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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 246 
december 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 1 februari a.s. 
(verschijnt ca. 13 februari) 
 
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 
 

 (Voorlopig) verschijningrooster 2021 van “De Wyken” 
 Kopij inleveren*): Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ........... 1 februari ...................... weekend 13 februari 
 maandag ......... 12 april ............................ weekend 24 april 
 maandag ......... 21 juni .............................. weekend 3 juli 
 maandag ......... 23 augustus ..................... weekend 4 september 
 maandag ......... 18 oktober ...................... weekend 30 oktober 
 maandag ........... 6 december ................... weekend 18 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 ...... 14 januari 
 donderdag ...... 11 februari 
 
 “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. Controleer even of het doorgaat op: www.ravenswoud.nl! 
 vrijdag ............. 29 januari 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 26 februari 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 26 maart 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 binnenkort mogelijk is!  
 
 Van de Activiteitencommissie 
 

 

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

i.v.m. Corona tot nader aankondiging geen activiteiten
Kijk voor actuele informatie op:  www.ravenswoud.nl

 
 

.  
 

Burgerzaken 
 
Afscheid 
In de nacht van 3 op 4 oktober jl. is helaas overleden de heer 
Evert Jongedijk, Compagnonsweg 19. 
Wij wensen zijn vrouw Annelies en verdere familie veel sterkte toe. 
 

Hartelijk welkom! 
Begin november hebben zich gevestigd aan de Meester Lokstraat 56 
Merlin Neeter en Els Neeter-de Brijn, afkomstig uit Ruurlo. 
 

We wensen hun veel woonplezier toe in Ravenswoud. 
 

  
 

 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 
 
 
 
 

Bestuurswisselingen 
 

Zoals tijdens ledenvergaderingen vorig jaar én dit jaar werd aangekondigd is het de bedoeling van 
secretaris Eric van Beek om zich aan het einde van zijn derde termijn (medio 2021) niet meer herkies-
baar te stellen, om zo de deur open te zetten voor verjonging van het bestuur. Geen van de andere 
huidige bestuursleden is in de gelegenheid om de functie over te nemen, zodat we actief op zoek gaan 
naar een nieuwe secretaris. Als u in de gelegenheid bent om deze post op uw eigen manier in te 
vullen, aarzel dan niet en neem contact met ons op: (0516) 426 832 of plbelang-secr@ravenswoud.nl. 
 

Een ander probleem hebben we gelukkig wel binnen het bestuur kunnen oplossen. Penningmeester 
Samantha van der Sluis kan deze functie helaas niet meer combineren met de drukte van haar gezin 
en werk. Medebestuurslid Marga Collé heeft zich bereid verklaard om het penningmeesterschap per 
begin 2021 over te nemen en daar zijn we heel blij mee. De administratieve continuïteit blijft daarmee 
gewaarborgd. Deze functiewijziging moet nog wel door de ledenvergadering worden bekrachtigd; we 
hopen dat we die weer gewoon in maart a.s. kunnen houden. Samantha blijft ons voorlopig onder-
steunen als bestuurslid en ook dat waarderen we zeer. 
 

Niet alleen Plaatselijk Belang is op zoek naar nieuwe mensen om de kar te trekken, datzelfde geldt 
ook voor het Dorpshuis (zie pag. 7). Onze besturen onderzoeken de mogelijkheden om hierin samen 
te werken. Vergelijkbare problemen met het invullen van bestuursfuncties spelen ook in vele andere 
verenigingen in andere dorpen en dat is – mede door de discussie hierover tijdens onze laatste leden-
vergadering – ook de Gemeente niet ontgaan. Die zoekt daarom ook naar manieren om verenigingen 
hierbij te ondersteunen, o.a. door inzet van het opbouwwerk. 
 
Wat hield ons verder zoal bezig? 
 

● In de zomer van 2018 begon de Gemeente, in samenwerking met de dorps- en plaatselijke 
belangen, met het organiseren van de zg. dorpsgesprekken. Daarbij werden ideeën en meningen 
opgehaald over allerlei thema’s die betrekking hebben op welzijn en leefbaarheid in de dorpen. 
Mede op basis hiervan werd begin 2019 een pilotproject “Opbouwwerk in de dorpen” gestart. 
PB Ravenswoud had zich, samen met nog drie dorpen en een wijk van Oosterwolde, aangemeld 
voor dit project en was zodoende vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie die was ingesteld 
om de tijdelijk aan te stellen opbouwwerker te kiezen. In de loop van dat proces is er tenslotte 
voor gekozen om de beschikbare uren te verdelen over 2 opbouwwerkers en deze voor de duur 
van het project onder te brengen bij Stichting Scala zodat ze gebruik kunnen maken van hun 
netwerk en de daar aanwezige kennis. Vervolgens is deze commissie, toen de opbouwwerkers 
eenmaal feitelijk aan de slag gingen, omgevormd tot een begeleidingscommissie voor dit project 
met een tweeledige taak, nl. a) in de gaten houden of de goede dingen goed worden gedaan en 
b) een klankbordfunctie vervullen voor de opbouwwerkers. Het doel is om de waarde van het 
opbouwwerk in de dorpen aan te tonen, zodat de gemeenteraad kan besluiten om het pilotproject 
een definitieve status te verlenen. Inmiddels zijn ook vanuit andere dorpen verzoeken om hulp 
binnengekomen bij de opbouwwerkers, waaruit blijkt dat het project op de goede weg is. 

 

● Zoals bekend hamert PB al jaren op het belang van een veilige fietsverbinding met Appelscha, 
vooral sinds in 2015 de school werd gesloten. Mede door die aandrang heeft de gemeenteraad 
opdracht gegeven om een verkeersonderzoek in te stellen over de situatie rond de Bokslootsweg 
en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan van aanpak om die route fietsveiliger te maken. 
Volgens dit plan wordt deze weg uitgevoerd met een middenbaan en 2 zijstroken in verschillende 
kleuren asfalt, waardoor de weg optisch versmald wordt. In combinatie met enkele andere maat-
regelen zou dit een snelheidsremmend effect hebben. 

 Eind november is de weg een tijd afgesloten geweest, dus we verheugden ons er al op dat bij het 
begin van het donkere jaargetijde de schooljeugd en andere fietsers daar veiliger zouden kunnen 
rijden. Tot onze teleurstelling bleek echter dat er alleen opnieuw geasfalteerd was, met als resul-
taat een strakke zwarte racebaan die bovendien nauwelijks van de nu nog zwarte aarden bermen 
te onderscheiden is. Bij navraag blijkt, dat de 2-kleurige toplaag en de andere markeringen pas 
komend voorjaar kunnen worden aangebracht. PB heeft er daarom bij de gemeente op aange-
drongen om op korte termijn passende tijdelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals bv. 
(nood)belijning. We blijven dit nauwlettend volgen! 
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Het Dorpshuis heeft bestuursleden nodig! 
 

Het leek nog zo ver vooruit toen Henk en Rolf aankondigden over twee jaar te gaan stoppen als 
voorzitter en penningmeester van de Stichting Dorpshuis Ravenswoud. Nu is het 15 mei 2021 voor 
we er erg in hebben. De twee overblijvende bestuursleden, Gerdien en Freddie, hebben duidelijk 
aangegeven de rol van voorzitter en penningmeester niet op zich te nemen. Het voortbestaan van de 
stichting en dus ook van het dorpshuis komt daarmee in gevaar. Dat is niet voor het eerst in de 
geschiedenis van Ravenswoud, maar misschien wel voor het laatst! 
 

Liquidatie van de stichting en dus verkoop van het dorpshuis zou eeuwig zonde zijn. Eenmaal weg, 
komt het nooit meer terug. Om dat te voorkomen is het van belang dat het bestuur aangevuld wordt 
met drie nieuwe leden. Volgens de statuten is het voordragen van bestuursleden niet de taak van de 
stichting, maar van de drie organisaties die wel bestuursleden mogen benoemen (Plaatselijk Belang, 
Dorpsvereniging en Oudercommissie) zijn er inmiddels ook al twee ter ziele. 
 

Het voortbestaan van het dorpshuis komt daarmee direct in de handen van de inwoners te liggen. En 
dus ook in die van jou. Als je vindt dat het dorpshuis moet blijven bestaan, kijk dan eens naar jezelf of 
de mensen in je naaste omgeving. Probeer iemand te vinden die zich een paar jaar voor het algemeen 
belang wil inzetten. Hoeveel werk dat kost, hangt helemaal van het nieuwe bestuur zelf af. Wil je een 
bruisend dorpshuis met veel activiteiten? Dan ben je waarschijnlijk meer tijd kwijt dan bij een 
dorpshuis dat een sluimerend bestaan leidt. Maar ook in het laatste geval geef je het dorpshuis de kans 
op een mooiere toekomst. 

Namens het stichtingsbestuur: Rolf Bremerman 
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Plannen met het Fochtelooërveen: uw mening? 
 

U heeft regelmatig in de pers kunnen lezen – en wellicht aan den lijve ondervonden – dat de weg 
door het Fochtelooërveen tijdelijk werd afgesloten om het doodrijden van slangen, padden en (jonge, 
nog niet-vliegvlugge) kraanvogels tegen te gaan. Natuurmonumenten en de gemeente streven naar een 
meer structurele oplossing. Enige jaren geleden is al een Recreatievisie m.b.t. het gebied uitgebracht, 
want de afgelopen 20 jaar is het steeds bekender geworden. Door het toegenomen bezoek ontstaan 
knelpunten tussen beleven en beschermen van de kwetsbare natuur en dat vraagt om maatregelen, 
mede om bezoekers het gebied beter en veiliger te laten beleven. Daarom wordt op basis van die 
recreatievisie een Plan van Aanpak ontwikkeld. 
 

Nog niet alle daarvoor benodigde gegevens liggen op tafel. Zo moeten de belangen van om- en 
aanwonenden nog worden geïnventariseerd. Hierbij worden o.a. Plaatselijk Belang Ravenswoud en 
Dorpsbelang Fochteloo betrokken.  
 

Als PB kunnen en willen we geen éénduidig standpunt ‘namens het dorp’ innemen om de eenvoudige 
reden dat de meningen over een eventuele afsluiting onder onze dorpsgenoten verdeeld zijn. Daarom 
zullen we een overzicht van alle meningen – zonder voorkeursaanduiding – meenemen naar het 
komende overleg met de Gemeente en Natuurmonumenten. Onderstaande strook biedt u de 
gelegenheid om kenbaar te maken hoe u de toekomst van de weg door het Fochtelooërveen bij 
voorkeur ziet, maar dat kan ook per email naar de secretaris: plbelang-secr@ravenswoud.nl.  
De strook kunt u in de brievenbus gooien op het adres Meester Lokstraat 17A. Het resultaat van deze 
peiling wordt zonder de naam- en adresgegevens meegenomen naar het overleg, maar: anoniem bij 
PB ingestuurde reacties worden terzijde gelegd. Graag reageren vóór 1 januari! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Peiling betreffende herinrichting Fochtelooërveenweg 
 
Naam   
 
Adres/huisnr.   
 

Heeft u belang bij het gebruik van de Fochtelooërveenweg? Zo ja, welk? 
 
   

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

   

Afsluiten voor auto’s, motoren en andere motorvoertuigen (behalve ontheffinghouders): 
☐ 1. Het hele jaar 
☐ 2. Een deel van het jaar, bv. van ca. maart – september 
☐ 3. Niet afsluiten 

Bereikbaarheid moet het jaar rond gegarandeerd worden voor: 
☐ 1. Wandelaars, rolstoelen, scootmobielen 
☐ 2. Fietsers 

☐ 3. Andere, nl.:   

Ander idee of tip om de fauna in het Fochtelooërveen te beschermen: 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging Appelscha e.o. 
Appelscha e.o. 
 

 

Van het bestuur 
Helaas heeft het Coronavirus ons nog steeds in de greep. Er zijn genoeg plannen om activiteiten te 
organiseren, alleen weten we momenteel nog niet wanneer dit weer mogelijk is. Mocht dit weer het 
geval zijn dan laten we weten het via de media en in de volgende dorpskrant. Voor nu wensen we alle 
lezers veel gezondheid en alvast een voorspoedig 2021 toe. 
 
Boeken of platen over? Denk aan de HVA! 
Mocht u boeken, platen, CD’s, DVD’s, puzzels e.d. over hebben en aan de HVA beschikbaar willen 
stellen kunt u in Ravenswoud contact opnemen met fam. Mulder (433 249), Meester Lokstraat 22. 
Zodra het weer mogelijk is gaan we een aantal boeken- en platenmarkten organiseren. 
 
Appelscha door de eeuwen heen geschreven door Rinze Lenstra 

 

In oktober jl. verscheen dit unieke boek over de geschiedenis van Appelscha. 
Het is echt een aanrader: Appelscha beschikt hiermee voor het eerst over een 
volwaardige beschrijving van zijn geschiedenis, vanaf de eerste bewoners (tot 
ca. 800 v.Chr.) en eindigend bij de beschrijving van een flink dorp met een 
veelzijdige beroepsstructuur. Daar tussenin komen veel onderwerpen aan de 
orde, zoals het leven van de veenarbeiders, ziekte en gezondheidszorg, het 
kerkelijk leven, recreatie en toerisme, de oorlogsjaren, de geschiedenis van 
sanatorium Beatrixoord en van het jongenskamp/-internaat Aekinga. 
Het boek is te koop bij de boekhandel, o.a. Bruna in Oosterwolde, of online via 
www.bornmeer.nl/winkel/appelscha/. Het kost €25,–. 
 

. . 
 
 

 
 

Dit geldt voor alle lezers in Ravenswoud 
en daarbuiten, alsmede voor onze adver-
teerders die ons ook in het afgelopen jaar 
weer hebben gesteund. 
 

Hiermee maakte u het verschijnen van dit 
blad mogelijk. Mogen wij volgend jaar 
weer op u rekenen? 
 

Hartelijk dank bij voorbaat! 
 

 De redactie 
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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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De doorgeefpen 
 

Wij, Mark en Gerdien van Huis, hebben de doorgeefpen van Jelmer en 
Tineke Bijzitter overgenomen om een stukje te schrijven voor ‘De 
Wyken’. Voor het gemak schrijf ik, Gerdien, dit stuk in de ‘ik-vorm’ 
aangezien ik degene ben die het toetsenbord aanstuurt . Al zit 
manlief, Mark, nu netjes naast mij om zijn input voor dit stuk in te 
brengen. 
 

Mark en ik zijn door het fenomeen dat ‘Funda’ heet in 2012 in 
Ravenswoud terecht gekomen. Daarvoor hadden wij overigens nog nooit van dit prachtige dorpje 
gehoord . Hiervoor hebben wij in Assen gewoond en hier is ook in 2011 onze oudste dochter 
Lieke geboren. Vanuit deze stad zijn wij op zoek gegaan naar een vrijstaande woning met een straal 
van 20 km rondom Assen. En zo stond de Compagnonsweg 43 als link tussen onze zoekopdrachten. 
Net voor de verhuizing, in 2013, is onze jongste dochter Fenna geboren. 
 

Voordat wij zijn gaan samenwonen in Assen hadden wij beiden een militaire carrière bij Defensie. 
Mark als Monteur/Berger bij de Technische Dienst en ik als Officier Logistiek bij de Koninklijke 
Landmacht. Het mag u dan ook niet verbazen dat dit de locatie is waar wij elkaar getroffen hebben. 
Mark is twee keer op uitzending geweest naar Afghanistan en ik ben hier één keer op uitzending 
geweest. Hier hebben wij beiden kostbare ervaringen opgedaan en realiseren wij ons des te meer in 
wat voor prachtig land wij leven. Uiteraard kunnen we, zeker nu ten tijde van de Covid-19 pandemie, 
discussiëren over de wijze en de mate waarin de overheid zich met volk bemoeid, maar laten wij 
vooropstellen dat deze overheid dit doet ter bescherming van haar volk. Mark en ik hebben beiden 
gezien hoe overheidsinstanties zich verrijken, met elkaar strijden en de bevolking onderdrukken. Tel 
je zegeningen.  
 

Over zegeningen gesproken. In 2016 heb ik de diagnose borstkanker gekregen en op zo’n moment 
zakt de grond onder je voeten vandaan. Samen je dochtertjes naar bed brengen, niet wetende hoe het 
er over een jaar uit ziet. Of Mark ze dan alleen naar bed zal brengen...? Die gedachten hebben we snel 
aan de kant geschoven en met ons motto ‘Kop d’r veur’ hebben wij dit traject goed doorlopen. Ook 
door onze militaire achtergrond, waarbij in ons werk opgeven geen optie was, hebben wij de blik op 
vooruit gezet. Mijn dubbeltje is gelukkig de goede kant opgevallen, want het mogen overleven van 

deze ziekte heeft niets te maken met hoe hard je 
hiervoor vecht, en ben ik inmiddels al 3 jaar 
‘schoon’. 
 

Na deze periode heb ik ervoor gekozen om mijn 
militaire pak aan de wilgen te hangen en ben ik 
Personeelsadviseur bij Defensie geworden. Mark 
heeft in 2011 al, net voor de geboorte van onze 
oudste, ervoor gekozen om Defensie te verlaten en 
is als Kraanmachinist/Chauffeur bij Mammoet te 
Assen gaan werken. Onze meiden trachten wij met 
militaire discipline op te voeden , al ging het 
aansturen van militairen mij vaak beter af . 
Beide meiden zitten op wedstrijdzwemmen en 
volleybal en de jongste zit daarnaast nog op 
paardrijden. Wij genieten ervan om in de vakanties 
erop uit te trekken met onze sleurhut, al heeft dat 
afgelopen jaar minder plaatsgevonden door de 
huidige maatregelen. Laten we hopen dat volgend 
jaar weer meer mogelijkheden biedt. Maar het 
belangrijkste voor nu: blijf gezond! 

De doorgeefpen gaat nu over in de handen van André en Miranda Berghout. 
 

❖ ❖ ❖ 
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Prachtig initiatief van lokale ondernemer voor Riemsoord 
 

U beseft waarschijnlijk, net als wij, dat de komende weken en misschien wel maanden een spannende 
tijd gaat worden. Dat heeft alles te maken met COVID-19.  
Wat gaat het virus doen? Hoe houden we het onder controle? Hoe voorkomen we dat het virus van 
buiten naar binnen komt? Wat kunnen en moeten we hier samen aan doen? En natuurlijk een van de 
belangrijkste punten; hoe zorgen we binnen Riemsoord dat het welzijn van uw familielid zo goed 
mogelijk wordt ingevuld? Wij doen er alles aan om goede en belevingsgerichte zorg te geven, waarbij 
het welzijn een grote rol speelt.  
Iemand die het welzijn van de bewoners in Riemsoord net zo belangrijk vindt als u en wij is Danielle 
de Groot van makelaardij For Sale uit Appelscha. Danielle vond dat ze in deze lastige tijd voor de 
ouderen iets moest doen. Ze schreef een mooie en aangrijpende blog onder de titel ‘Oud en 
afgedankt’: https://www.forsalemakelaardij .nl/blog/oud-en-afgedankt. “In deze rare tijd worden activiteiten 
van buitenaf zoveel mogelijk beperkt om het Coronavirus geen kans te geven. Uiteraard doen de 
medewerkers er alles aan om de bewoners een leuke tijd te geven. En gelukkig hebben we in het 
voorjaar gezien dat er veel kan en er mooie initiatieven mogelijk zijn. Dus nu ‘is het mijn beurt om 
iets te doen’ dacht ik.” 
 

Help ons! 
Daarom wil Danielle zorgen voor nieuwe digitale hulpmiddelen bij Riemsoord. Maar die middelen 
kosten geld. Best wel veel geld. Danielle heeft ambitieus ingezet met het streefbedrag van €23.000,–! 
Met dit bedrag kan een belevenistafel, een Qwiek.up en een mobiele Prowise touchscreen-set 
aangeschaft worden voor de bewoners van Riemsoord. 
 

Doe mee en laat het anderen weten 
We begrijpen dat dit ontzettend veel geld is en daarom is elke donatie, ook al is het €1, erg welkom! 
Wanneer u een bijdrage kunt missen, dan kunt u dit doneren op de volgende website: 
https://www.doneerdoel.nl/actie/2821/oud-en-afgedankt. 
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Hulp en ondersteuning: waar vind ik die? 
 

We leven door het coronavirus in een tijd van afstand houden, zo min mogelijk contacten en 
eventuele thuisquarantaines. Het sociale leven is er voor veel mensen anders uit komen te zien. Maakt 
u zich zorgen om de situatie bij u thuis of iemand uit uw omgeving? Neem dan contact op met het 
Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via (0516) 820 100 of via info@gbtoost.nl. Zij zijn 
bereikbaar op werkdagen van 09:00–17:00u. Bij zorgen om iemand anders kunt u ook contact 
opnemen met:  
 

● Veilig Thuis 
Neem bij signalen van huiselijk geweld of kinder- of ouderenmishandeling contact op met Veilig 
Thuis via telefoon (0800) 2000. U kunt ook een melding doen via www.veil igthuisfriesland.nl. Ook als u 
twijfelt. Zij luisteren, geven advies en schakelen zo nodig hulp in. Zij zijn dag en nacht bereikbaar. 
 

● Meld- en adviespunt verward gedrag 
Neem contact op met Meld- en Adviespunt Verward Gedrag wanneer u zich zorgen maakt over 
mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend zijn. Dit kan via 
telefoon (0800) 1771 of via www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag. Het meld- en adviespunt is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar voor het bieden van een luisterend oor en het doen van 
meldingen bij ingewikkelde situaties rondom personen met verward gedrag.  
 

● De Kindertelefoon 
Ben je zelf nog jong en wil je over je situatie praten? Je kunt elke dag van 11:00–21:00u bellen met de 
kindertelefoon via (0800) 0432 of met hen chatten via hun site www.kindertelefoon.nl. 
 

● De Mantelzorglijn 
Maakt u zich zorgen om een mantelzorger uit uw omgeving? Neem dan contact op met de mantel-
zorglijn via telefoon (030) 760 6055. Heeft u (extra) behoefte aan een luisterend oor of informele 
hulp? Kijk voor een overzicht van diverse initiatieven in onze gemeente die hierbij kunnen helpen op 
www.ooststell ingwerf.nl/ init iat ieven-in-ooststel l ingwerf.  
 

● Zorgen om uw financiële situatie? 
Bent u uw baan verloren of bent u onzeker over uw werk of inkomen vanwege de coronacrisis? Wilt 
u weten van welke regelingen van de gemeente u gebruik kunt maken, nu of misschien in de toe-
komst? Neem dan contact op met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via 
(0516) 820 100 of via info@gbtoost.nl. Zij kijken graag met u mee, ook als u bijvoorbeeld een korte 
budgetcheck wilt of samen met iemand een overzicht wilt maken van uw inkomsten en uitgaven. De 
budgetadviseurs van het Gebiedsteam helpen u graag, dit kan zelfs al via één vrijblijvend (telefonisch) 
gesprek. 
Wilt u eerst zelf aan de slag? Check dan www.geldfi t.nl. Doe de test en krijg anoniem en vrijblijvend 
advies over uw financiële situatie. 
 

● Thuisquarantaine  
Moet u in thuisquarantaine? Dat betekent dat u 10 (of soms minstens 5) dagen binnen blijft en geen 
bezoek ontvangt. We begrijpen dat het lastig kan zijn om zo lang binnen te moeten blijven. Even naar 
de supermarkt voor boodschappen, de kinderen ophalen van school of de hond uitlaten kan helaas 
niet meer. Loopt u tegen problemen aan? Of komt u er niet helemaal uit? U kunt altijd contact 
opnemen met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via telefoon (0516) 820 100 of via 
info@gbtoost.nl. Zij kijken graag mee met uw situatie en denken mee over passende oplossingen.  
Praktische hulp is fijn tijdens thuisquarantaine. Maar een ander probleem waar u tegenaan kunt lopen 
is verveling. Hier vindt u enkele tips om de dagen thuis door te komen: 
– De luisterbieb biedt (gratis) online luisterboeken aan via www.onlinebibl iotheek.nl. 
– Het Rijksmuseum biedt via www.ri jksmuseum.nl/nl/online-ri jksmuseum-voor-famil ies een (gratis) 

online rondleiding aan. 
– Het LKCA biedt een overzicht van het culturele aanbod, zoals kamerkoren, online musea, 

concerten, creatieve workshops voor het gezin en theaterproducties. Ga hiervoor naar 
www.lkca.nl/art ikel/corona-init iat ieven 

– Informeer bij de plaatselijke sportschool of sportverenigingen over online lessen of kijk eens op 
YouTube voor een online work-out.  

Durf om hulp te vragen! Meer informatie over (thuis)quarantaine op www.ri jksoverheid.nl/quarantaine. 
 

❖ ❖ ❖ 
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Wat gebeurt er in de Compagnonsbossen? 
 
Hinder en onwenselijke situaties door bezwijken fijnsparren 
 

In de Compagnonsbossen is een groot aantal fijnsparren verzwakt door de droogte van de afgelopen 
drie jaar.  
 

Van deze zwakte heeft een kleine schorskever, de letterzetter, dankbaar gebruik gemaakt en de bomen 
fors aangetast. De letterzetter leeft onder de boomschors en tast de sapstroom van een boom aan. In 
combinatie met de droogte leidt dit tot het afsterven van de fijnsparren. Juist deze bomen zijn extra 
kwetsbaar voor deze aantasting en omdat de Compagnonsbossen weinig variatie kennen treedt dit 
probleem hier grootschalig op. 
 

Het bos ziet er daardoor ongezond uit en met het afsterven van de bomen ontstaan ook risico’s voor 
wandelaars en fietsers. Dode takken breken plotseling af en met een beetje wind vallen zelfs hele 
bomen om. Om hinder en gevaarlijke situaties te voorkomen gaat Natuurmonumenten langs de 
paden een groot aantal fijnsparren vellen.  
 

De boomstammen blijven grotendeels in het bos liggen, want dood hout is ook van grote waarde 
voor de biodiversiteit. Ze bieden kansen voor insecten die in dood hout leven en voor paddenstoelen. 
Voor vogels ontstaat er een gevarieerder menu. Doordat fijnsparren verdwijnen ontstaan er nieuwe 
kansen voor jonge bomen. Wij hopen en verwachten dat jonge bomen zoals lijsterbes en berk hun 
kans grijpen en in de open plekken zullen kiemen. Natuurmonumenten volgt de ontwikkeling van het 
bos nauwlettend, maar laat de natuur haar gang gaan. 
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Puzzelpagina 
 

De juiste oplossing van de 4e puzzel luidt BLOEMETJESJURK. Er kwamen 6 goede oplossingen 
binnen. We dagen u voor de vijfde keer dit jaar opnieuw uit! 
Competitieopzet: elke goede oplossing levert een punt op. 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 over 2020 wordt gepubliceerd in het eerste nummer van 2021. Het is spannend: er zijn 
nog drie kanshebbers op de eindzege! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk 
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