augustus 2019, nummer 238
Ravenswoud Actueel: Tijdig aanmelden voor de dorps-BBQ op 14/9 !
(zie pag. 13)
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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 7 oktober a.s.
(verschijnt ca. 19 oktober)
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 2019 van “De Wyken”
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ........... 7 oktober ...................... weekend 19 oktober
maandag ........... 9 december ................... weekend 21 december
Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets later
worden ingeleverd, maar als het kan hebben we het juist liever iets eerder!




Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 29 augustus
donderdag ...... 26 september
donderdag ...... 24 oktober
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt tot eind 2019 nog steeds ten goede aan
het Jeugdfonds Ravenswoud: een spaarpot t.b.v. voorzieningen voor onze jeugd.
“Wijs in De Wijken”

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend:
vrijdag............. 30 augustus 17:00–20:00u
vrijdag............. 27 september 17:00–20:00u
vrijdag............. 25 oktober 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

vrijdag............. 11 oktober! 19:30u – Start van het nieuwe seizoen
vrijdag............... 8 november
Van de Activiteitencommissie

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

Op 1 april hebben zich gevestigd aan de Meester Lokstraar 4:
Annemiek de Haan en Auke Louwes met zoon Nick van Ekelenburg.
Ze zijn afkomstig uit Oosterwolde en Marum.
Aan de Meester Lokstraat 49c wordt momenteel een huis gebouwd door
Fred Bakels uit Sexbierum. Over twee jaar hopen Fred en zijn gezin zich
daadwerkelijk te vestigen in ons mooie Ravenswoud.
Wij wensen allen veel woonplezier in ons dorp.

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

Sportveld
Begin juli hebben de eerste zichtbare activiteiten
ter verbetering van het sportveld plaatsgevonden:
vrijwilligers hebben in de boswal naast het schuurtje van De Jongens van Outdoor de ruimte vrijgemaakt waar de kanorekken moeten komen.
➔
Een samenvatting van de werkzaamheden tot nu
toe met meer foto’s vindt u op pag. 7.

Wat hield ons verder zoal bezig?
Het is meestal vrij rustig in de zomer, maar toch een greep uit de actiepuntenlijst van het bestuur:
● De bermen langs de Meester Lokstraat voorbij de betonbrug richting Fochtelooerveen zijn enige
tijd geleden door de gemeente opgevuld met sintelachtig materiaal. Inmiddels blijken er toch
weer hoogteverschillen te ontstaan. Dit wordt dus weer aangekaart in de hoop dat een definitieve
oplossing wordt gevonden.
● Op initiatief van het Dorpshuis gaan we na of het zinvol en mogelijk is om weer een AEDcursus te organiseren. Meer daarover onderaan deze pagina; we komen hier t.z.t. op terug.
● Er is hard gewerkt aan het opfrissen van de dorpswebsite. Daaraan wordt momenteel de laatste
hand gelegd en we hopen binnenkort live te gaan. Aan de naam van de site verandert niets: u gaat
als vanouds gewoon naar www.ravenswoud.nl .
● Onlangs hebben vrijwilligers diverse reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het
grote speeltoestel dat van het voormalige schoolplein naar de speeltuin is verplaatst. Dit toestel
valt onder verantwoordelijkheid van PB – in tegenstelling tot de overige toestellen in de
speeltuin, want daarvoor is de gemeente eindverantwoordelijk. Wel is het zo dat eventuele
mankementen die u mocht aantreffen (ook) via PB kunnen worden doorgegeven. Wij zorgen er
dan voor dat de juiste afdeling wordt ingeseind om er iets aan te doen.


Komt er weer een AED-cursus?
Met behulp van de werkgroep Hartveilig Appelscha en in samenwerking met de
PB’s van Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo wordt gekeken naar de
mogelijkheid om een gezamenlijke reanimatie- en AED-cursus te organiseren
voor beginners en/of herhalers. Dorpshuis ‘De Wyken’ is een van de locaties die
daarvoor in aanmerking komen. Vooruitlopend daarop zijn we wel nieuwsgierig
naar de belangstelling voor zo’n cursus. Bent u geïnteresseerd? Laat dit dan vrijblijvend weten door een mailtje naar de secretaris: plbelang-secr@ravenswoud.nl .
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Sportveld eindelijk op de (laad)schop!
Het al vele jaren bestaande streven om ons
sport- en doeveld hoger en droger te maken
wordt nu in daden omgezet: het werk is in
uitvoering!
In de vorige dorpskrant beschreven we al het
weghalen van de voetbaldoelen en de ballenvanger bij de 4e Opwiek. De volgende stap was het
ruimte maken voor de kanorekken door tussen
de 3e Wijk en het pad naar het Hooghout een
deel van de boswal vrij te maken, waarbij de
bomen vanzelfsprekend werden gespaard. De
takken werden opgestapeld als aanzet voor de
geplande broeihoop.
Van het op te hogen gedeelte is de grasmat ondergefreesd, wat meteen een duidelijke markering was
voor de (Ravenswoudse!) kraanmachinist die de
grond tot op het onderliggende zandpakket heeft
afgegraven. Dit zandpakket is zo’n 25 cm opgehoogd, waarvoor in 40 transporten bijna 1,2 miljoen kilo zand is aangevoerd. De opzij gelegde
grond is met een shovel weer over het zandpakket
verspreid en verdicht. Daarna zijn sleuven gegraven voor de drainagebuizen en deze sleuven zijn
grotendeels opgevuld met grof zand waarin het
vocht gemakkelijk kan wegzakken.

Wat moet er nog gebeuren?

Op het programma staan o.a. nog de aanleg van
het jeu-de-boulesperk met een tegelpad van
60 cm breed er omheen en een bankje erbij, het
inzaaien met gras van het vernieuwde speelveld
en het in een bloemenweide transformeren van
de rest van het oorspronkelijke sportveld. Over
de verdere inrichting leven al diverse ideeën,
maar of en vooral wanneer die uitgevoerd kunnen worden hangt vooral af van de beschikbare
financiën.
Voordat het speelveld weer in gebruik genomen kan worden zal eerst het gras voldoende moeten zijn
opgekomen. Dat is natuurlijk deels afhankelijk van het weer, maar het is ook van belang dat er niet
onnodig op wordt gelopen als het pas is ingezaaid. We doen dan ook een dringend beroep op alle
inwoners – jong én oud – om het speelveld na het inzaaien voorlopig met rust te laten!
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De doorgeefpen
Hallo dorpsgenoten,
Ik ben Trientsje Meijerhof, geboren op 27 mei 1960 in Donkerbroek.
Mijn vriend is Harm van der Horn, geboren op 24 juli 1962 in Gerkesklooster-Stroobos.
Mijn jeugd heb ik in Donkerbroek doorgebracht. Na mijn trouwen
hebben we eerst een paar jaar in Oosterwolde gewoond en daarna zijn
we naar Appelscha verhuisd. Na 17 jaar (en 3 zonen) kwam er een eind
aan dit huwelijk.
Harm kwam op 16-jarige leeftijd naar Appelscha met zijn ouders en zijn broers. Toen hij 24 was
verliet hij het ouderlijk nest om met zijn vriendin te gaan samenwonen in Appelscha. Ook dit hield
geen stand en na 12 jaar zijn ze uit elkaar gegaan.
Omdat we beiden in Appelscha woonden, kwamen we elkaar zo af en toe wel eens tegen en babbelden we wel eens wat. Zo’n 20 jaar geleden sloeg de vonk over en ontstond er een relatie. We bleken
een perfect klusteam te zijn en in 2002 kochten we een oude vervallen boerderij in Appelscha-Boven.
Harm was toen net een half jaar voor zichzelf begonnen als dakdekker en omdat zijn werkportefuille
nog niet gevuld was, kon hij de eerste twee jaar veel tijd in de verbouwing steken.
Ik werkte toen nog in de drukkerij als offset drukker/nabewerking. Het klussen moest dus in de
avonduren en weekenden gebeuren.
Na 7 jaar was de verbouwing grotendeels voltooid en liep de zaak van Harm als een trein. Ik had
inmiddels mijn baan opgezegd en de laatste jaren heb ik een B&B aan huis gerund. Op deze manier
had ik meer tijd om de tuin te onderhouden en de huishoudelijke klussen te doen.
Vorig jaar september/oktober hebben we ons huis verkocht en moesten
we op zoek naar een ander leuk klushuis. Na een eerste bezichtiging hier
in Ravenswoud op de Meester Lokstraat 18 waren we niet echt enthousiast. Het voorhuis was eigenlijk onbewoonbaar, net als de rest van het
huis. De tuin was een puinhoop vol met troep. Maar ja, wij moesten ons
huis uit. In december zijn we nog maar eens gaan kijken want het is best
wel een leuke plek en als alles klaar is, ziet het er wel heel mooi uit. En
met dat einddoel voor ogen hebben we dit toch maar gekocht.
We wonen hier nu bijna een half jaar en het zal niemand ontgaan zijn dat
er in dat half jaartje al best wat gebeurd is. We hopen rond de kerst de
schuur klaar te hebben. Hopelijk is tegen die tijd ook de tekening van het
huis goedgekeurd zodat we weer verder kunnen.
Harm en Trientsje

Wij geven de pen door aan Auke Louwes en Annemiek de Haan.
.

Q-music – The Party in het Dorpshuis (9 november!)
te

.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

● woensdag 18 september EN woensdag 16 oktober – vanaf 13:30u
Gezellige middag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of
gewoon een praatje wil maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan tijdig contact
op met Blijke Euverman, (0516) 431 526 of Reinder Mulder (0516) 431 208.
● zaterdag 28 september –14:00u
Deze middag neemt Klaas Hulshof ons mee terug naar vroeger aan de hand van een presentatie over
oude schoolplaten o.a. van Ot en Sien, filmpjes over klompen maken, het veenmuseum en huisslachterij. Entree €1,00 voor leden en €3,00 voor niet-leden.
● zaterdag 5 en zondag 6 oktober – van 13:30 tot 16:30u
Fototentoonstelling verzorgd door de PPC (Photo en Prentbriefkaart Club) met als thema vermaak
en recreatie. Een stukje geschiedenis over kamperen, kampeerboerderijen, de huisregels die golden bij
het kamperen, horeca. Entree gratis.
● zaterdag 12 oktober – 14:00u
Martin van Nieuwenhoven komt ons een groot aantal opnames laten zien van diverse sportbeoefening in Appelscha, Fochteloo, Ravenswoud. Hierbij kunnen we hem ondersteunen met het doorgeven van namen van de spelers. Toegang: leden €1,00 en niet-leden €3,00.
Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha

Programma openluchttheater ‘De Koele’ – Bosberg 3a, Appelscha
September 2019 staat in het teken van het Hongerproces 1893:
"Het Hongerproces"

In het jubileumjaar 2019, ter ere van de honderdste sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
worden de bezoekers meegenomen naar het waargebeurde verhaal van de veenopstand in Appelscha
in het jaar 1893. In het theaterspektakel geeft hoofdrolspeler Domela Nieuwenhuis op een eigentijdse
wijze aan hoe de erbarmelijke werk- en leefomstandigheden van de veenarbeiders en hun gezinnen
waren. Drie opstandige en opruiende veenarbeiders zijn de kern van het Hongerproces dat tegen hen
werd gevoerd in Heerenveen en waarvoor zij 12 maanden gevangen werden gezet in een tijd dat er
nog geen sociale voorzieningen waren. Veldwachter Bijl speelt een cruciale rol tijdens dit proces, zijn
personage loopt dan ook als een rode draad door het verhaal.
Speciaal geschreven muziekcomposities, strijdliederen, rappers én een live band alsmede een grote
videowall maken de voorstelling compleet.
Door gebruik te maken van actuele theatertechnieken en decors maakt regisseur Johan Liest samen
met de acteurs er een moderne voorstelling van. Tachtig tot honderd acteurs, figuranten, technische
mensen en vele vrijwilligers maken deze avondvoorstelling in het mooiste openluchttheater van de
noordelijke regio mogelijk...
Theaterspektakel Het Hongerproces van Appelscha in 1893

Datum:
Voertaal:
Ticketprijs:
Ticketverkoop & info:
Voorverkooppunt:

13, 14 en 15 september 2019, aanvang 19:45 uur
Nederlands / Stellingwerfs
€10 p.p. (voorverkoop) of €15 euro p.p. (aan de kassa)
www.hongerproces.nl

TIP, Boerestreek 23, Appelscha (vanaf begin juli)
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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
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

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

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

roelf-martina@kpnmail.nl

 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
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Geert Bos

(06) 5205 7247

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries

512 740
432 901
431 437
432 196

geert.bos@politie.nl
arianenfemmie@ziggo.nl
roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl

Secretariaat PB (a.i.)

webmaster@ravenswoud.nl

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

jancoenjeltsjemulder@hotmail.com



franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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Duurzame Energie in Ravenswoud
Uitnodiging

De werkgroep Duurzame Energie Ravenswoud nodigt u uit voor een informatieavond over
duurzame energie in Ravenswoud in het dorpshuis op 26 september. Inloop is vanaf 19:30u; om
20:00u start de bijeenkomst. De agenda ziet er als volgt uit:
● Wat hebben we tot nu toe gedaan?:
– Verslag van de werkgroep over haar activiteiten.
● Wat kunnen we op korte termijn doen?
– Toelichting op zonnepanelen delen (zogenaamde PostCodeRoos project, PCR) door Energie
coöperatie De Eendracht
● Wat kunnen we verder gaan doen in Ravenswoud?
– Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze mogelijke energietoekomst.
Donderdagavond 26 september in het Dorpshuis:
Onze Energie toekomst in Ravenswoud
Komt allen!

.

.

Buurt-Barbecue op 14 september!
Onze buurt-BBQ vindt plaats op 14 september bij het
dorpshuis van Ravenswoud. Komen jullie ook?!

De kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen!
De opbouw begint om 17:00u en de BBQ zal om
18:00u worden ontstoken.
Voor opgave graag onderstaande strook met geld (in
envelop) inleveren op een van deze adressen:
– Fam. Van Huis: Compagnonsweg 43
– Fam. Berghout: Compagnonsweg 27
Om het vlees en de BBQ te bestellen willen we graag
weten wie er mee eet. Daarom is het belangrijk dat
opgave en betaling vóór 6 september binnen zijn.
Alvast bedankt!
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Naam en adres:

Eet mee met:

kinderen t/m 12 jaar à € 5,–
volwassenen à € 7,50

Bijzonderheden (bijv. vegetariër):
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Keramiek van Theo Grauwen te zien en te koop
in boekenwinkeltje aan de Compagnonsweg 12
“Keramiek was alles voor Theo. Hij kon zich er helemaal in onderdompelen.” Aan het woord is Ineke Volk, sinds 2011 weduwe van
Theo Grauwen. Samen zijn ze in 1995 in Ravenswoud komen
wonen. Daarvoor woonden ze in het Westen, waar Theo – die toen
nog marineofficier was – pottenbakken al had opgepakt. Theo’s
werk is vanaf 8 september te zien en te koop in het boekenwinkeltje
aan de Compagnonsweg 12 in ons dorp.

“Theo reisde als marineman zo’n beetje de hele wereld over.
Vooral in de mediterrane landen kwam hij onder de indruk van de
traditionele en realistische keramiek die daar werd gemaakt. Hij
bedacht toen al dat hij zoiets na zijn pensioen ook wilde gaan
maken.”
Theo (geboren in 1936) was een ‘klassieke pottenbakker’. Hij
maakte voornamelijk kunstzinnige, vazen, potten en schalen.
“Hij was altijd aan het experimenteren met kleuren, vormen,
materialen, met zijn twee bakovens, met draaien en noem maar op. Hij was ontzettend handig.”
Ineke, die zelf veel heeft geschilderd, praat met veel liefde en respect over haar overleden man.
“Hij volgde heel wat cursussen en verkocht na zijn
pensionering werk op kunstmarkten in bijvoorbeeld
Bergen aan Zee en Spaarnwoude.” En ook nadat het
echtpaar vanuit Haarlem naar het Noorden was
vertrokken om meer ruimte te hebben voor beider
hobby’s, exposeerde en verkocht Theo zijn bijzondere
werk op bv. de internationale keramiekmarkt in
Dwingeloo.
Theo werkte uitsluitend met zogeheten steengoedklei.
Dat keramische materiaal is gemaakt van een kleisoort
die tegen hoge temperaturen kan.
We lopen nog even door het atelier van Theo, achter Inekes huis aan de Meester Lokstraat 9, waar
vele tientallen stukken netjes staan opgesteld. “Ja... Hier was hij heel vaak te vinden”, zegt Ineke
dromerig. Ze tilt een vrij grote, blauwe schaal op. “Mooi hè?”
Wim Kunst
De verkooptentoonstelling van Theo Grauwen’s keramische werk loopt van 8 t/m 29 september in
de boekenwinkel Boek@Ravenswoud, Compagnonsweg 12, 8427 RJ Ravenwoud. De openingstijden van de expositie zijn dezelfde als die van de Pluktuin Ravenwoud.
Ineke Volk opent de expositie. Op 8 september is iedereen om 14:00 uur van harte welkom om
die opening bij te komen wonen. Meer over Theo’s (en Inekes) werk op www.theoenineke.nl .
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Inbraak in Ravenswoud
Een aantal inwoners van Ravenswoud heeft wellicht al vernomen dat er bij ons is ingebroken op
klaarlichte dag. Het is gebeurd binnen een tijdsbestek van anderhalf uur. Jil was boodschappen gaan
doen in Oosterwolde en ik was op mijn werk in Franeker. Misschien heeft men het huis geobserveerd
om een geschikt tijdstip af te wachten. De hond was in de hal en kon niet in de woonkamer en de
slaapkamers komen. Er is veel braakschade maar de emotionele schade is nog veel groter. De stress is
enorm. Het huis alleen laten durf ik bijna niet meer. Inmiddels is er een gesprek met slachtofferhulp
geweest. De steun en opvang in het dorp en op het werk waren heel goed. Daarvoor ben ik dankbaar.
Volgens de politie gaat het vaak om inbrekers uit andere delen van het land of uit het buitenland die
in het noorden rondtrekken. Het is dus niet denkbeeldig dat ook anderen het slachtoffer worden. Er
is een grote donkere Mercedes gezien met een Duits kenteken. Deze reed een aantal keren langzaam
de Meester Lokstraat op en neer. Mogelijk zijn de inbrekers bij ons afgezet en later weer opgehaald.
Er is ook gezien dat enkele personen in de struiken bij ons stookhuisje kropen.
Er gebeurde nooit iets in Ravenswoud heb ik begrepen, ofschoon in Oosterwolde veel werd ingebroken. Maar nu komt het ineens heel dichtbij. Geen reden voor paniekvoetbal maar er zijn een wel
paar lessen te leren uit deze nare gebeurtenis.
Goed hang- en sluitwerk blijkt niet voldoende. Dit zorgt alleen maar voor vertraging, uitsteltijd.
Er wordt zoveel (grof) geweld gebruikt als nodig is om binnen te komen. Met goed hang- en sluitwerk
wordt alleen de gelegenheidsdief buiten gehouden. Uitsteltijd is wel zinvol als er snel wordt ingegrepen. De politie gaf aan voor het kunnen ingrijpen
sterk afhankelijk te zijn van getuigen en waarnemingen van burgers. Dit geldt ook voor het oplossen van misdrijven. Er is dan ook onmiddellijk
een buurtonderzoek ingesteld. Het is daarom van
belang waakzaam te zijn en verdachte omstandigheden te melden. Voorbeelden van verdachte omstandigheden: een auto die zo maar ergens een tijd
langs de kant staat terwijl duidelijk is dat de inzittenden geen toeristen zijn of dorpsgenoten, een
vreemde bestelauto met bedrijfsnaam op de oprit
van de buren die niet thuis zijn (inbrekers zijn vaak
hondsbrutaal), bovengenoemde Mercedes, etc., etc.
Criminelen nemen de tijd om te observeren en een buurt in kaart te brengen, las ik op een plaatselijke
website in Franeker. Zelf noteer ik het kenteken van een verdachte auto, maak een foto – of geef het
kenteken meteen door aan de politie als ik het helemaal niet vertrouw.
Vragen of men iemand zoekt of misschien hulp kan gebruiken is ook een mogelijkheid, eventueel
gewoon een praatje. Vaak denken we: het zal wel goed zijn, het zal wel kloppen. Toch is een keer loos
alarm beter dan een inbraak.
Om ingrijpen mogelijk te maken moet vooraf wel een en ander worden georganiseerd. Er moet
alarmopvolging zijn. Afgelopen week was ik gast bij een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang.
Wij hebben gesproken over het opzetten van een Whatsappgroep Buurtpreventie zoals er in veel
andere wijken in Nederland al jaren actief zijn. Dat is weliswaar al eerder ter sprake geweest, maar de
urgentie werd niet gevoeld.
Bij het organiseren komt een en ander kijken, zoals het aanstellen van een beheerder/coördinator,
afspreken wat te doen bij een alarmerend bericht, een voorlichtingsavond, flyers verspreiden, uitnodigen wijkagent, spelregels afspreken, etc. Ook contact met andere Whatsappgroepen is van belang
om van hun ervaringen te leren. Veel informatie staat ook op de website www.wabp.nl . Van een buurtpreventie-waarschuwingsbord gaat overigens op zichzelf al een preventieve werking uit.
Bovengenoemde activiteiten zullen in de komende periode worden opgepakt. Maar het begint met de
bereidheid om deel te nemen. Voor het slagen van een Whatsappgroep is een aantal deelnemers,
verspreid over het dorp vereist. Mede namens het bestuur van Plaatselijk Belang worden inwoners
van Ravenswoud daarom uitgenodigd om lid te worden van een op te richten Whatsappgroep.
Opgeven kan per email bij het secretariaat van Plaatselijk Belang: plbelang-secr@ravenswoud.nl .
Laten we er samen voor zorgen dat ons mooie dorp veilig en leefbaar blijft!
Hans Meijer
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Het Fonds (Ooststellingwerf)

Kan jouw idee of project wel wat
financiële steun gebruiken?
Ook dit jaar wil de Gemeente Ooststellingwerf goede initiatieven verder helpen. Heb jij een goed idee
of initiatief? Waar meerdere mensen wat aan hebben? Dien dan een subsidieaanvraag voor jouw idee
in bij Het Fonds!
Een goede voorbereiding

Je kunt jouw idee of initiatief indienen vanaf 2 september tot en met 20 september 2019. Je hebt dus
nog even de tijd om jouw idee tot in de puntjes uit te werken. Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria op www.ooststellingwerf.nl/fonds om te weten waaraan jouw subsidieaanvraag moet
voldoen. Je vindt daar ook een stappenplan dat je kunt volgen om tot een goede aanvraag te komen.
Om juridische redenen mogen alleen rechtspersonen een aanvraag indienen. Dit betekent dat je alleen
als vereniging of stichting een aanvraag kan doen.
Kleine en grote initiatieven

Ook dit jaar maken we onderscheid tussen kleine en grote initiatieven.
Er is in totaal €90.000,– subsidie beschikbaar gesteld voor kleine initiatieven (tot en met €10.000,–) en
€180.829,– voor grote initiatieven (€10.001,– tot maximaal €25.000,–).
Kom je er niet uit?
● Neem dan gerust contact met ons op:

–
–
●

Jaimy Pijnacker,
(0516) 566 331, j.pijnacker@ooststellingwerf.nl
Oscar Weehuizen, (0516) 566 367, o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

Stel je vragen tijdens een van de inloopmomenten op het Gemeentehuis:

van 16:00–20:00 uur op woensdag 11 september en dinsdag 17 september 2019
●

Pitch jouw idee in een bijeenkomst van de adviescommissie

Tijdens de projectenpitch krijg je de mogelijkheid om jouw idee te presenteren aan de adviescommissie. Hier heb je maximaal 3 minuten voor. Zo kun je nog tips krijgen om je idee aan te
scherpen. Dit is overigens niet verplicht. De pitch vindt plaats in september. De exacte datum
wordt nog bekend gemaakt.
Het Fonds 2019 | 2 t/m 20 september | www.ooststellingwerf.nl/fonds


Fietst u graag in Fryslân? Geef dan uw mening!
De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en
Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten
hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019–2023.
Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen zij meer mensen op de
fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken,
met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten.
Heeft u aandachtspunten of tips? Wij horen graag uw mening!
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
● Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân:
wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd
worden?
● Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen–Drachten:
waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?
Vul de enquête in op: www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan .
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