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Ravenswoud Actueel: Postcoderoosproject gaat door!
(zie pag. 15)
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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

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

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

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.


Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 10 augustus a.s.
(verschijnt ca. 22 augustus)
Vermeerdering: HEVO Smilde

CORONA-UPDATE: In de praktijk blijkt dat het verschijningsrooster
van de dorpskrant tot nu toe niet wordt beïnvloed door het Coronaprobleem. We gaan dus vrolijk door!



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 ......... 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 ........ 2 juli
donderdag ...... 30 juli
donderdag ...... 27 augustus
“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
In verband met de Corona-regels graag vooraf
vrijdag............. 31 juli
17:00–20:00u
even aanmelden: bel of app naar Henk van Dijk,
(06) 5425 2536
vrijdag............. 28 augustus 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

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?

vr: 26 jun
vr: 31 jul

17:00h Wijs in De Wijken
17:00h Wijs in De Wijken

Voor zover de Corona-regels het toelaten pak k en we het oude schema
weer op. Nader bericht volgt over verdere activiteiten!

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

Medio mei zijn Rob Rutgerink en Anna Wildeboer vanuit Appelscha
komen wonen aan de Veenwijksweg 10.
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

Bestuurlijke beslommeringen
Het PB-bestuur heeft de eerste donderdag na 1 juni – ingangsdatum voor diverse versoepelingen van
de coronabeperkingen – geprikt om eindelijk weer een volwaardige bestuursvergadering te houden. In
de tussentijd heeft er natuurlijk wel regelmatig overleg plaatsgevonden via diverse kanalen, maar dat
blijft toch behelpen. Eén van de agendapunten is vanzelfsprekend het vaststellen van een datum voor
de uitgestelde statutaire ledenvergadering. Momenteel werken we zonder een door de leden goedgekeurde begroting en die ongewenste situatie willen we liefst spoedig beëindigen. Aan de andere kant
willen we natuurlijk ook geen risico’s nemen met uw en onze gezondheid, dus we gaan bekijken hoe
en wanneer we dit op een veilige manier vorm kunnen geven. Wat dat ‘wanneer’ betreft: een van de
mogelijkheden zou kunnen zijn om kort na de zomervakantieperiode een gecombineerde bijeenkomst
te houden waarin de voor- en najaarsledenvergaderingen van dit jaar worden samengevoegd. Maar er
zijn ook andere scenario’s denkbaar. We laten u zo spoedig mogelijk weten wat het plan wordt.

Wat hield & houdt ons verder zoal bezig?
●

●

Eind april werden we aangenaam verrast door een bericht van aannemersbedrijf Macadam BV uit
Bakkeveen – dat ook het werk aan de brug & sluis Stokersverlaat in Appelscha heeft uitgevoerd –
dat zij op het punt stonden om te beginnen aan de bijna volledige vervanging van het Hooghout.
Na het overleg dat we vorig jaar over de toestand van deze brug hebben gehad met Natuurmonumenten en de Gemeente hadden we niet verwacht dat het noodzakelijke groot onderhoud
al dit jaar zou plaatsvinden, en eigenlijk ook niet dat het zó grootscheeps zou worden aangepakt
als nu inmiddels is gebeurd. Alleen het onderstel (de 4 palen in het water) is blijven staan, verder
is alles vervangen. Op pag. 16-17 staan wat foto’s van de werkzaamheden. Meer daarvan (en in
kleur) vindt u op de website www.ravenswoud.nl .
Het sportveld begint langzaam maar zeker het aanzicht te bieden dat ons voor ogen stond toen
we aan de hele operatie begonnen. Het gras komt op, de jeu de boulesbaan is dankzij de inspanningen van Ronnie Posthumus voorzien van een strakke tegelrand en verder is hij bezig met het
plateau waarop de tafeltennistafel komt te staan. Ook hebben we een mooi setje pannadoelen op
de kop kunnen tikken; die liggen te wachten om te worden geplaatst zodra het gras stevig genoeg
is om te worden bespeeld.
Binnenkort wordt begonnen met graafwerkzaamheden die de rest van het veld deels moeten
verschralen en uitdiepen, zodat daar een biotoop ontstaat met verschillende nivo’s waar tal van
insectenvriendelijke bloemen en planten kunnen groeien. De vrijkomende grond wordt deels
gebruikt voor een afscheidingswal langs het vernieuwde speelveld. Een ander deel is bestemd
voor de aanleg van een fietscrossbaantje, op initiatief van (en uit te voeren door) omwonenden.
Hiervoor hebben we na enig overleg toestemming van de gemeente gekregen. Voorwaarde is wel
dat er geen overlast voor de buurt uit voortkomt. Zo mag er bv. beslist niet met (cross)brommers
of andere motorisch aangedreven voertuigen op worden gereden. Een en ander is geregeld in een
beheersovereenkomst tussen het PB-bestuur en de initiatiefnemers.
We hopen zodoende de gebruiks- en speelwaarde van het sportveld voor verschillende leeftijden
verder te vergroten.
Over de datum en de wijze waarop het veld officieel geopend wordt kunnen we op dit moment
nog weinig anders mededelen dan dat dit vrijwel zeker niet vóór 1 september zal kunnen zijn.
Ook wat dit betreft bepalen de corona-ontwikkelingen wat er wanneer mogelijk is.
❖❖❖
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Van straathond naar hulphond
Op straat kun je soms de leukste dingen horen. Ook in ons zo prettig kleine en rustige Ravenswoud.
Als je maar nieuwsgierig bent…
Alie en ik raakten aan de praat met Renée, een buurvrouw van even verderop. Woont al jaren in
Ravenswoud en soms gaat het contact verder dan even ”hoi!”. Dus wisten we er van dat Renée, tot
haar grote blijdschap, weer kan paardrijden; weten we van eerdere honden, van de bange hond en van
nog wel meer. Ook dat ze de hond Bram, van andere buren, de andere kant op hier in de straat, uitlaat
– maar nu even (corona) niet – en ook nog de honden van weer iemand anders uitlaat. “Zonder
buiten lopen met mijn honden kan ik niet!”, aldus Renée.
Ook nu raakten we aan de praat over haar honden. Het ging over de verschillen tussen beide. De een,
de bruine, rustig, kalm, open blik, de ander, zwart, fel, fanatiek, grommend, moet wel een beetje in
bedwang gehouden of streng toegesproken worden door zijn bazin. Van die verschillen die je wel
vaker opvallen wanneer je stellen bij elkaar ziet. Mooi voorbeeld, vertelt Renée: de fanatieke, Laika,
liep haar in zijn enthousiasme een keer omver, Renée viel lelijk, en kon niet overeind komen. Toch
kwam deze hond aan met een stok, en ondanks dat zijn baasje op de grond lag en zich verbeet van de
pijn, wilde de hond spelen. Spelen, notabene! Hoe anders reageerde die andere, rustige hond, Zoef.
Hij ging bij Renée zitten, poot op haar buik, met een begripvolle blik in de ogen, “ach, wat is er met
mijn vrouwtje aan de hand”?
Daarna vertelt Renée over hoe er van de rustige Zoef gebruik gemaakt wordt in Smilde, bij Accare
waar haar man Kees als tuinman werkt. In een interne mail werd gevraagd naar honden die gebruikt
kunnen worden op de “Durf”-poli, een onderdeel van de behandelmogelijkheden op de Ruyterstee.
En zo kwam het, dat Renée nu regelmatig met Zoef naar Smilde gaat. Dan wordt Zoef gebruikt in
een therapie die kinderen moet helpen om van hun angst voor honden af te komen. Het is geweldig
om te zien, vertelt Renée, hoe de hond aanvoelt wanneer een kind bang voor hem is. Dan zit hij stil te
wachten totdat hij iets mag doen. Terwijl hij eerder de ouders of de therapeut enthousiast begroet,
bevriest hij zodra het bange kind er is. Heel rustig kan hij toelaten dat het kind langzaam naar hem toe
loopt; onbeweeglijk wanneer het angstige kind de hond toch durft te aaien, of een koekje durft te
geven. Soms moet Renée gaan wandelen met Zoef en dan moet het
kind langs de hond heen lopen. En zo meer van die dingen. Super,
zegt Renée, om haar hond deze kinderen te zien helpen. Wat fijn,
want honden zijn overal en soms niet te ontlopen.
En wat een verrassing dat juist deze hond dit kan doen. Want ooit
was Zoef een Roemeense straathond, naar Nederland gehaald om
een beter leven te krijgen. En nu helpt deze voormalige straathond
kinderen om niet meer bang te zijn voor honden. Wat een mooi
verhaal!
Hottie Cnossen

.

Voorlopig geen glasvezel voor de ‘grijze adressen’
U heeft het in de krant kunnen lezen: de animo voor glasvezelaansluiting van de zg. grijze adressen is
niet voldoende gebleken om vóór 6 mei jl. in de kernen de drempel van 35% te halen. Dit ondanks
het feit dat er een sterke aanbieding lag met zeer beperkte aansluitkosten. Ongetwijfeld is dit voor een
flink deel te wijten aan het feit dat vanwege de coronaproblemen alle fysieke voorlichtingsbijeenkomsten afgelast moesten worden. De score in Ravenswoud was overigens 26,7%.
Het doel van DFMopGlas is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Zij gaan met de lokale
verkopers, plaatselijke belangen en gemeente in gesprek om te kijken wat er nog te redden valt.
Voor wie zich al heeft aangemeld: de aanmelding blijft geldig. Men gaat uiteraard pas betalen als de
aansluiting in huis is en werkt. Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je wel graag glasvezel?
Aanmelden kan nog steeds bij de lokale verkopers en online: www.dfmopglas.nl .

.
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Woudvlinder nieuws
In januari ben ik met de Woudvlinder naar Fochteloo gegaan.
Maar ik miste het dicht bij huis erg, vooral met de kinderen.
Daarom hebben we besloten om een blokhut bij huis te gaan
bouwen, eerst in overleg met de gemeente natuurlijk. We
zouden het eerst zo ver klaarmaken dat ik de paasworkshops
erin kon doen om dan later de puntjes op de i te zetten. Maar
door de Coronacrisis liep dat anders, wat wel inhield dat we
nu alles helemaal klaar konden maken. Vanaf 2 juni ben ik het
langzaam weer aan het opstarten; daarbij volgen we natuurlijk
de RIVM-richtlijnen.
Elke dinsdag- en vrijdagochtend van 10:00–12:00u is er een crea-ochtend. Gezellig creatief zijn onder
het genot van een kopje koffie/thee met lekkers. De kosten voor deze ochtend zijn €2,50 (incl.
koffie/thee en lekkers) Liever op een middag: dat kan natuurlijk altijd in overleg.
Vanwege de Corona-voorschriften graag aanmelden voor de ochtend i.v.m. de beschikbare ruimte.
Reserveren voor een kinderfeestje of workshop kan via mail:
info@dewoudvlinder.nl of (06) 2059 1077.
Nu de Woudvlinder weer terug is in Ravenswoud blijft de samenwerking
met zorgboerderij De Fochtel bestaan. We hebben nog leuke ideeën,
helaas moet dat in deze tijd nog even wachten.
Op Facebook én op het mededelingenbord op de dam komen de
verschillende workshops voorbij.
Ik hoop jullie te mogen verwelkomen bij de Woudvlinder. Gezellig even
kijken hoe het is geworden mag natuurlijk altijd.
Veel liefs, Martina Blaauwwiekel
De Woudvlinder Creatief Centrum – Veenwijksweg 2 – 8427 RS Ravenswoud – (06) 2059 1077

.

.

Sluiting informatieruimte Fochtelooërveen
De informatieruimte van Natuurmonumenten in het Fochtelooërveen is vanwege het
Coronavirus onlangs gesloten voor bezoekers. Ook na deze tijdelijke maatregel zal de
ruimte gesloten blijven. De informatieruimte was een tijdelijk middel om informatie te
geven over het Fochtelooërveen ten tijde van het Dutch Crane Resort project. Inmiddels
zijn we begonnen aan het uitwerken van de verdere ambities van Natuurmonumenten. Dit
betekent dat we doorgaan met het beheren van natuur en cultuurhistorie en dat we ons
willen ontwikkelen als een beweging van mensen met hart voor de natuur. We nodigen
daarbij eenieder uit om samen een bijdrage te leveren aan de natuur. Persoonlijke
natuurbeleving willen we stimuleren. Daarom willen we vaker bezoekers ontmoeten en
gastvrij ontvangen op verschillende unieke plekken in het Fochtelooërveen. Boswachters
zullen vaker in het natuurgebied aanwezig zijn en geven graag meer informatie over het
beheer en behoud van het kwetsbare hoogveen. Ook vertellen ze mooie verhalen over de
planten en dieren en zo maken ze van een bezoek aan het Fochtelooërveen een ware
belevenis.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de natuur, financieel of door je als vrijwilliger in te
zetten voor Natuurmonumenten, neem dan contact op met Sietske Westerhof,
Boswachter Communicatie & Beleven, s.westerhof@natuurmonumenten.nl .
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in en rondom het Fochtelooërveen, volg dan het
nieuws via: www.natuurmonumenten.nl/fochteloerveen , www.facebook.com/fochteloerveen of meld je aan
voor onze nieuwsbrief ‘de Veenflits’ via secretariaatnoordenveld@natuurmonumenten.nl .
Met je bezoek draag je bij aan de natuur!
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.

Belangrijk
Overeenkomstig de maatregelen die de regering heeft uitgevaardigd i.v.m. COVID-19 virus heeft het
bestuur van de Historische Vereniging Appelscha e.o. besloten tot en met 1 september 2020 de
activiteiten die zowel in de Hoolten Klinte als in het Openluchttheater de Koele zouden plaatsvinden, af
te gelasten. We hopen dat we hierna de draad weer kunnen oppakken onder de dan geldende
maatregelen.
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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
Coördinator WABP-groep

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858
Renée Hulzinga
433 020
Hans Meijer
750 857

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

hans_jil@yahoo.fr

 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
Sietske Westerhof (06) 8319 9619


geert.bos@politie.nl

j.a.salome@home.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
s.westerhof@natuurmonumenten.nl
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De doorgeefpen
Mijn naam is Jannie de Groot en ik woon samen met mijn partner
Harm aan de Meester Lokstraat 17 in Ravenswoud. In april kreeg ik de
pen door van Hottie, met daarbij de woorden dat wij eigenlijk ook tot
de groep oudere inwoners van Ravenswoud behoorden en vast wel iets
te vertellen hadden. Ik zei niks, maar dacht: Nou Hottie... oudere
inwoners??? Maar toen ik daar later nog eens over nadacht, kwam ik
tot de conclusie dat wij inderdaad alweer 35 jaar op dit mooie plekje in
Ravenswoud wonen.
Het was op tweede paasdag 1985, toen wij
langs Meester Lokstraat 17 reden en bij toeval
het bord “TE KOOP” in de tuin zagen staan.
Harm was direct enthousiast, zette de auto aan
de kant en wilde gaan kijken. Ik vond het niks.
Het zag er niet uit. Ik vond het een onguur en
onfris pand en erf.
Harm ontdekte dat er een kapot raampje naast
de deur zat, kon zijn nieuwsgierigheid niet
bedwingen en kroop naar binnen. Ik bleef op
gepaste afstand buiten op het pad staan wachten, tot hij weer tevoorschijn zou komen. Toen hij vijf
minuten later weer naast mij stond, zei hij: “Het is niks, maar het kan wel wat worden!! We bellen de
makelaar!”

En zo liepen we een week later met de makelaar door de woning.
Het was een merkwaardige rondleiding. Donkere ruimtes, ramen
die aan de binnenzijde dichtgetimmerd waren met houten panelen,
heel veel kamertjes met vieze bedden en matrassen, veel stank, een
kamer met een bar waar de laatste drankjes nog op stonden, een
podium en rondslingerende lingerie. Bleek dat we rondliepen in hét
bordeel van Ravenswoud, waarvan de laatste bewoners/medewerkers met de noorderzon waren vertrokken. Bij velen was het pand
beter bekend als “Club Het Rode Anker”.
Een maand later waren wij de trotse bezitters van een totaal uitgeleefde woning, waarvan velen zich
afvroegen wat we toch met zo’n bouwval moesten. Veel mensen zagen het werk en de
onmogelijkheden. Harm wist mij vooral te overtuigen van de vele mogelijkheden en de idyllische plek.
En zo begonnen wij als een stel jonge honden voor jaren en jaren aan het afbreken, opbouwen en
verbouwen. Vaak werden materialen hergebruikt. Van het hout dat vrijkwam bij het afbreken van het
stripteasepodium werden bijvoorbeeld vakkundig nieuwe garagedeuren getimmerd. Ze hebben jaren
naar tevredenheid dienstgedaan.
In de beginperiode hebben we nog menig klant aan de deur gehad, die een bezoekje wilde brengen
aan Club Het Rode Anker. Een zééééér gevarieerd publiek moet ik zeggen! Van handelaren die
zichtbaar rechtstreeks van de veemarkt kwamen tot keurige vertegenwoordigers in hun nette pak,
maar ook groepjes jongeren die één van hun kameraden een verjaardagscadeau in natura wilden
aanbieden. We hebben ze allemaal voorbij zien komen... en doorgestuurd!
In 1992 werd ons gezin uitgebreid met de komst van zoon Aydin, in ’94 gevolgd door zoon Deryan
en in ’96 dochter Indyra. Als je hun vraagt hoe ze het opgroeien in Ravenswoud hebben ervaren,
draait het vooral om ruimte en buitenvermaak: hutten bouwen, abseilen over de vaart vanuit de hoge
eikenbomen in de voortuin, vlotten bouwen met restanten bouwmateriaal, struinen door weilanden,
bossen en maisvelden. Het heeft in al die jaren veel kapotte broeken, natte, vieze kleding, gehavende
armen, benen en gezichten opgeleverd, maar vooral veel plezier, lol en een schat aan ervaringen hoe je
dingen wel of juist vooral niet moet doen.
Ook hebben onze kinderen veel gesport en hebben de zwemtrainingen om 06:00u ’s ochtends vele
jaren ons leefritme bepaald.
vervolg op pag. 15 >
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Met het verstrijken van de jaren maakte het buiten spelen en sporten plaats voor andere zaken.
Sleutelen aan brommertjes, carbidschieten (steeds vroeger in het jaar en met steeds grotere, zelf
geknutselde kanonnen) en feestjes in de voortuin, waarbij de gehuurde tent steeds groter werd en het
aantal genodigden en het volume van de muziek gaandeweg steeds verder toenam.
We hebben ons wel vaak afgevraagd van wie onze kinderen dat toch hebben. Zij laten geen feestje
aan zich voorbijgaan en spugen niet in de alcoholische drankjes. Ook op avontuurlijk vlak zijn m.n.
onze zonen actiever dan wij ooit geweest zijn. De jungle van Midden-Amerika, de woestijnen in het
Midden-Oosten en Afrika, overnachten in sneeuwhutten rond de noordpoolcirkel en leven in de outback van Australië hebben zij deels beroepsmatig, deels uit avontuur al eens ervaren. Harm en ik
hebben weinig met feestjes, gebruiken geen alcohol en ook aan verre reizen hebben we weinig
behoefte. Een paar dagen er tussenuit in eigen land vinden we heerlijk, maar thuiskomen op ons
heerlijke plekje in Ravenswoud is nog veel lekkerder.
Inmiddels zijn Deryan en Indyra de deur uit en doet Aydin nog een tijdje aan fly in, fly out. Daarnaast
zijn er vijf kleinkinderen bij gekomen, zodat het hier nog regelmatig stuif es in is.
Ik vul een deel van mijn dagen met sporten op de sportschool en een cursus beeldhouwen. Als Harm
zijn gezondheid het toelaat, is hij nog altijd graag in en om het huis bezig met klusjes, doet veel aan
dammen en is hij (ooit) van plan het schilderen weer op te pakken. Samen wandelen en fietsen we
graag. Ook bezoeken we graag musea, theater en kunstroutes.
Met het Coronatijdperk waar we op dit moment in zitten kan niet alles wat we graag zouden willen.
Toch prijzen we ons gelukkig dat we hier op dit mooie plekje in Ravenswoud wonen en de vele
mogelijkheden die er toch nog overblijven om de tijd te
vullen. We kijken naar wat er nog wel kan en niet naar wat er
niet kan.
Wij genieten enorm van ons gezin, van de natuur om ons
heen, de kwetterende vogels, de fladderende vlinders, het
broedende waterhoentje in de eendenkorf en nog zoveel
meer. Ons motto “Find happiness in the little things” lukt
ons nog prima. Wij hopen van harte dat dat ook voor u geldt!!
Ik geef de pen door aan Pascal van der Haas.
.

.

Een zonnige toekomst? PCR Ravenswoud gaat van start!
Het collectieve zonnedak van Ravenswoud komt er!
Hoewel “onze” zonnepanelen op een dak in AppelschaBoven komen te liggen, krijgt Ravenswoud haar eigen
zonnedak: 200 zonnepanelen die gefinancierd gaan
worden door (vooral) inwoners van Ravenswoud. Super!
Op het moment van schrijven zijn er 177 participaties
van de beschikbare 200 verkocht en daarmee kon
volgens het bestuur van de coöperatie onder wiens vlag
wij varen een officieel “GO” gegeven worden. Of liever
gezegd, “it giet oan!” (De Stellingwerfse variant daarop
ken ik niet).
Inmiddels zijn er offertes opgevraagd en moet er een besluit genomen worden welk bedrijf de klus
gaat klaren. In de komende weken zullen de deelnemers de overeenkomsten in huis krijgen.
Denkt u: ik wil toch ook mijn steentje bijdragen aan een groenere toekomst en meedoen in de
energietransitie via onze PCR: dat kan nog. Er zijn nog een aantal participaties te koop. Hebt u
belangstelling, neem dan contact op met iemand van de werkgroep of stuur een mail naar
info@eendracht-ooststellingwerf.nl .
Meer informatie over het PCR kunt u lezen op de website www.eendracht-ooststellingwerf.nl .
De Energiewerkgroep Ravenswoud:
Hottie Cnossen (0516) 433 727 – Coos Salomé (0516) 853 672 – Jaap Mekel (0516) 433 978
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Vernieuwing Hooghout in beelden
De volgende foto’s geven een impressie van de werkzaamheden aan het Hooghout. De brug kan er
ongetwijfeld weer tientallen jaren tegen. Meer foto’s op onze website!

eerst afbreken, daarna pas opbouwen
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de 1e puzzel luidt GOEDE VRIJDAG. Er kwamen 5 goede oplossingen binnen,
een goede start en reden om er mee door te gaan. We hebben dan ook een kleine competitie bedacht,
waarbij voor elke goede oplossing een aantal punten wordt toegekend. Daarnaast worden er per keer
3, 2 of 1 bonuspunten gegeven voor de eerste drie indieners van een goede oplossing: datum en
tijdstip van uw mailtje is daarbij maatgevend.
Per huishouden is één oplossing per keer toegestaan. De puzzels mogen in de loop van het jaar door
verschillende personen uit hetzelfde huishouden worden ingestuurd; de resultaten over het hele jaar
worden dan gebundeld. Vermeld daarom naast de naam vooral ook het adres van de inzender!
Mail de eindoplossing naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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