het samen met anderen in de energiewerkgroep bezig zijn, over hoe 
we ons dorp kunnen verduurzamen, is ook belangrijk voor me. En zo is er veel 
te vertellen.  

Maar, genoeg! Het verhaal van een tevreden vrouw. 
Ik geef de pen door aan Jannie en Harm Hummel.                        Hottie Cnossen 
 

. . 
 
Avond-viswedstrijden van K.O.T. & De Reâfin 
 

Hoewel de omstandigheden rond het Coronavirus ons mogelijk kunnen dwingen om het programma 
te verschuiven, hebben we toch ook voor dit jaar weer plannen gemaakt voor een serie van 8 avond-
wedstrijden, te houden op: 

● 28 april*) ● 23 juni 
● 12 mei ●   7 juli 
● 26 mei ● 18 augustus 
●   9 juni ● 25 augustus*) 

 

Inschrijven bij het Dorpshuis vanaf 18:00u (deelname kost €2,– per keer), vertrek om 18:30u.  
Eindtijd is 21:30u, behalve op de eerste en de laatste avond*): dan wordt gevist tot 21:00u. 
Er zijn geen avondprijzen. Er moet minstens 7x betaald zijn om kans te maken op een van de eind-
prijzen (= waardebonnen). Deze worden op de laatste avond uitgereikt onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Let op: DATA ONDER VOORBEHOUD i.v.m. eventuele corona-maatregelen! 
Informatie: Sieger de Vries, tel. (06) 1512 8197 of (0516) 432 196 
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(ingezonden mededeling) 

 

 
 

(Onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen rond het Corona-virus) 
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Vacature Stichting Dorpshuis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom jij het bestuur van Stichting Dorpshuis  
Ravenswoud versterken? 

 

Wij zijn op zoek naar een: 
Lid bestuur Stichting Dorpshuis Ravenswoud 

 

Algemeen 

Het doel van het bestuur is het inrichten en exploiteren van ons dorpshuis om zo het sociaal-
cultureel welzijn van de bewoners van Ravenswoud en alles wat hiermee verband houdt te 
bevorderen.  
 

Kortom: het dorpshuis draaiende houden om zo de leefbaarheid in ons dorp te vergroten! 

De functie 
 
Wij zoeken iemand die: 
 Woonachtig is in Ravenswoud 
 Het leuk vindt om op deze wijze een 

maatschappelijke bijdrage te kunnen 
leveren 

 Bereid is om wekelijks wat tijd te 
investeren (dit kan uiteraard naast 
jouw huidige baan, tijden zijn vrij in te 
delen) 

 Het leuk lijkt om het bestuur te 
versterken door de uitvoering van 
diverse activiteiten:  
o Activiteiten en evenementen 

plannen en mede uitvoeren 
o Onderhoudsplan dorpshuis 
o Inkopen  
o Netwerken 
o Vergaderingen bijwonen 
o Etc. 

Informatie en reactie  
 
Wil je je oriënteren? Wij staan altijd open voor 
een gezellig gesprek waarin we een toelichting 
kunnen geven op je vragen. 
 
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature 
kun je ook contact met ons opnemen. Onze 
contactgegevens staan in De Wyken.  
 
Procedure: een gesprekje met het bestuur. 
Sluitingsdatum: 10 juni 2020 
 
Groeten, 
 
Henk, Rolf, Freddie en Gerdien  
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Vrijwilligers gezocht bij Natuurmonumenten 
Vacature 1: VRIJWILLIGE BOSWACHTER TOEZICHT 
 

Wat houdt de functie in? 
Je wandelt of fietst in de natuurgebieden het Fochtelooërveen, de Slotplaats en het Norger 
Esdorpenlandschap om contact te leggen met bezoekers. Je informeert de bezoekers over 
de actuele ontwikkelingen en leuke, interessante wetenswaardigheden over het gebied. 
Daarnaast let je er ook op dat de bezoekers zich aan de regels van het gebied houden en 
spreek je ze aan wanneer dat niet het geval is. Verder ben je de oren en ogen in het veld 
voor Natuurmonumenten. 
 

Wie zoeken wij? 
Iemand met goede sociale vaardigheden, een open en actieve houding en die goed 
informatie kan overbrengen. Je bent klant- en servicegericht. Daarnaast heb je affiniteit 
met natuur en sta je achter het beleid van Natuurmonumenten. Je bent flexibel inzetbaar, 
en in ieder geval minimaal 8 dagen per jaar in de weekenden en vakantieperiodes. Ook 
heb je enige kennis over natuur en het betreffende natuurgebied. 
 

Wat bieden wij? 
• Afwisselend en zelfstandig vrijwilligerswerk binnen een klein team van vrijwillige 

toezichthouders op prachtige plekken. 
• Een goede inwerkperiode en de benodigde informatie. 
• Een vast contactpersoon en beschikking over de benodigde voorzieningen. 
• Een onkostenvergoeding voor vervoer. 
• Een vrijwilligerspas voor korting op producten van Natuurmonumenten. 
 

Vacature 2: VRIJWILLIGE NATUURBEHEERDER FOCHTELOOËRVEEN 
 

Voor een nieuw te vormen beheergroep voor het Fochtelooërveen zoeken wij vrijwilligers met twee 
rechterhanden, en een liefde voor de natuur.   
 

Wat houdt de functie in? 
Je verricht zelfstandig binnen groepsverband werkzaamheden in ons natuurgebied het 
Fochtelooërveen. Je zorgt er onder andere voor dat de recreatieve voorzieningen in orde zijn en 
vormt de oren en ogen voor de vaste terreinbeheerders. Daarnaast voer je beheerwerkzaamheden uit 
als snoeien, opslag verwijderen, rasterwerk herstellen etc. 
 

Ben jij iemand die: 
• Goed in een groep kan samenwerken, maar ook zelfstandig kan werken.  
• Het werk fysiek goed aankunnen. 
• In het bezit is van rijbewijs B (+E is nog beter). 
• Passie heeft voor de natuur, maar je hoeft geen kenner te zijn. 
• In de buurt van het Fochtelooërveen woont. 
• Ruim een dagdeel beschikbaar is op donderdagen. 
 

Wat bieden wij? 
• Zinvolle en gezonde tijdsbesteding en werkervaring in een prachtig natuurgebied. 
• Juiste kleding behorende bij deze vacature. 
• Een vast contactpersoon en beschikking over benodigde voorzieningen bij het werk. 
• Een korte inwerkperiode. 
• Een vrijwilligerscontract. 
• Een onkostenvergoeding voor vervoer. 
• Een vrijwilligerspas voor korting op producten van Natuurmonumenten. 
 

Geïnteresseerd in één van deze vacatures? 
Lijkt het je leuk om om in één van deze functies als vrijwilliger aan de slag te gaan? Heb je vragen 
over deze vacatures? Meld je dan nu via Karin Abspoel, k.abspoel@natuurmonumenten.nl, aan voor de 
vrijblijvende informatiebijeenkomst op (onder voorbehoud) 14 april om 19:30 uur. Kun je deze avond 
niet aanwezig zijn, maar wil je wel geïnformeerd worden, stuur dan ook een e-mail. 
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Puzzelpagina 
 

Terug van weggeweest: een puzzelrubriek. In deze lastige tijden willen we graag een extra mogelijk-
heid bieden om binnenshuis de zinnen te verzetten. Los de puzzels A t/m F op en vul de uitkomsten 
in het vak “Oplossingen”. Aldaar vormen de grijs gemarkeerde letters de eindoplossing. 
 

Mail deze eindoplossing naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl. We hopen de rest van dit jaar nog meer 
puzzels te kunnen plaatsen. Het is de bedoeling om bij voldoende deelname aan het einde van het jaar 
een smakelijke beloning uit te delen aan degene die de meeste goede oplossingen instuurde. 
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