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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 de praktijk blijkt dat het verschijningsrooster 
van de dorpskrant tot nu toe niet wordt beïnvloed door het Corona-
probleem. We gaan dus vrolijk door! 
 
     

“De Wyken” 
Nummer 245 
oktober 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 30 november a.s. 
(verschijnt ca. 12 december)
 
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 ......... 30 november .................. weekend 12 december 
 Het schema voor 2021 komt in het volgende nummer 
 *) 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 ...... 22 oktober  
 donderdag ...... 19 november  
 donderdag ...... 17 december  
 

 “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 oktober 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 27 november 17:00–20:00u 
 vrijdag ........... 18 ! december 17:00–20:00u 
 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 kunnen we bij het naar de drukker sturen van de krant nog niet 

aangeven of en wanneer er weer gestart kan worden. We hopen dat dit medio oktober weer kan. 
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: 30 okt 17:00h Wijs in De Wijken
za: 14 nov 19:30h 20:00h Cognacproeverij
di: 17 nov 17:30h Op de koffie bij de boswachter
vr: 27 nov 17:00h Wijs in De Wijken

wo: 09 dec 20:00h Kerstworkshop (opgave vóór 25/11, zie pag. 9)
vr: 18 dec 17:00h Wijs in De Wijken

Onder voorbehoud, afhankelijk  van de ontwikkelingen
betreffende het Covid-19 virus  

 
 
.  
 
 

Burgerzaken 
 
Hartelijk welkom! 
Begin augustus zijn vanuit Appelscha komen wonen aan de 
Meester Lokstraat nr. 8: Erik Moes en Trienke Moes-van der Veen. 
 

Veel woonplezier in Ravenswoud gewenst! 
 

  
 

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

    

In verband met de Corona-regels graag vooraf 
even aanmelden: bel of app naar Henk van Dijk, 

(06) 5425 2536 
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
 

Notulen van de Ledenvergadering op 24 september 
 

Aanwezig: voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d. 
Sluis, bestuursleden Marga Collé en Renée Hulzinga; 10 leden; namens het 
gemeentebestuur wethouder Marcel Bos en de heren Henk Dongstra (OB),  
Jakob Baar (VVD), Bart Polpe (PvdA) en Rik Berends (GL). 

Afgemeld: mw Hottie Cnossen, mw Alie Jansen, mw Klazien van Dijk, mw Margaret van 
Beek, mw Yvonne Briefjes, dhr Jaap Mekel en de raadsfracties van WijLokaal en 
CDA. 

 

1. Opening 
 Voorzitter Briefjes opent om 20:03u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 21-03-2019 en de Najaarsvergadering dd.  

21-11-2019 werden gepubliceerd in “De Wyken” en via de website, alsmede ter inzage gelegd.  
Ze worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen. 

 

3. Mededelingen (geen mededelingen) 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en via de website, alsmede 

ter inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Actuele zaken  
 

5.1 WhatsApp BuurtPreventie 
 WABP-Coördinator Hans Meijer geeft een overzicht van de stand van zaken betreffende de 

Ravenswoudse appgroep. Ook wordt de werkwijze nog eens helder uiteengezet. We zijn 
aangesloten bij de landelijke organisatie en voor alle vragen bereikbaar via de coördinator 
(telefoonnummer op de WieDoetWat-pagina in “De Wyken” en ook via het mailadres 
whatsappravenswoud@gmail.com. Naar aanleiding van de presentatie heeft zich minstens één 
nieuwe deelnemer aangemeld. We blijven streven naar verdere uitbreiding. 

5.2 Aanpak Sportveld 
 Aan de hand van ca. 20 foto’s liet de secretaris zien wat er sinds de vorige ledenvergadering 

allemaal is gebeurd: gras zaaien op het speelveld, grondverplaatsing en andere werkzaamheden 
t.b.v. de bloemenweide, aanleg fietscrossbaan, plaatsing tafeltennistafel en pannadoelen. Op nog 
wat details na (en het definitief inzaaien van de bloemenweide) is het geheel nu wel ongeveer af. 
Gememoreerd werd dat dit project mede mogelijk is gemaakt door drie belangrijke 
subsidieverstrekkers, namelijk Het Fonds (gemeente Ooststellingwerf), Stichting Fonds Bercoop 
en het Coöperatiefonds van de RABObank. We zijn die instellingen dan ook zeer erkentelijk – 
maar: de grootste bijdrage, namelijk liefst 41% van de totale kosten, is opgebracht vanuit de eigen 
dorpsgemeenschap! De Stichting Dorpshuis, de voormalige Dorpsvereniging (nu 
Activiteitencommissie) en Plaatselijk Belang hebben dat gezamenlijk bij elkaar gelegd – en 
daarnaast is er ook nog de moeilijk in geld uit te drukken bijdrage van diverse vrijwilligers die ook 
essentieel was voor het welslagen van het plan waarvoor de eerste ideeën al in 2016 op papier 
werden gezet. Als dorp mogen we daar best trots op zijn. 

5.3 Overige zaken 
 Er zijn geen extra agendapunten aangedragen 

vervolg op pag. 7 > 
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vervolg notulen ledenvergadering 

6. Overleg met de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur 
 – Freddie Dillingh merkt op dat de glasbak aan de Compagnonsweg (ondanks eerdere klachten) 

bij regenval opnieuw slecht te bereiken is door de enorme plassen die daar ontstaan. Er is ooit 
een kolk geplaatst, maar die functioneert niet. Wethouder Bos neemt dit mee, met de 
opmerking dat zulke klachten altijd direct bij de gemeente onder de aandacht kunnen worden 
gebracht via de website verbeterdebuurt.nl. Daarop volgt in de regel snelle tot zeer snelle actie, 
zoals ook vanuit het bestuur op basis van eigen ervaringen wordt ondersteund. 

 – Ten aanzien van het te vaak overvol zijn van het blankglas-vak van de glasbak wordt 
opgemerkt dat het legen van de glasbakken geen gemeentelijke zaak is, maar wordt gedaan 
door Omrin. Overigens mag blank glas wel altijd in het groene of bruine vak worden gegooid 
want dat staat recycling niet in de weg. Andersom is uiteraard niet de bedoeling! 

 – Wim Kunst informeert naar de vervanging van lantaarnpalen door moderne en zuinige LED-
verlichting. Hiervoor blijkt al een gemeentelijk plan te bestaan aan de uitvoering waarvan 
binnen afzienbare tijd wordt begonnen. 

 – Hans Meijer meldt dat de bermen van de Meester Lokstraat plaatselijk kapotgereden worden 
door zwaar (landbouw)verkeer en vraagt of de weg kan worden verbreed met bv. graskeien. 
Ook de uitvoering van deze suggestie blijkt al in voorbereiding te zijn. 

 

7. Financieel verslag 2019 & verslag kascommissie 
  De penningmeester licht het financieel verslag over 2019 toe. Het verslag van de kascommissie 

meldt dat de administratie er goed uitziet en in orde is bevonden en stelt voor décharge te 
verlenen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen opgevolgd. 

 

8. Begroting 2020 & vaststelling contributie 
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen of opmerkingen en 

de vergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor 2020 ongewijzigd vast te stellen 
op €8. 

 

9. Bestuursverkiezing 
 Volgens het rooster is bestuurslid Renée Hulzinga aftredend (zij kwam in de plaats van de naar 

elders vertrokken Jan-Marcel van Dijken) en herkiesbaar, evenals voorzitter Roland Briefjes. Er 
zijn geen tegenkandidaten aangemeld, zodat beiden met algemene instemming zijn verkozen. 

 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2020 
 Aftredend is dhr Frans Stam. De commissie bestaat voor 2020 uit mw Hottie Cnossen en mw 

Nina Boonstra. Dhr Wim Kunst is bereid om als reserve lid aan te treden. De vergadering stemt 
in met deze wijzigingen. 

 

11. Mededelingen van het Dorpshuis 
 Dorpshuis-penningmeester Rolf Bremerman geeft een overzicht van de financiën over 2019, met 

een financieel gunstig resultaat. Voor 2020 ziet het er natuurlijk heel anders uit als gevolg van de 
coronacrisis. 

 Voorzitter Henk van Dijk gaat in op de bestuurlijke perikelen die dreigen omdat zowel hijzelf als 
de penningmeester medio 2021 het einde van hun toegezegde termijn van 5 jaar bereiken en dan 
als bestuurslid zullen terugtreden. Het is tot dusverre niet gelukt om vervangers te vinden. Ook 
het bestuur van Plaatselijk Belang is er niet in geslaagd om – volgens de statuten van de Stichting 
daartoe uitgenodigd – een dorpsgenoot te vinden die namens PB zitting wil nemen in het 
stichtingsbestuur. Zodoende dreigt er een groot probleem te ontstaan voor de continuïteit van 
het dorpshuis: 

 – 15 mei 2021 is de laatste dag in functie van huidige voorzitter en penningmeester; 
 – de overblijvende bestuursleden (Gerdien van Huis en Fred Dillingh) gaan de functies van 

voorzitter en penningmeester niet op zich nemen; 
 – indien er geen nieuwe vrijwilligers aantreden voor deze functies, zal de Stichting Dorpshuis 

per 1 juni 2021 worden opgeheven. Het dorpshuis wordt in dat geval dus gesloten. 
slot op pag. 9 > 
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vervolg notulen ledenvergadering 

  Er ontspint zich een levendige discussie, waarin de wethouder aangeeft dat vergelijkbare 
problemen zich ook in andere dorpen voordoen en al eens eerder aan de orde zijn gesteld in 
het OPO-overleg van de gezamenlijke Plaatselijke en Dorpsbelangen met de gemeente. De 
gemeente kan dit niet oplossen, maar is wel bereid om mee te denken en te ondersteunen via 
de dorpencoördinatoren. 

  Stichtingsbestuur en PB gaan met elkaar brainstormen om te kijken wat er gedaan kan 
worden om alsnog vers bloed in de besturen te krijgen, want ook PB staat voor de taak om 
volgend jaar een nieuwe secretaris te vinden omdat de huidige dan het einde van zijn 3e 
termijn bereikt. 

 – Henk van Dijk spreekt tenslotte nog een dankwoord in de richting van Hottie Cnossen, die 
met Alie Jansen (beiden helaas afgemeld) vele jaren lang de coördinatie van het schoon-
maken in en rond het dorpshuis heeft geregeld. 

 

12. Rondvraag 
 Mw Helen Stam spreekt haar waardering uit voor de mooie nieuwe tafels in de grote en kleine 

zaal. 
 Dhr Hans Meijer wijst op de schriftelijke informatie over en inschrijfformulieren voor de WABP. 
 Dhr Rik Berends (GroenLinks) meldt dat hij het tweede deel van de vergadering zeer interessant 

vond, met een boeiend inkijkje in de problemen van het verenigingsleven in kleine dorpen. 
 

13. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:55u. 
 

   
 
Wat hield & houdt ons verder zoal bezig? 
 

● Zoals tijdens de ledenvergadering ook al aan de orde kwam (zie notulen, punt 11) is het PB-
bestuur op zoek naar iemand die volgend voorjaar de functie van secretaris op zich wil nemen. 
De huidige secretaris heeft er dan (bijna) 3 ambtstermijnen à 3 jaar opzitten en vindt daarom de 
tijd gekomen om plaats te maken voor een verse kracht. Heeft u interesse om iets voor onze 
dorpsgemeenschap te doen? Bel gerust (0516) 426 832 voor overleg en uitleg, of mail naar 
plbelang-secr@ravenswoud.nl. 

 

● De grote subsidiegevers voor de aanpak van het sportveld verwachten van ons een financiële 
verantwoording over de besteding van de ontvangen gelden. De werkzaamheden zijn op wat 
details na zo goed als afgerond zodat deze verantwoording nu kan worden opgesteld. 
Dorpsgenoten die ook willen weten hoe het zit kunnen contact opnemen met de secretaris om 
het document in te zien. 

 

. . 
 
 
Kerstworkshop: tijdig aanmelden! 
 

Op woensdag 9 december a.s. (20:00u) vindt in de grote zaal van het 
Dorpshuis weer de bekende Kerstworkshop plaats onder leiding van 
Liana Prins, mede mogelijk gemaakt door de Activiteitencommissie.  
Meer informatie en aanmelden hiervoor (vóór 25 november) bij  
Rennie van der Velde, tel. (0516) 432 452 of vandervelde@hetnet.nl. 

Deelnemers aan eerdere werkshops krijgen t.z.t. per mail de mogelijk-
heden door. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
Appelscha e.o. 
 

 
 

Van het bestuur 
Het had zo mooi kunnen zijn. In de aanloop naar ons jubileumjaar hadden we met elkaar andere 
gedachten over de organisatie van een aantal activiteiten in het kader van ons 20-jarig jubileum. 
Helaas heeft de tijd ons ingehaald en zitten we nog steeds met de effecten van het coronavirus en de 
daarbij behorende COVID-regels. Als bestuur van de HVA respecteren we deze regels volledig en 
kennen we de beperkingen die het met zich meebrengt. Daarom hebben we besloten om de geplande 
activiteiten voorlopig te cancelen. In overleg met SA3 wordt er dan ook geen kerstmarkt georgani-
seerd, dit i.v.m. de lange tijd van voorbereiding die de organisatie nodig heeft. Ondanks dat dit 
allemaal erg jammer is, gaan we zeker niet bij de pakken neerzitten; het gezegde is nog steeds “Na 
regen komt zonneschijn”. De vrijwilligers zijn achter de schermen wel druk bezig met de voorberei-
dingen voor toekomstige activiteiten. Zodra de regels wat meer ruimte bieden zullen we hier ogen-
blikkelijk op inspelen en weer dingen gaan oppakken. Wij hopen U spoedig weer een aantal 
activiteiten te kunnen aanbieden.  Namens het bestuur van de HVA, Sierd de Boer (voorzitter) 
 
 
Wel kunnen we alvast vermelden dat: 
De Prent-Photo-Club dit jaar weer een nieuwe kalender heeft 
samengesteld met het thema “van oud naar nieuw”. Vanaf 1 oktober is 
hij te koop. Dan gaan de vrijwilligers op pad om hem te verkopen. 
Daarnaast kunt u op de dinsdagmorgen tussen 09:00–11:30u in de 
Hoolten Klinte terecht. Lukt dit niet, neem dan contact op met Koert 
Vondeling (432 803) of in Ravenswoud fam. Mulder (433 249), Meester 
Lokstraat 22. De kosten zijn nog steeds slechts €5,00! Natuurlijk kunnen 
we u de kalender ook via de post toesturen: maak € 8,73 (incl. verzend-
kosten) over op NL25 RABO 0303 5455 85 o.v.v. naam en adres. 
 
 
Boeken of platen over? Denk aan de HVA! 
Na intern overleg is besloten om de geplande boeken- en platenmarkt op zaterdag 7 en zondag 
8 november niet te laten doorgaan. Mochten we andere activiteiten kunnen organiseren, dan laten we 
dit via de (sociale) media weten. 
Heeft u boeken, platen, cd’s, dvd’s, puzzels o.i.d. over en wilt u deze aan de HVA beschikbaar stellen, 
dan kunt u in Ravenswoud contact opnemen met fam. Mulder (433 249), Meester Lokstraat 22.  
 
 
Ook HVA doet mee aan de Actie ClubSupport van de RABOBank 
Vanaf 5 t/m 25 oktober kunnen leden van de Rabobank stemmen op verschillende projecten. De 
Rabobank geeft een deel van haar winst weg aan verenigingen. De HVA heeft zich voor de Rabo 
ClubSupport actie aangemeld en hoopt op deze manier een financiële bijdrage te ontvangen voor 
nieuwe energiezuinige LEDverlichting in de Hoolten Klinte. STEM OP ONS PROJECT (tot uiterlijk 25/10)! 
Kijk hiervoor op www.rabo-clubsupport.nl. Heeft u hulp nodig met het stemmen, neem dan contact 
met ons op. 
 
 

❖ ❖ ❖ 
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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  
 
 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 

 Coördinator WABP-groep Hans Meijer 750 857 whatsappravenswoud@gmail.com 

 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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Herstart nieuwe activiteiten Reuma-patiëntenvereniging 
 

Mede dankzij een subsidie uit Het Fonds Ooststellingwerf en steun van Reuma-Nederland kon 
Reumapatiëntenvereniging Ooststellingwerf (RPVO) begin dit jaar starten met nieuwe activiteiten. Er 
was aardig wat belangstelling, maar door het coronavirus is in maart alles stil komen te liggen. 
“In plaats van de verwachte groei, zijn we hierdoor deelnemers kwijtgeraakt”, vertelt penningmeester 
Henk Vlaming teleurgesteld. 
 

Samen met het bestuur stelt hij nu alles in het werk om de diverse activiteiten opnieuw onder de aan-
dacht te brengen. “Want verantwoord in beweging komen en blijven is van essentieel belang voor 
reumapatiënten.” 
 

De RPVO organiseert al jaren elke woensdagmorgen in zwembad De Boekhorst het ‘zwemmen in 
extra verwarmd water’. “Aangezien niet iedereen zich aangetrokken voelt tot een zwemactiviteit, 
hebben we gezocht naar andere mogelijkheden.” 
 

Dankzij de subsidie kon op 31 januari gestart worden met ‘Bewegen op muziek’. Door het corona-
virus kwam alles een paar maanden stil te liggen. De draad is nu weer opgepakt, uiteraard op een 
veilige manier volgens de actuele RIVM-maatregelen. Het ‘Bewegen op muziek’ vindt elke 
vrijdagmiddag plaats van 16:00–17:15u bij dansstudio Clarette & Léon, Snellingerdijk 60-C in 
Oosterwolde. Net als bij het zwemmen is er na afloop gelegenheid om bij een kop koffie of thee in 
gesprek te gaan met lotgenoten en/of de vrijwillige coördinatoren van de RPVO die aanwezig zijn. 
De kosten bedragen €9 per maand en daarbij komt het lidmaatschap van de RPVO à €16 per jaar.  
Ook is een herstart gemaakt met de nieuwe maandelijkse voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomst 
‘Goed om te weten’. Deze bijeenkomsten vinden elke laatste donderdag van de maand plaats van 
13:00–16:00u bij dansstudio Clarette & Léon. Op 24 september werd een lezing verzorgd over de 
traumahelikopter en 29 oktober staat in het teken van euthanasie. De toegang is voor leden gratis, 
inclusief twee consumpties. Niet-leden betalen per keer €3. Wie geïnteresseerd is, kan zich gewoon 
voor aanvang aan de deur melden. 
 

Voor het ‘Bewegen op muziek’ en ‘zwemmen in extra verwarmd water’ geldt dat belangstellenden 
zich eerst even moeten aanmelden bij secretaris Reinie Veenstra, (0516) 520 569 of e-mail 
secretarisRPVO@gmail.com. 
 
 

. . 
 

 
 
Dankwoord 
 

Via deze weg willen wij Hottie graag bedanken voor 
haar tomeloze inzet om ervoor te zorgen dat het 
Dorpshuis te allen tijde schoon wordt aangetroffen. 
17 jaar lang heeft Hottie de planning van het 
schoonmaakrooster op zich genomen! Tevens heeft 
ze vele schoonmaakdagen georganiseerd waarbij ze 
met haar motto “vele handen maken licht werk” 
ervoor heeft gezorgd dat er iedere keer een mooie  
schoonmaakploeg aanwezig is. Hottie bedankt! 

   Bestuur Stichting Dorpshuis: Henk, Rolf, Gerdien en Freddie 
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Kom op de koffie bij de boswachter! 
 

Meer weten over het beheer in en rondom de Compagnonsbossen? Of heeft u vragen of 
opmerkingen over het beheer? Loop dan even binnen op:  
dinsdag 17 november tussen 17:30 en 19:30u bij Dorpshuis ‘De Wijken’ te Ravenswoud.  
De boswachter van Natuurmonumenten geeft graag meer informatie hierover.  
 

Op zaterdag 21 november om 09:00u kunt u mee op een excursie met de boswachter.  
Deze excursie is bedoeld om een aantal zaken die op dinsdag besproken zijn toe te  
lichten en te tonen in het veld.  
De excursie start vanaf de parkeerplaats van Dorpshuis ‘De Wijken’.  
Voor beide activiteiten dient u zich aan te melden via 
secretariaatnoordenveld@natuurmonumenten.nl. 
 
 
 

. . 

 
Cognacproeverij in het Dorpshuis! 
 

Op zaterdag 14 november vanaf 20:00u houden we in het Dorpshuis een 
cognacproeverij met bijpassende hapjes.  
 

Cognac drinken doe je niet alleen met je mond, maar met je hele lijf! Volgens 
kenners heeft proeven niets te maken met drinken. Dat wordt die avond uitgelegd 
door gastheer Harrie van Dijke. We proeven dan o.a. de ‘Rolls Royce’ onder de 
cognacs. 
Vanwege de voorbereidingen is opgave vooraf nodig: dat kan telefonisch bij 
Henk van Dijk, (06) 5425 2536. 
 

De bestaande plannen voor een bingo- en een pubquizavond zijn voorlopig opgeschort. 
 

. . 

 
Ravenswoud Hartveilig(er) 
 

“Levens redden door samen te werken!” 
Het gemeentebestuur van Ooststellingwerf wil alle dorpen onder-
steunen bij hun AED-plannen. Er is extra budget uitgetrokken 
nadat is vastgesteld dat nog niet alle buurtschappen en buiten-
gebieden in voldoende mate zijn voorzien van AED’s en vrijwilligers, die een slachtoffer kunnen 
helpen in geval van nood bij hartfalen. 

In Ravenswoud is nu één AED beschikbaar en een groepje vrijwilligers (Burgerhulpverleners), die 
met deze AED opgeroepen kunnen worden ingeval van een noodsituatie. Echter, voor oproepen 
vanuit de buitengebieden kan deze hulp te laat komen door lange aanrijtijden, mede door het ophalen 
van de AED uit het midden van het dorp. In nauwe samenwerking met de andere ‘RAAF-dorpen’ 
Appelscha, Appelscha-Boven, Fochteloo en het gemeentelijke geld zijn er nu mogelijkheden om meer 
AED’s in de buitengebieden te plaatsen.  

Maar: een AED zonder goed opgeleide Burgerhulpverleners komt niet uit de kast. Per AED zijn er 
circa 10 vrijwilligers nodig om het systeem goed te laten lopen. Hiervoor zijn we op zoek naar extra 
vrijwilligers die met het project mee willen doen. Vooral op de verbindingswegen tussen de dorpen, 
waar we ook de extra AED’s willen plaatsen, gaat het bijzonder helpen als juist daar meer mensen 
mee gaan doen. Het kost slechts een paar avonden oefenen en de (dankzij de samenwerking geredu-
ceerde) cursuskosten à €15. Aanmelden kan bij Bart Nijholt via hartveil igappelscha10@gmail.com. 
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Dorpsgenoten: let op de Rabo ClubSupport actie! 
 

Heeft u een rekening bij de RaboBank? Stem dan op ons project, namelijk het onderhoud van de 
bloemenweide naast het speelveld. Daar moet o.a. af en toe een deel gemaaid worden en daar zijn wat 
kosten aan verbonden. Help ons: de bijdragen wordt mede bepaald door het aantal stemmen dat door 
rekeninghouders bij de RaboBank wordt uitgebracht. Uw steun is belangrijk voor het dorp! 

~ Stemmen kan tot 25 oktober a.s. – ga naar rabobank.nl/clubsupport of gebruik de Rabo-app. ~ 
 

 
 

. . 
 
Glasvezel: een update 
 

Beste inwoner van Ooststellingwerf, 
Je hebt je wellicht al aangemeld voor glasvezel van DFMopGlas. Dank daarvoor! Je ziet in dat de 
toekomst een nieuw netwerk vraagt om digitaal optimaal verbonden te blijven. Met jou heeft een 
mooi aantal bewoners een abonnement afgesloten bij één van de dienstaanbieders, maar helaas 
onvoldoende om te kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. We betreuren dat het zo 
lang heeft geduurd, maar informeren je nu graag over wat dit voor jou betekent. 
 

35% nog niet gehaald 
De glasvezelcampagne voor de kleine kernen in Ooststellingwerf heeft op 6 mei de deadline bereikt. 
We zien dat de behoefte aan een goede verbinding in het gebied er zeker is, maar dat de doelstelling 
van 35% deelname nog niet gehaald is. Ons doel is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip en 
daarom hebben we de afgelopen weken gekeken of er een vervolg mogelijk is. Wij gaan de komende 
tijd met de plaatselijke belangen, lokale verkopers en gemeente in gesprek om gezamenlijk invulling 
te geven aan het vervolg. 
 

Wat betekent dit voor jouw aanmelding? 
Jouw aanmelding bij de dienstaanbieder van jouw keuze blijft staan. Je gaat uiteraard pas betalen als 
de aansluiting in huis is aangelegd. Mochten we de campagne weer oppakken, dan zullen we jou daar 
persoonlijk over informeren. Ondertussen kunnen inwoners zich blijven aanmelden, zodat toename 
van het percentage mogelijk blijft. >> 
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Mienskipsproject 
Als coöperatie is ons doel om het glasvezelproject gezamenlijk, als gemeenschap, te doen slagen. Dit 
hebben we de afgelopen periode nog niet voor elkaar gekregen. Mede door de coronacrisis hebben 
we bewoners niet persoonlijk kunnen ontmoeten en ook voor lokale verkopers en ambassadeurs was 
het lastig om informatie over te dragen. 
Zoals aangegeven gaan wij de komende maanden met de betrokken partijen in gesprek om nog betere 
aanknopingspunten te vinden in het gebied om mensen te bereiken met de uitleg waarom de keuze 
voor glasvezel zo belangrijk is. Met jouw keuze zie je dat belang in en wil je ook dat de glasvezel er 
komt. Het helpt als het gesprek blijft doorgaan met buren, binnen de vereniging en met familie en 
vrienden over de kans om dit gezamenlijk te doen. Elke aanmelding telt en samen kunnen we ervoor 
zorgen dat we alsnog op de benodigde 35% komen.  
Heb je ideeën of wil je jouw enthousiasme voor glasvezel overdragen en je inzetten als ambassadeur, 
laat het ons weten via info@dfmopglas.nl. Zo kunnen we er als Mienskip voor zorgen dat na het 
buitengebied, óók de kernen glasvezel krijgen. 
 

Meer weten? 
Op onze site kun je alle informatie terugvinden. Wil je ons liever persoonlijk spreken, dan kun je onze 
klantenservice op werkdagen van 08:30–17:00u bereiken via (088) 758 5800. 
Met vriendelijke groet, Anja Rombout & Jaap Bosma 
 
. . 

 
Met loopsportvereniging Invictus op weg 
 

Lopen is goed voor lichaam en geest 
Het valt op dat sinds de uitbraak van het Corona-virus 
meer mensen zijn gaan lopen. Je ziet wandelaars, maar 
ook hardlopers kom je vaker tegen. Misschien zal je 
zeggen: “Waarom zou je gaan hardlopen, dat is toch 
veel te vermoeiend?” Al zal iedereen best weten dat 
bewegen belangrijk is om gezond te blijven en een 
goede afweer op te bouwen, ook tegen het virus. 
 

Loopsportvereniging Invictus vindt het belangrijk om 
de drempel te verlagen om aan hardlopen te beginnen. 
Ook om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de goede gewoonte om veel te 
bewegen. Want hardlopen is een sport, die door iedereen beoefend kan worden. Of je nu een snelle 
loper bent of een meer recreatieve, je kunt tot op hoge leeftijd blijven lopen. Zo blijf je ook veel 
langer fit en gezond. De meeste hardlopers bij Invictus lopen puur voor hun plezier en natuurlijk 
voor de gezelligheid. Lekker aan je conditie werken, daar ga je je goed door voelen. Zit je eenmaal in 
het ritme om op een vaste avond te komen trainen, dan blijf je dat als vanzelf doen. Je zal minder 
gauw zeggen dat je geen zin hebt, wat makkelijker gebeurt als je voor jezelf loopt. 
 

Er is bij Invictus plaats voor iedereen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op de woens-
dagochtend geeft Invictus trainingen voor lopers van allerlei niveaus onder begeleiding van 
gediplomeerde trainers. Ook zijn er verschillende jeugdgroepen die op de dinsdag- en vrijdagavond 
trainen. Er wordt aandacht besteed aan lenigheid en looptechniek. Daardoor merk je na verloop van 
tijd dat het hardlopen makkelijker gaat en de prestaties verbeteren. En met deskundige begeleiding 
van de trainers loop je minder risico op blessures. 
 

Binnenkort start er op maandagavond een nieuwe beginnersgroep. En sinds kort wordt er op de 
woensdagavond zelfs een bootcamp-training gegeven voor mensen die naast het lopen ook nog willen 
werken aan het versterken van de spieren. Als je het wilt proberen, kom dan eens meetrainen. 
Invictus biedt tot het einde van 2020 de mogelijkheid om 6x (in plaats van 3x) gratis mee te trainen. 
 

Alle informatie over trainingen en lidmaatschap kun je vinden op www.lsv-invictus.nl. 
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Puzzelpagina 
 

De juiste oplossing van de 3e puzzel luidt PARADIJSVOGEL. Blijkbaar was deze lastig: er kwamen maar 
2 goede oplossingen binnen. We dagen u voor de vierde keer opnieuw uit! 
Competitieopzet: voor elke goede oplossing wordt een aantal punten 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!  
De einduitslag wordt gepubliceerd in het eerste nummer van 2021. 
 

Mail uw eindoplossing naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl.  
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