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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 28 september a.s.
(verschijnt ca. 10 oktober)
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 ......... 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 ...... 27 augustus
donderdag ...... 24 september
donderdag ...... 22 oktober
“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 augustus 17:00–20:00u
In verband met de Corona-regels graag vooraf
vrijdag............. 25 september 17:00–20:00u
even aanmelden: bel of app naar Henk van Dijk,
(06) 5425 2536
vrijdag............. 30 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

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

vr: 28 aug
do: 24 sep
vr: 25 sep

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

19:30h

17:00h Wijs in De Wijken
20:00h PB gecombineerde ledenvergadering
17:00h Wijs in De Wijken

Onder voorbehoud, afhank elijk van de ontwik k elingen
betreffende het Covid-19 virus

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

Ravenswoud is in trek als woonplaats. We mogen dan ook wederom diverse
nieuwe inwoners verwelkomen.
Midden juli hebben zich vanuit Oosterwolde gevestigd aan de
Meester Lokstraat 34a: Mark Frenay en Marscha Stoker.
Begin juli kwamen René In ’t Veld en Nicole Hougardy wonen aan de
Compagnonsweg 7. Zij zijn afkomstig uit Den Haag.
We wensen allen 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

Uitgestelde ledenvergadering
Zoals u weet was onze voorjaarsledenvergadering geheel volgens de statuten gepland op 26 maart jl.,
maar vanwege de Corona-maatregelen moest dat worden afgeblazen. Inmiddels hebben we als nieuwe
datum gekozen: donderdag 24 september a.s., aanvang 20:00u.
Zoals we in de vorige ‘Wyken’ al aangaven, heeft het bestuur inderdaad besloten om deze vertraagde
voorjaarsvergadering te combineren met de najaarsvergadering die gewoonlijk in november wordt
gehouden. Immers, twee vergaderingen houden met slechts twee maanden ertussen lijkt ons niet
zinvol. De officiële uitnodiging met agenda vindt u rond 12 september a.s. in de brievenbus en de
grote zaal van het Dorpshuis is alvast corona-proof ingericht.
Gezien de recente ontwikkelingen rond het virus moeten we echter toch een slag om de arm houden
voor het geval er weer beperkingen worden opgelegd die het vergaderen onmogelijk maken.
Let daarom ook op onze Facebookpagina onder de logische naam Plaatselijk Belang Ravenswoud !

Wat hield & houdt ons verder zoal bezig?
●

Het sportveld mag dan ongeveer gereed zijn, er zijn letterlijk bergen werk (en grond!) verzet om
ook de bloemenweide vorm te geven.
Ooit dachten we dat het gewoon een kwestie was van het juiste zaadmengsel inkopen en op het
juiste moment verspreiden. Na het raadplegen van terzake deskundigen bleek dit helaas veel te
simpel gedacht, omdat de bovenste 40 cm grond daarvoor veel te vruchtbaar was. De voor
inheemse insecten vriendelijke bloemen hebben juist redelijk schrale grond nodig, omdat ze het
anders simpelweg niet kunnen winnen van het gras dat daar in tientallen jaren een stevige zode
heeft gevormd. De beste oplossing was dan ook om die te vruchtbare laag bijna helemaal af te
graven. Zo ontstond het plan dat we in de vorige dorpskrant al hebben uiteengezet: de af te
graven grond moest binnen de grenzen van het sportveld worden verwerkt om een dure schonegrond-verklaring te vermijden. Dat werk is intussen uitgevoerd – op pag. 16 vindt u daarvan een
samenvatting in beelden met nog wat toelichting. Het fietscrossbaantje ligt er – met dank aan
Ronnie en Rennie – evenals de verbinding met de bestaande speeltuin en het pad schuin richting
Hooghout is weer teruggelegd (met een slingertje erin). Ook is er een voorziening gemaakt om
een soms optredend teveel aan regenwater vlot af te kunnen voeren naar de 4e Wijk. Met de aldus
geschapen hoogteverschillen is de basis gelegd voor een heus Ravenswouds “bloemenpark” waar
bijen en andere insecten zich tegoed kunnen doen. Verder moeten we het nu grotendeels overlaten aan de natuur, zij het met wat hulp en bijsturing en ook enig jaarlijks maaiwerk.

●

De RAAF-dorpen (Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo) werken hard aan
de totstandkoming van de historische fiets- en wandelroutes: bij ca. 70 historisch interessante
objecten verspreid over de vier dorpen komen informatiepanelen. Via een QR-code komt men
op de website waar de informatie ook als audiofragment kan worden beluisterd en waar eventueel
ook aanvullende informatie over de objecten te vinden is die niet op de panelen past.
De website www.historische-route.nl is nog volop in ontwikkeling en dus nog lang niet af of
foutloos, maar u kunt er wel alvast een kijkje nemen! We streven ernaar om voor 12 september
a.s. de infopanelen te plaatsen bij de 5 locaties in onze dorpen die meedoen aan de Open Monumentendag (zie pag. 17). Hou ook de streekpers in de gaten!
❖❖❖
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Terras bij het Dorpshuis: groter én mooier!
Tijdens bijeenkomsten die vanwege het mooie weer buiten konden plaatsvinden bleek het terras vaak
nèt iets te klein voor een gezellige tafelopstelling. Met inzet van een aantal vrijwilligers is dat opgelost:
het is zowel langer als breder gemaakt met gebruikmaking van stijlvolle grijze tegels. Bij het afsluiten
van deze krant is het bijna af.

❖❖❖
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De doorgeefpen
Mijn naam is Pascal van der Haas en zoals beloofd in de vorige editie
van De Wyken is het mij dit keer de eer om iets de schrijven voor de
doorgeefpen. In juni stond Jannie bij ons voor de deur om te vragen of
zij mij de pen mocht doorgeven. Een leuk aanbod dat ik natuurlijk niet
kon weigeren!
Ik ben in 1998 geboren in
Amsterdam en heb de eerste
vier jaar van mijn leven in Ransdorp gewoond. Inmiddels
woon ik alweer bijna 18 jaar in Ravenswoud, eerst aan de
Meester Lokstraat 19 en nu sinds ruim 4 jaar aan de
Meester Lokstraat 48B.
In al die jaren heb ik hier in de omgeving op school
gezeten. Te beginnen op de OBS De Riemsloot en daarna
zes jaar Atheneum op het Stellingwerf College te
Oosterwolde. Nadat ik in 2016 ben geslaagd heb ik, mede
door omstandigheden, een tussenjaar gehad, om vervolgens een jaar later aan de Bachelor International Business aan de Rijks Universiteit Groningen te beginnen. Studiekeuze is voor menige tiener
een zware taak en de onzekerheid omtrent het maken van “de juiste” keuze is toch wel groot.
Gelukkig moet ik eerlijk bekennen dat dit bij mij nooit het geval is geweest. Bij de voorlichting van
International Business voelde ik direct dat dit de studie was voor mij. Het was bijna zoiets als liefde
op het eerste gezicht.
De afgelopen drie jaar heb ik dus deze studie gevolgd en geregeld heb ik de vraag gekregen wat ik nou
precies met deze studie kon gaan doen in de toekomst. Een zeer redelijke en terechte vraag. Het is
natuurlijk ook niet geheel voor de hand liggend zoals bijvoorbeeld bij een studie rechten waarbij men
toch al snel denkt aan advocatuur. International Business is daarentegen ook nog een studie die je
voorbereidt op een zeer breed spectrum aan toekomstige mogelijkheden binnen de Faculty of
Economics & Business. De studie bevat grotendeels vakken die zeer wiskundig en economisch
georiënteerd zijn, maar ook vakken die zich meer focussen op een sociaaleconomisch gebied. Bij
laatstgenoemde moet je vooral denken aan het bestuderen van het gedrag van consumenten,
marketingtechnieken en de verschillende culturen wereldwijd die zeker een invloed hebben op de
bedrijfsvoering. Het is dus wel duidelijk dat International Business de opties openhoudt en veel
verschillende mogelijkheden biedt voor een Masterstudie. Dit heb ik altijd prettig gevonden,
aangezien ik er nooit zoveel voor voelde om al zover vooruit te plannen.
Deze studie wordt volledig in het Engels gegeven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit in de
eerste weken wel even wennen was en het voelde echt alsof je direct in het diepe werd gegooid.
Echter zorgde dit er juist voor dat je je in een rap tempo ontwikkelt en aanpast. Tegenwoordig weet ik
juist heel vaak niet meer wat de Nederlandse benaming voor iets is en denk ik grotendeels ook in het
Engels. De hele internationale en diverse leeromgeving is iets wat ik enorm kan waarderen. Ik heb
vrienden gemaakt van over de hele wereld en verscheidene culturen. Ik geloof dat dit echt een
essentieel onderdeel is geweest van het totale leerproces dat ik heb doorgemaakt.
In mijn laatste jaar heb ik mijn scriptie geschreven en moest ik daarnaast ook nog een half jaar studeren aan een partneruniversiteit in het
buitenland. Hier heb ik drie jaar lang echt enorm naar uitgekeken en dit
onderdeel was voor mij toch wel de kers op de taart. Vorig jaar augustus kreeg ik te horen dat ik was toegelaten op Nagoya University in
Japan. Ik wilde al jarenlang dolgraag een keer naar Japan en in combinatie met de goede referenties
die deze universiteit krijgt, leek dit mij de perfecte keuze. In de maanden voorafgaand heb ik alle
nodige maatregelen getroffen. Een paspoort aanvragen, vaccinaties regelen, een visumaanvraag
indienen, vliegticket boeken en een appartement regelen in Japan. Ik zou in maart 2020 vertrekken en
ik lag goed op schema. Je voelt de bui echter al hangen, want 1 dag voor mijn vlucht zou vertrekken
werd er vanuit Japan contact met mij opgenomen dat ik door de Corona het land niet meer in mocht.
Vervolg op pag. 10 ➔
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Ik zag en voelde mijn droom voor mijn ogen in duigen vallen en ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik
er geen traan om heb gelaten. Gelukkig bood de Nagoya University mij de mogelijkheid om hun
lessen online te volgen via ZOOM-meetings. Hier ben ik ze tot op de dag van vandaag nog enorm
dankbaar voor aangezien ik anders dit jaar niet had kunnen afstuderen! Het “enige” addertje onder
het gras was dat, door het tijdsverschil tussen Nederland en Japan, ik de lessen moest volgen van
02:00 uur ’s nachts tot en met 10:00 uur. De afgelopen maanden zijn dus een zware maar ook zeker
bijzondere ervaring geweest. Ik baal af en toe nog steeds dat mijn reis naar Japan mij door zoiets
onwerkelijks als de Coronapandemie is ontnomen, maar ik ben ook heel dankbaar dat ik het via deze
zijweg heb kunnen oplossen.
In juli ben ik afgestudeerd en ik ga in september alweer verder met een Research Master Economics
& Business. Ik probeer altijd te leven bij het motto van Johan Cruijff, die zei: “ieder nadeel heeft zijn
voordeel”. De nachtcolleges waren zeker niet altijd ideaal, maar ze hebben mij wel degelijk geholpen
aan het halen van een diploma en de kans om nu weer verder te kunnen studeren!
Voor de volgende editie geef ik de pen door aan Tineke en Jelmer Bijzitter.
.

.

Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.

Belangrijk
Zoals in de vorige dorpskrant werd vermeld heeft het bestuur van de Historische vereniging Appelscha
moeten besluiten de activiteiten die in de Hoolten Klinte en het openluchttheater De Koele waren
gepland door de maatregelen i.v.m. het COVID-19 virus af te gelasten.

Overigens mogen onder strikte voorwaarden sinds 1 juli weer evenementen worden georganiseerd.
De Protestante Gemeente Appelscha heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd en gekregen
om een aantal kerkdiensten in De Koele te mogen organiseren.
Zondag 6 september zal de laatste dienst van deze serie plaatsvinden, aanvang 10:00 uur.

Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven of de geplande activiteiten de komende maanden
in de Hoolten Klinte kunnen doorgaan. Mocht er wel een activiteit zijn, dan zullen we dit via de
lokale en social media bekend maken. Tevens zal dan een aankondiging op het prikbord op de dam
worden geplaatst.
Pestbosjes in Appelscha en omgeving?

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om op deze plaats een vraag van de redactie van ‘De
Zoolstede’, het clubblad van de HVA, voor te leggen aan de oudere inwoners die van oorsprong
afkomstig zijn uit Ravenswoud of omstreken.
Recent meldde Sietze Oldersma aan de redactie van ‘De Zoolstede’ dat het vroeger op twee plaatsen
in Appelscha verboden was om in de grond te graven. Dit omdat daar eerder ‘iets’ begraven zou zijn
dat niet meer boven aarde mocht komen. Het zou gaan om een terrein aan het begin van de
Sanatoriumweg (naast waar nu Hotel Appelscha staat) en achter Vaart NZ 51, waar bouwbedrijf
Doornenbal eerder een timmerwerkplaats had. Waarschijnlijk betrof het hier grond waar vee begraven
werd dat besmet was geraakt met besmettelijke ziekten zoals miltvuur, runderpest of mond- en klauwzeer. Mogelijk waren het zogenaamde ‘pestbosjes’, veebegraafplaatsen waar later geboomte op
groeide. Misschien bestonden in Appelscha meer van dit soort locaties. De redactie van ‘De
Zoolstede’ zou hierover graag meer informatie ontvangen. Graag reacties naar Geert Veen, via mail:
g.veen412@kpnmail.nl of telefoon: (0516) 432 251.
❖❖❖
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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

Geert Bos

(06) 5205 7247

Coördinator WABP-groep
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website Ravenswoud
Werkgroep Duurzaamheid
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Hans Meijer

750 857

whatsappravenswoud@gmail.com

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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It giet oan! Vervolg van de ‘zonnige toekomst’
Een klein stukje zonnige toekomst voor Ravenswoud is in de
afgelopen week begonnen op het dak in Appelscha-Boven. In de
tropische warmte van de afgelopen week zijn mannen uit de kop
van Friesland bezig geweest de 200 zonnepanelen te leggen – een
wel erg warme klus! Maar de jongens waren er vrij laconiek over:
‘Ja, warm is het wel. Ach, rustig aan...’. Extra vroeg beginnen was
er niet bij, dan was het dak nog nat van de dauw. Tja...
Bij de aanbesteding van deze grote opdracht is er natuurlijk gekeken of een bedrijf uit onze regio de
klus zou kunnen doen. Het verschil met het bedrijf uit Sint Annaparochie was echter aanmerkelijk,
waardoor toch voor dit bedrijf is gekozen.
Zet alvast in de agenda dat op 11 september a.s. de officiële opening verricht zal worden. Daar zullen
we ter plaatse aan de Vaart ZZ 113a in Appelscha-Boven een klein feestje van maken, waarschijnlijk
om 15:00u. De aansluiting op het net zal natuurlijk al eerder plaatsvinden.
Denkt u nu “Ik wil ook nog wel profiteren van de voordelen van zonnepanelen en meedoen in de
energietransitie via ons PCR-project” – dat kan nog steeds. Er zijn nog een aantal participaties te
koop. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met de Werkgroep Duurzaamheid of stuur een
mail naar info@eendracht-ooststellingwerf.nl .
Meer informatie over het project kunt u lezen op de website www.eendracht-ooststellingwerf.nl .
De Werkgroep Duurzaamheid Ravenswoud:
Hottie Cnossen (0516) 433 727 – Coos Salomé (0516) 853 672 – Jaap Mekel (0516) 433 978

De Wyken – 244 – augustus 2020

pag. 14 / 20

De Wyken – 244 – augustus 2020

pag. 15 / 20

Toch glasvezel in de dorpen van Ooststellingwerf?
Een volmondig “Ja”, zegt Anja Rombout van DFMopGlas. In maart
begon DFMopGlas vol vertrouwen aan de vraagbundeling in Ooststellingwerf; 1400 adressen in het buitengebied zouden al glasvezel krijgen door
het project van de provincie. Gesteund door de plaatselijke belangen,
vrijwilligers en de gemeente Ooststellingwerf wilde DFMopGlas dat ook
graag realiseren in de dorpen. En dat willen we nog steeds!
De Corona crisis maakte echter een normale vraagbundeling onmogelijk.
Alle verenigingsleven ging op slot, scholen dicht en geen mogelijkheid meer om de inwoners in een
bijeenkomst te informeren. Informatie kwam per post, veel over het aanbod, te weinig over de reden
waarom het zo belangrijk is voor glasvezel te kiezen. Desondanks vielen de resultaten niet tegen.
Zeker in de wat kleinere dorpen waar DFMopGlas ook beter bekend is, zijn er prima percentages
gehaald.
Nog niet helemaal de benodigde 35%, maar dat gaan we zeker halen in een vervolg. De grote dorpen
Haulerwijk, Donkerbroek en Appelscha zijn wat achtergebleven bij de kleinere dorpen. Dat drukt op
het gemiddelde percentage. Dat beeld zien we overigens ook elders, bijvoorbeeld in SúdWest-Fryslân.
Wat we daaruit inmiddels geleerd hebben, is dat we in die grotere dorpen eerst moeten beschikken
over een veel grotere groep ambassadeurs en goede contacten met het verenigingsleven. Daar gaan we
nu eerst mee aan de slag. In tegenstelling tot kleine kernen, waar men mede vanuit de band met het
buitengebied weet dat internet daar een probleem is, is in de grotere kernen bij veel mensen de
discussie over nut en noodzaak van glasvezel volledig nieuw. Als die basisvoorwaarde is ingevuld,
kunnen we een vervolg geven aan de vraagbundeling.
Corona heeft tegengewerkt, maar drukt ons ook met de neus op andere feiten: Met de noodzaak tot
thuiswerken de afgelopen tijd, hebben bedrijven als Netflix, YouTube, Facebook etc. op verzoek van
de Europese Commissie de kwaliteit van hun videostreams aangepast om de huidige Telecomnetwerken minder te belasten. Dat is zuur voor de delen van Nederland waar nog geen glasvezel ligt.
Uw internetverbinding is uw communicatiemiddel met de rest van de wereld; het zorgt voor TV,
radio, telefonie, gamen, thuiswerken, thuiszorg... We begrijpen de zorg van EU over onze verouderde
netwerken. Met glasvezel kunnen we weer tientallen jaren vooruit en kunnen we de videostreams
weer in een echt goede kwaliteit bekijken. Glasvezel in de dorpen zorgt ervoor dat de voorzieningen
zoals de scholen het krijgen, de bedrijven, de zorgverleners, dat de mogelijkheid er is voor meer en
beter thuiswerken. Zo blijven de dorpen in Ooststellingwerf aantrekkelijk om te wonen.
Ravenswoud heeft het goed gedaan in de vraagbundeling. Nog 14 aanmeldingen om op 35% te
komen. Maar eigenlijk zou iederéén in het dorp de stap moeten zetten. Met een aansluiting op het
glasvezelnetwerk van DFMopGlas heeft u meer keuze in de meterkast, maar ook keuze uit meerdere
providers. U krijgt betrouwbaar internet en TV zonder zorgen.
Natuurlijk zijn we bereid nog een avond in Ravenswoud te verzorgen. We houden daarover contact
met Plaatselijk Belang. Meer informatie vindt u op https://glasvezelvoorfryslan.nl/ooststellingwerf/.
Hartelijke groet,

namens Team DFMopGlas: Jaap Bosma, Anja Rombout

.

.

Volg PB Ravenswoud nu ook op Facebook!
Naast onze website heeft het bestuur ook een Facebookpagina aangemaakt:
zie Plaatselijk Belang Ravenswoud .
Volg ons – dan merkt u ’t daar het eerst als er nieuws te melden is!
❖❖❖
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Sport(veld) in Beeld

Efficiënt grond afgraven en verplaatsen met zwaar materieel

Grove  en fijne  motoriek bij de aanleg van de crossbaan

Doorgang vanaf de bestaande speeltuin ➔

U ziet hier een kleine greep uit de foto’s van de grondverzetwerkzaamheden voor de bloemenweide,
resulterend in een gevarieerd hoogteprofiel. Die wisselende hoogte heeft verschillende redenen.
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Om te beginnen leiden de hoogteverschillen tot verschillen in vochtigheidsgraad, zodat er goede leefomstandigheden ontstaan voor verschillende planten. Verwacht overigens niet dat er al op zeer korte
termijn een explosie van bloeiende planten te zien is. We laten het voor een deel aan de natuur zelf
over en voor een deel helpen we een handje met zaad en vooral met zaadhoudend maaisel afkomstig
van andere percelen. Er zal wat tijd overheen gaan voordat dit aanslaat. Het gebied is er dan ook
vooral bij gebaat als het met rust wordt gelaten en er buiten de paden niet onnodig doorheen wordt
gelopen, gevoetbald of gefietst. Daarvoor zijn nu juist het speelveld en de crossbaan bedoeld.
Vandaar ook de afscheidingswal die langs het speelveld is gelegd.
De twee aangelegde bulten hebben ook een functie, niet alleen als berging voor de overtollige grond
maar ook om in een later stadium het periodiek vrijkomende maaisel aan het zicht te onttrekken.
Daarbij zijn ze zo aangelegd dat het mogelijk is om er vanaf te sleeën – aangenomen dat er toch ooit
nog eens een mooie laag sneeuw zal vallen. Daarbij is dus niet alleen gedacht vanuit de natuur, maar
ook aan een mogelijke speelfunctie voor jong en minder jong!

.

.

Open monumentendag: komt u ook?

Deelnemers in de omgeving:

–
–
–
–
–
–

Vaart NZ 18, Appelscha: historisch woonhuis met gevelsteen ‘Tjioemboeloeit’;
Vaart ZZ naast 88, Appelscha: het arrestantenlokaal, beter bekend als ‘het cachot’;
Wester Es 50, Appelscha: Trefkerk en de historische klokkenstoel (met klok uit 1435);
Oude Willem 9, Appelscha: boerderij;
Veenwijksweg 3, Ravenswoud: voormalige Meester Lokschool;
Zuideinde, Fochteloo: oude kerkhof met klokkenstoel.
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de 2e puzzel luidt SACHERTORTE. Er kwamen deze keer 4 goede oplossingen
binnen. We hebben 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 het 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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