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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 21 juni a.s.
(verschijnt ca. 3 juli)
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


(Voorlopig) verschijningrooster 2021 van “De Wyken”
Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

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 ........ 6
donderdag ........ 3
donderdag ........ 1
donderdag ...... 29
donderdag ...... 26

mei
juni
juli
juli
augustus

“Wijs in De Wijken” ???

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Controleer even of het doorgaat op: www.ravenswoud.nl !
vrijdag............. 28 mei
17:00–20:00u
In verband met de Corona-regels graag vooraf
vrijdag............. 25 juni
17:00–20:00u
even aanmelden: bel of app naar Henk van Dijk,
(06) 5425 2536
vrijdag............. 30 juli
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 kunnen we nog altijd 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
Hartelijk welkom!

Op 17 februari hebben mw Feikje Bouwhuis en haar zoon Wietse zich
gevestigd aan de Meester Lokstraat 28.
Ze komen uit Appelscha.
Sinds 4 april woont mw Martsje Mennema aan de Meester Lokstraat
op nr. 27.
We wensen allen veel woongenot in Ravenswoud.

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

Over de Voorjaarsledenvergadering
Het zal u niet verbazen: hoewel de statuten voorschrijven dat de voorjaarsledenvergadering in maart
moet worden gehouden zijn we door de bekende virusomstandigheden ook dit jaar weer gedwongen
tot uitstel. Voorlopig rekenen we erop dat het niet zo erg wordt als vorig jaar, toen we pas in september bijeen konden komen: onder voorbehoud hebben we woensdag 26 mei vanaf 20:00u geprikt.
Of dit inderdaad doorgaat, gaat u – volgens statutair voorschrift uiterlijk 8 dagen vóór de feitelijke
vergaderdatum – merken via uw brievenbus: u ontvangt dan een uitnodiging met definitieve agenda.
Bij wijze van vooraankondiging vermelden we hier alvast de voorlopige agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Opening
Notulen 24-09-2020 – Jaarvergadering (zie De Wijken 245, oktober 2020; zie ook de website)
Eventuele mededelingen / ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris (zie pag. 7 van dit nummer; ook te vinden op de website)
Actuele zaken:
5.1 Sportveld
5.2 WhatsAppgroep Buurtpreventie: stand van zaken
5.3 Wat verder wordt aangedragen
Vragen aan en inbreng van de aanwezige vertegenwoordigers Gemeentebestuur
Pauze

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Financieel verslag over 2020 en verslag kascommissie
Ontwerpbegroting 2021 en vaststelling contributie
Bestuursverkiezing:
9.1 Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar is secretaris Eric van Beek.
Het bestuur stelt voor in deze vacature te benoemen dhr Hans Meijer.
9.2 Penningmeester mw Samantha van der Sluis heeft aangegeven te willen aftreden.
Het bestuur stelt voor om bestuurslid mw Marga Collé in haar plaats te benoemen
tot penningmeester.
9.3 Het bestuur stelt voor om in de resterende vacature te benoemen dhr Kees Buitelaar.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk worden
voorgedragen bij de voorzitter of de secretaris. Een voordracht moet zijn ondertekend
door tenminste 10 gewone leden; een voorgedragen kandidaat moet zich schriftelijk
bereid hebben verklaard de eventuele verkiezing te aanvaarden.
Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2021
Nieuws van het Dorpshuis
Rondvraag
Sluiting vergadering

Wat hield ons verder zoal bezig?
●
●

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is ook deze keer weer met succes beloond, zoals uit
bovenstaande voorlopige agenda blijkt.
De verkeerssituatie rondom het dorp vroeg ook even wat aandacht – op pag. 17 meer hierover.
De meerkleurige toplaag die de Bokslootsweg fietsveiliger moet maken zal binnenkort worden
aangebracht: daarvoor mag het niet te koud en/of te nat zijn.
❖❖❖
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Plaatselijk Belang: Jaarverslag 2020
Verenigingszaken
Bestuurssamenstelling & -vergaderingen

In 2020 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Roland Briefjes
Secretaris
Eric van Beek
Penningmeester
Samantha van der Sluis
Algemene Leden
Marga Collé, Renée Hulzinga
Het bestuur is 6 maal in vergadering bijeengeweest. ➔



(eric)

Ledenbestand

Per eind 2020 telde de vereniging in totaal 118 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per
jaar. Er werden op 7 adressen bloemen bezorgd ter verwelkoming van nieuwe inwoners; zij kregen
tevens het boekje met informatie over alle verenigingen in het dorp en de meest recente dorpskrant.
Website

De website www.ravenswoud.nl wordt bijgehouden door Bart Beukers en Samantha van der Sluis.
Dorpskrant

De redactie van ‘De Wyken’ werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. In
de rubriek ‘Nieuws van Plaatselijk Belang’ worden mededelingen en wetenswaardigheden vermeld.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken waarmee het bestuur zich bezighoudt.
Dorpsbeheer
Algemeen

Klachten of opmerkingen van bewoners over wegen, straatverlichting en andere zaken in het publieke
domein worden gemeld aan het bevoegd gezag – meestal de Gemeente Ooststellingwerf. Dergelijke
zaken kunnen overigens ook door bewoners direct worden aangekaart via www.verbeterdebuurt.nl ,
waarmee de gemeente rechtstreeks wordt benaderd. In de praktijk werkt dit doorgaans erg snel.
Sportveld

De herinrichting van het sportveld is in 2020 vrijwel afgerond, op enkele details na. Als gevolg van de
coronaproblematiek is het (nog) niet gelukt om een feestelijke opening te organiseren. We hopen dit
samen met de Activiteitencommissie in 2021 alsnog te kunnen doen.
Externe contacten
Gemeente Ooststellingwerf

Het contact met diverse gemeentelijke instanties over alles wat voor het dorp of zijn inwoners van
belang is verliep ook in 2020 naar tevredenheid.
Buurtbus

Ook Buurtbusvereniging Ooststellingwerf werd getroffen door de pandemie: de bus is medio maart
2020 stilgelegd en pas een jaar later weer ingezet.
Natuurmonumenten

Het regulier overleg met Natuurmonumenten is eveneens opgeschort vanwege corona.
Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO)

Het regionaal overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke
en dorpsbelangen kent in beginsel de structuur zoals in het vorige jaarverslag uiteengezet.
Door de coronapandemie hebben er in 2020 echter geen bijeenkomsten plaatsgevonden.
Samenstelling: 31 maart 2021
Eric van Beek,
secretaris.

❖❖
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Nieuwe bestuursleden voor het Dorpshuis  !
We zijn erg blij dat we voor de twee meest dringende vacatures – voorzitter en
penningmeester – mensen hebben gevonden die zich willen inspannen om ons
mooie dorpshuis in de benen te houden, zodat er straks na de coronaperikelen
weer allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.
❖
Beste dorpsgenoten,
Na amper in Ravenswoud te zijn neergestreken werd ik door Rennie van der Velde, namens het dorp,
al welkom geheten met een prachtige bos bloemen.
Niet lang daarna kwam Henk van Dijk al langs om mij te strikken voor de functie
van voorzitter van het dorpshuis. Met de te verwachten ondersteuning van het
bestuur en alle enthousiaste vrijwilligers heb ik de functie aanvaard en ben mij dus
nu aan het voorbereiden op die taak.
Mijn vrouw Els en ik zijn vanuit de Achterhoek hier komen wonen om zo wat
dichter bij onze dochter en kleinkinderen te kunnen zijn die in Assen wonen.
De plek die wij hier gevonden hebben is geen straf! Een wonderschoon huis
midden in de natuur, aan de rand van het dorp en waar wij ons ondertussen al
helemaal thuis voelen.
Tijdens mijn dagelijkse rondjes met onze hond Borre ben ik al heel wat dorpsgenoten tegengekomen.
Zodra de Coronaperikelen voorbij zijn zie ik er naar uit u allen een keer te ontmoeten in ons
Dorpshuis.
Merlin Neeter, Meester Lokstraat 56
❖
Beste dorpsgenoten,
In mei 2008 kochten wij een huis aan de Meester Lokstraat, eerst als vakantie- en weekendwoning,
met als doel om daar na mijn pensionering permanent te gaan wonen en te genieten van de rust en de
natuur. Daarom bij de eerste lockdown in april 2020 al een leuk hondje genomen om heerlijk te
kunnen wandelen.
1 februari jl. was het dan zover, na 39 jaar werkzaam te zijn geweest als tandarts
genieten van een lekker leven na het werken. Enkele dagen later werd ik al
benaderd met het verzoek om, wegens het aftreden van de huidige penningmeester
in het bestuur van het dorpshuis, deze functie in het bestuur over te nemen.
Na enkele dagen bedenktijd heb ik besloten dit te gaan doen, omdat zeker na het
verdwijnen van de school, het voor sociale contacten binnen onze kleine dorpsgemeenschap van belang is dat “ons dorpshuis” goed blijft functioneren en
financieel gezond blijft. En het is in deze tijd moeilijk om nog mensen te vinden die zich belangeloos
willen inzetten.
Ik hoop dat wij in staat zijn samen, met niet alleen de overige bestuursleden maar ook met andere
enthousiaste dorpsgenoten, na deze moeilijke corona-tijd weer leuke, gezellige en sociale activiteiten
te organiseren en ons dorpshuis financieel gezond te kunnen houden. Dus hebben jullie nog leuke
ideeën en suggesties voor leuke activiteiten: laat het ons weten!!!
Hopend jullie weer snel te kunnen ontvangen, tot ziens,
Sjaak Ram, Meester Lokstraat 49a
❖
Twee vacatures vervuld – nog één te gaan!

Zoals ook te zien is in het lijstje “Wie doet wat” op pag. 11 van deze krant zijn we nog op zoek naar
iemand die als bestuurslid een coördinerende rol wil spelen bij het technisch beheer en onderhoud
van het dorpshuis. Het gebouw is in prima conditie en staat er nog altijd goed bij – dat willen we dus
graag zo houden. Wie komt ons hierbij ondersteunen?
Het Dorpshuisbestuur
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Appelscha e.o.

Van het bestuur

Wist U dat....
● Zodra het Coronavirus beter onder controle is, we de deuren graag weer openzetten.
● We nu al activiteiten aan het voorbereiden zijn.
● We hopen dat we u dan ook weer in het Openluchttheater “De Koele” kunnen verwelkomen.
● Het Cachot weer open is met een mooie tentoonstelling.
● Er later dit jaar dan ook weer een boeken- en platenmarkten worden georganiseerd (de
voorraden zijn enorm!).
● De PPC druk bezig is met de samenstelling van de kalender voor 2022.
● Dit de 20e kalender wordt.
● Het onderwerp ook dit jaar “van Oud naar Nieuw” is met wederom mooie beelden.
● Er onlangs nog mooie collecties met materialen zijn binnen gekomen.
● De vele vrijwilligers niet stil kunnen zitten.
● Zij zitten te popelen om meer werkzaamheden op te kunnen pakken.
● Ze op de fiets langs de onderduiklocaties zijn geweest voor renovatiewerkzaamheden.
● Er ook dit jaar weer aandacht is voor onze oorlogsmonumenten.
● Op de herdenkingsdata het bestuur de oorlogsmonumenten voorziet van een bloemetje.
● Er jammer genoeg geen ruimte is om dit op grote schaal te herdenken.
● 12 april het 20 jaar geleden is dat de vereniging is opgericht!
● We helaas hier maar beperkt aandacht aan kunnen besteden.
● Er in ons clubblad de Zoolstede twee mooie verhalen over zijn
geschreven.
● We hopen op een ander tijdstip dit groter met publiek te kunnen
vieren.
● De werkgroep voor de boeken- en platenmarkten ook niet stil zit.
● Inmiddels alles is uitgezocht op rubriek.
● De groep klaar staat om zodra het kan een boeken- en platenmarkt te organiseren.
● Het in de planning ligt om dit elk kwartaal te gaan doen.
● We daarnaast de deur openhouden, voor het beschikbaar stellen van boeken en platen voor de
markten.
● De pagina is gevuld, we iedereen een goede gezondheid wensen en elkaar hopelijk weer snel
zullen treffen.
❖❖❖
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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 ( * m.i.v. 15 mei a.s.)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Merlin Neeter*
(06) 4128 8999
Gerdien van Huis
850 977
Sjaak Ram*
(06) 2314 1555

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

Coördinator WABP-groep
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website Ravenswoud

Hans Meijer

(06) 5205 7247
750 857

Arian Heys
512 740
Roelf Blaauwwiekel
432 901
Wietse van Buiten
431 437
Sieger de Vries
432 196
Samantha van der Sluis &
Bart Beukers
Werkgroep Duurzaamheid Coos Salomé
853 672
Historisch Archief
Ravenswoud
Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Bridge
Frans Stam
795 132
Natuurmonumenten
Martin Snip
(06) 5582 5172
Sietske Westerhof (06) 8319 9619


geert.bos@politie.nl
whatsappravenswoud@gmail.com
arianenfemmie@ziggo.nl
roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
webmaster@ravenswoud.nl
j.a.salome@home.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
s.westerhof@natuurmonumenten.nl
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De doorgeefpen
Hallo dorpsgenoten,
Sinds februari 2019 zijn we de eigenaren van de woning aan de
Compagnonsweg 20.
Geen moment hebben we spijt van ons besluit hier te gaan wonen.
We genieten met volle teugen van de rust en ruimte in ons huis en tuin.
We stellen ons aan jullie voor: Henk Reinders en Gretha Luik.
Henk heeft 41 jaar gewerkt en gewoond op RCN de Roggeberg. Hij was werkzaam bij de
Technische/Terreindienst van dit vakantiepark. De eerste jaren als medewerker, daarna als hoofd van
de afdeling.
De Roggeberg is 70 ha groot en heeft naast kampeerplaatsen veel accommodaties in de verhuur.
Henk zijn taak was het regelen en organiseren van al het onderhoud op het park. De opleiding van
hovenier bij de tuinbouwschool Frederiksoord kwam hierin goed van pas, daarnaast tijdens het werk
een flink aantal technische cursussen en opleidingen gevolgd voor de nodige kennis op het gebied van
installatie en techniek. De laatste jaren het langzamerhand wat rustiger aan gaan doen. Werkweken
van rond de 50-60 uren breken een keer op.
Tijd voor wat meer vrije tijd.
Naast het werk op de Roggeberg is Henk ruim 20 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer
Appelscha. Dankbaar maar soms ook zeer intensief werk. Hij herinnert zich de
Fochtelooerveenbranden heel goed. Had je eindelijk de watervoorziening dichtbij de brand dan
volgde er een windvlaag en brandde het weer 20 meter verder. Lastige branden om te bestrijden en
zeer vermoeiend.
Henk heeft inmiddels de pensioenleeftijd bereikt en geniet van alle vrije tijd. Hij is geen stilzitter dus
eigenlijk dagelijks bezig met een klus in de tuin of woning.
Gretha is nog steeds werkzaam als hoofd van de afdeling
administratie en receptie op de Roggeberg. Ze doet dat nu al
ruim 30 jaar met veel plezier. Een voordeel van werken op een
vakantiepark is, dat gasten vrijwel altijd in vakantiestemming zijn,
behalve misschien wanneer het dagen achter elkaar regent...
We hebben elkaar ontmoet op de Roggeberg en zijn bijna 30 jaar
samen.
We hebben een zoon, Erik, die in de voetsporen van zijn vader
treedt en werkzaam is als medewerker terreindienst op een ander
RCN-park in Zeewolde. Hij heeft een lieve vriendin en een nog
lievere dochter, Lisa 2,5 jaar, ons eerste kleinkind en herdershond
Sammy, een van onze buren al goed bekend...
Rita is onze dochter, die recent is verhuisd van Leeuwarden naar
Diever, met haar vriend Machiel. Ze heeft een uitdagende baan
als businessanalist op de Hogeschool in Leeuwarden.
Wij vinden het fijn om lekker buiten bezig te zijn, er op uit te
gaan op de fiets, op zijn tijd wat dagen met de caravan er op uit
te trekken, af te spreken met familie en vrienden.
Kortom: te genieten van het hier en nu!
In onze dienstwoning op de Roggeberg hebben we vele jaren met veel plezier gewoond. De laatste
jaren bedenkend waar we konden gaan wonen met de vrijheid die we gewend waren. We hebben die
plek hier in Ravenswoud gevonden, we hadden ons geen fijnere woonplek kunnen wensen.
We wensen jullie een goede (liefst Coronavrije) zomer! We geven de pen door aan Robert
Westendorp en Irma Swart, wonend aan de Compagnonsweg 6.
Hartelijke groet en tot ziens,

Henk en Gretha
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Aandacht voor de tuin van het Dorpshuis
Enkele jaren geleden is de tuin voor het dorpshuis
drastisch opgeknapt door de inspanningen van diverse
vrijwilligers. En zoals u in het voorbijgaan vast wel
heeft waargenomen ziet het er nog steeds keurig netjes
uit.
Dat blijft natuurlijk niet vanzelf zo. Er is altijd wel
werk aan de winkel om de natuur een beetje bij te
sturen: onkruid wieden, grasmaaien etc. – daarbij zijn
wat extra handen altijd erg welkom. Voelt u er iets
voor om van tijd tot tijd hierbij een handje te helpen?
Bel of app dan eens naar Renée Hulzinga,
(06) 2714 8033 of (0516) 433 020.
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Plek voor Talent
Lijkt het je leuk om je tijd en talent in te zetten voor een
ander of voor de samenleving? Dan is vrijwilligerswerk wat
voor jou!

Plek voor Talent, onderdeel van de welzijnsorganisatie
Scala Welzijn, brengt vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij elkaar. Ook ondersteunt Plek voor Talent
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Je kunt bij vrijwilligerswerk denken aan eenmalig,
structureel, kortdurend of langdurend vrijwilligerswerk. Je
kunt kiezen voor iets met mensen, maar ook in de natuur,
op cultureel gebied, op technisch gebied en in de sport zijn
er vele mogelijkheden.
In een gesprek met één van onze medewerkers bespreken we graag jouw talenten en mogelijkheden.
Ook kun je op de website www.plekvoortalent.nl alle vrijwilligersvacatures uit de gemeente
Ooststellingwerf vinden. Zit er geen passende vacature voor jou tussen? Ook dan denkt Plek voor
Talent graag met je mee.
Is je interesse gewekt? Plek voor Talent maakt graag kennis met je. Je kunt telefonisch of per mail een
afspraak maken voor een kennismaking via onderstaande contactgegevens:
Plek voor Talent, Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde
Telefoon:
(0516) 567 220
E-mail:
plekvoortalent@scala-welzijn.nl
Website:
www.plekvoortalent.nl
@plekvoortalent

.

MS-collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021
Collectanten gezocht in Ravenswoud
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van

het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten
in Ravenswoud. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte
multiple sclerose (MS)?
Word collectant

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis
vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang
voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag moeten leven met een ziekte die hun
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben
25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge
mensen.
Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de
MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren .

.
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In en om het dorp
Het het heeft even geduurd, maar het ooievaarsechtpaar
dat de laatste jaren als vaste gasten naar de Meester Lokstraat
komt, is ook weer compleet. We houden ze in de gaten!

Weg“afsluitingen”

De wegen rond het dorp vroegen ook aandacht. Zo
leek de Fochtelooërveenweg ook, zij het tijdelijk, te
worden afgesloten voor fietsers, terwijl alle inzenders van de daarover gehouden enquête het over
slechts één ding eens waren: die weg moet voor
fietsers en wandelaars jaarrond openblijven.
Verder dreigden beide verbindingsroutes tussen
Ravenswoud en Appelscha gelijktijdig te worden
afgesloten, volgens de waarschuwingsborden én de
aankondiging op de gemeentepagina. Allemaal
reden genoeg om e.e.a. aan te kaarten bij de instanties. U heeft in de pers terug kunnen zien hoe dat is
uitgepakt: de Fochtelooërveenweg zou openblijven voor fietsers en wandelaars, al kan er incidenteel
enige vertraging zijn; bij de werkzaamheden aan de Eerste Wijk en de Meester Lokstraat wordt ervoor
gezorgd dat ook tijdens de werkuren steeds minstens één van beide routes beschikbaar blijft.
Te gast in de kraamkamer van moeder natuur

We sluiten ons graag aan bij de oproep van onze buren, Natuurmonumenten: kom gerust genieten
van de bossen, maar zorg ervoor dat de daar wonende dieren in deze tijd van jongen grootbrengen zo
min mogelijk worden verstoord. Hou dus ook de hond zoveel mogelijk aan de lijn – zéker buiten de
losloopgebieden!
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de 1e puzzel van dit jaar luidt SNEEUWSCOOTER. Er kwamen 16 goede
oplossingen binnen en dat is de hoogste score tot nu toe!
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 ook altijd het adres van de inzender!
Mail uw eindoplossing naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl .

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk
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