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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/juli
– 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 23 augustus a.s.
(verschijnt ca. 4 september)
Vermeerdering: HEVO Smilde
Plaatselijk Belang Ravenswoud
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.
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Belangrijke data


Verschijningrooster 2021 van “De Wyken”
Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

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 ...... 29
donderdag ...... 26
donderdag ...... 23
donderdag ...... 21

juli
augustus
september
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. Controleer even of het doorgaat op: www.ravenswoud.nl !
vrijdag............. 30 juli
17:00–20:00u
vrijdag............. 27 augustus 17:00–20:00u
vrijdag............. 24 september 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.
Indien er gegadigden zijn die graag hun kunsten willen vertonen in het verzorgen van een salade,
soepje, toetje of desnoods een hele maaltijd met het daarbij behorende smakelijke verhaal, dan
juichen wij dat natuurlijk sterk toe. Laat Merlin Neeter, (06) 4128 8999, vooraf even weten wat je
wil verzorgen; de kosten worden vergoed uit bovengenoemde “Koffiepot”.



Klaverjassen in het Dorpshuis

Nader bericht volgt.

Van de Activiteitencommissie (maar let ook op de website!)
Datum

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

vr: 30 jul
vr: 27 aug
za: 18 sep
vr: 24 sep

17:00h
17:00h
10:00h
17:00h

Wijs in De Wijken
Wijs in De Wijken
Seizoensstart in combinatie met Opening Sportveld!
Wijs in De Wijken

Onder voorb ehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen
b etreffende het Covid-19 virus

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

De Compagnonsweg 36 heeft sinds 11 juni jl. nieuwe bewoners:
Marko Hulshof en Mirjam Hulshof-Snijders Vroegop met hun twee
kinderen Steyn (16) en Tess (14). Ze komen uit Heemskerk.
Op 19 juni kwamen René v.d. Ent en Sandra Kuipers met hun zoon
Martin (22) wonen aan de Veenwijksweg 26.
We wensen allen veel woongenot in Ravenswoud.
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Over de Voorjaarsledenvergadering
Als u deze tekst onder ogen krijgt, is de ledenvergadering net achter de rug. Daar hebben de leden
hopelijk ingestemd met de voorgestelde bestuurswisselingen. We prijzen ons gelukkig dat het ook
deze keer weer is gelukt om kandidaten te vinden die de vrijkomende functies willen invullen.
Op het moment van schrijven zijn we echter nog volop bezig met de voorbereidingen van de
vergadering, waaronder het invullen van de agendapunten zoals die in de eerder verspreide flyer
vermeld waren.
Maar omdat deze krant uiterlijk diezelfde woensdagochtend al naar de drukkerij moest worden verstuurd houdt u het verslag van de vergadering tegoed tot het volgende nummer. Het zal echter wel
binnenkort verschijnen op onze website www.ravenswoud.nl/downloads , dus mocht u uw nieuwsgierigheid écht niet kunnen bedwingen, dan kunt u daar alvast terecht.

Wat hield ons verder zoal bezig?
●

Het sportveld vraagt nog enige aandacht, omdat de afwatering nog niet helemaal werkt zoals we
dat voor ogen hadden. Een klein deel van het speelveld blijft bij regenval nog te nat, evenals een
deel van de bloemenweide. Er zijn maatregelen bedacht om beide aspecten nog te verbeteren;
deze zullen binnenkort worden uitgevoerd. De greppel die aan de kant van de speeltuin langs het
sportveld richting 4e Wijk loopt, blijft na zware regen nog lang erg vol staan. Hierover is contact
opgenomen met de gemeente.

●

Ook het kronkelpad, dat de bloemenweide diagonaal doorkruist, wordt nog een keer onderhanden genomen. De afvoerbuis die voor afwatering naar de 4e Wijk moet zorgen zal iets dieper
worden gelegd omdat er nu nog te veel water achter het pad blijft staan.
Het gras(?)pad vanaf de ingang bij het dorpshuis naar het Hooghout was – zoals ons door diverse
dorpsgenoten werd verzekerd – oorspronkelijk een schelpenpad. Voor de oplettende wandelaar
is dat ook nog wel te zien aan de schelpenresten die bij het draaihekje nog te vinden zijn. Om de
begaanbaarheid van dit pad onder natte omstandigheden te verbeteren hebben we de gemeente
benaderd met de vraag of dit schelpenpad mogelijk weer in ere kan worden hersteld.

●

●

Nu het sportveld dan eindelijk (ongeveer) af is, willen we natuurlijk ook het gebruik ervan zoveel
mogelijk bevorderen. Een eerste stap is het organiseren van een feestelijke dag bij wijze van
‘opening’ op 18 september a.s. – en wel in samenwerking met het Dorpshuis om de start van het
eerste nieuwe seizoen na de Corona-sluiting te markeren. In de volgende dorpskrant zult u daar
veel meer over vinden.

●

Nu er een jeu-de-boulesperk beschikbaar is, klinken er voorzichtige stemmen op van dorpsgenoten die daar graag op regelmatige basis gebruik van zouden willen maken. Dat is natuurlijk
mogelijk: meer hierover op pag. 7.

●

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond die de Bokslootsweg – en ook de Meester Lokstraat
richting Appelscha – veiliger moeten maken voor fietsers en wandelaars. Zie het artikel en de
vraag op pag. 15: we horen graag de ervaringen van regelmatige gebruikers van deze routes en
zullen eventuele op- en aanmerkingen terugkoppelen naar de gemeente als wegbeheerder.
❖❖❖
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Jeu de boules: een gezonde beweging!
Het kán u niet zijn ontgaan: sinds de grootscheepse
omvorming van het sportveld beschikt ons dorp over een
echt jeu-de-boules-perk. Dat biedt de mogelijkheid aan
dorpsgenoten van alle leeftijden om op loopafstand wat aan
sportieve lichaamsbeweging te doen zonder zich al te zwaar
te hoeven inspannen. En bewegen is gezond, vooral als dat
met enige regelmaat gebeurt.
Zo’n spel doe je natuurlijk niet in je eentje. En om nu
zomaar bij de baan te gaan zitten afwachten of er
nóg iemand komt opdagen werkt vanzelfsprekend
ook niet. Vandaar dat er stemmen zijn opgegaan om
hiervoor ‘iets’ te gaan organiseren.
Organiseren gaat niet vanzelf. Het begint met een behoeftepeiling: kijken hoeveel mensen er echt
voor zouden voelen om af en toe op afspraak naar het veld te komen om met elkaar een spelletje te
spelen. Het dorpshuis is (niet zonder reden) vlakbij en de mogelijkheid is aanwezig om daar gebruik
van te maken, met inbegrip van een kopje koffie – of zo... – na afloop.
Lijkt het u wat? Laat het weten! Dat kan via onderstaande bon, maar ook telefonisch of per mail, net

wat u het makkelijkst vindt:
– Henk van Dijk ........ (06) 5425 2536 ............. henkvandijk51@kpnmail.nl
– Eric van Beek .......... (0516) 426 832 ............. eric@van-beek.org
------------------------------------------------------------------

JA, ik ben wel geïnteresseerd om af en toe deel te nemen aan een spelletje
Jeu-de-Boules op het sportveld.

Naam

:

Adres

:

Telefoon

:

E-mail

:

Graag voor 31 juli a.s. ingevuld in de brievenbus:

Meester Lokstraat 17A
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Borden in het dorp
Als u regelmatig over de Veenwijksweg komt, zal het u vast zijn opgevallen: er staat een sponsorbord
bij de ingang van het sportveld ter markering van de uitgevoerde renovatie. Het wijst op de bijdragen
in geld van diverse fondsen én op de vrijwilligersinzet bij de uitvoering, die met elkaar het project
mogelijk maakten.

Parkeren

In een poging om iets te doen tegen de parkeeroverlast die kan ontstaan doordat op mooie dagen
de kanoroute veel bezoekers trekt, is het dorpshuisbestuur bereid gevonden om het parkeerterrein bij het dorpshuis hiervoor beschikbaar te
stellen, voor zover dit niet nodig is voor de eigen
activiteiten. In dat geval kan het terrein worden
gereserveerd t.b.v. de dorpshuisbezoekers.
Om op deze parkeermogelijkheid te wijzen, werd
één van de oude toeristische wegwijzers met
precies de gewenste teksten op simpele wijze
aangepast en hergebruikt.
Dat hergebruik (‘weggooien is zonde’) geldt
overigens ook voor de palen: ook die werden
eerder gebruikt om de oude wegwijzers te dragen.
Er is nu nog één paal over. Wie daar iets aan
heeft, kan zich melden bij de secretaris van PB.
❖❖❖
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Appelscha e.o.

Van het bestuur
Juni – juli – augustus

Het gaat de goede kant op met het aantal besmettingen (lager) en de vaccinaties (hoger). Graag
hadden we u willen informeren over de activiteiten die we van plan waren te organiseren in het
openluchttheater De Koele. Na bestudering van de GGD-checklist die we moeten invullen voor het
aanvragen van een evenementenvergunning bij de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat de
HVA helaas, op dit moment, niet in de gelegenheid is al deze regels te handhaven. We hopen dat de
regels over niet al te lange tijd verder worden versoepeld en dat we dan wél activiteiten kunnen
organiseren. Mocht dit zo zijn dan vermelden wij dat in de media (krant, Facebook, website).
Het Cachot:

Het cachot, het gevangenisje aan de Vaart Zuidzijde in Appelscha, van origine bedoeld om dronken
of vervelende mensen een nachtje in op te sluiten, is jarig. Het gebouwtje, het enige exemplaar in
Friesland dat bewaard is gebleven, is precies een eeuw oud.

In het gebouw was één ruimte voor mannen en één ruimte voor vrouwen. De gemeente is de
eigenaar, de Historische Vereniging van Appelscha heeft het in bruikleen en wil het graag opknappen.
Hiervoor is in de afgelopen weken actie gevoerd om het benodigde geld voor de renovatie te kunnen
bekostigen, zodat de vrijwilligers binnenkort met de renovatie kunnen beginnen.
In het zomerseizoen is het cachot dagelijks geopend; de inrichting wordt verzorgd door de
Historische Vereniging Appelscha e.o. zodat belangstellenden er een kijkje kunnen nemen. Bezoekers
kijken naar binnen door het glas en zien hoe het er vroeger uitzag.
Tot slot wensen we iedereen een fijne zomer en kunnen we elkaar nadien weer in goede gezondheid
ontmoeten.
❖❖❖
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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

*) na de ledenvergadering van 30 juni geldt nieuwe functieverdeling – zie de volgende dorpskrant
 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

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

(06) 5205 7247

Coördinator WABP-groep
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website/FB 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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De doorgeefpen
Beste dorpsgenoten,
Sinds half januari 2020 wonen wij met heel veel plezier aan de
Compagnonsweg 6. Wij zijn Robert Westendorp en Irma Swart en
hebben 2 kinderen, Myrthe en Aaron. Wat een heerlijke plek is
Ravenswoud om te wonen; Irma is hier opgegroeid en Robert komt
uit Bovensmilde. Geen moment hebben we spijt van onze keuze.
Robert is regiomanager van 17 filialen bij KwikFit, Regio Oost-NL. Hij is veel op pad. Irma werkt bij
Univé Assen als medisch secretaresse Personenschade. Myrthe gaat naar de Mandebrink en zit in
groep 1, Aaron gaat naar de Peuterschool.
Wij houden van het buitenleven en zijn dan ook vaak te vinden in de tuin. De dieren, onze fruitbomen, vuurtje fikken, trampoline, een barbecue en af toe vissen in de vaart.
Kamperen met de caravan doen we ook regelmatig. We trekken er graag op uit. Dit jaar blijven we
waarschijnlijk in Nederland. Door de Coronamaatregelen helaas niet de vakanties die we zo graag
willen, namelijk rondtrekken in Noorwegen. Hier zijn we eerder al eens voor 4 weken op reis geweest,
maar stellen dat voorlopig even uit. Wie weet volgend jaar als huwelijksreis
. Wij gaan namelijk
trouwen!
Fietsen en wandelen in de buurt doen we ook regelmatig. Ons favoriete rondje wandelen vanaf ons
huis is: het fietspad op richting de 7, dan het 2e
bruggetje over door het dennenbos (kids noemen
dit het Gruffalo bos), dan weer over het bruggetje,
door het dorp weer naar huis. Dit lopen we bijna
dagelijks, misschien kunnen we eens zwaaien.
Robert organiseert in zijn vrije tijd, samen met 5
vrienden, het Oalerwets Feesie in Bovensmilde. Dit
is een festival, een weekend vol met overdag leuke
activiteiten zoals Motorcross en daarnaast ook een
‘familie’dag met grote zandbak, graafmachines,
springkussen, kleurwedstrijd, suikerspin en muziek,
meestal gehouden in april/mei met op vrijdag- en
zaterdagavond een feestavond met verschillende
muziek verdeeld over 2 tenten. Het geeft een hele
voldoening wanneer het een groot succes blijkt!
Helaas door de Coronatijd al 2 jaar geen groot feest.
Alleen komt er dit jaar een kleine versie van
Oalerwets Feesie; namelijk Oalerwets schuurfeest.
Gehouden in een grote schuur, met op beide
avonden een all-in concept. Het belooft een groot
succes te worden, gezien de voorverkoop!
We wensen jullie een fijne zomer(vakantie)! Wij geven de pen door aan Helen en Frans Stam, onze
allerleukste naaste buren.
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Wilt u ook de buurtbus rijden?
U kunt hem elke werkdag 5x door het dorp zien rijden:
de Arriva-blauwe buurtbus. Hij verbindt Ravenswoud
met Oldeberkoop en doet daarbij in de tussenliggende
dorpen o.a. alle zorginstellingen aan, met als centraal
punt het busstation te Oosterwolde.
Dat zijn dus wekelijks 25 ritten, die worden gereden
door vrijwillige chauffeurs die allemaal lid zijn van de
Buurtbusvereniging Ooststellingwerf. Dat lidmaatschap is overigens gratis; de voornaamste eisen – naast
tenminste rijbewijs B – zijn een periodieke medische keuring en een leeftijd van ten hoogste 79 jaar.
Bij de 80e verjaardag eindigt namelijk de chauffeursverzekering, zodat men daarna niet meer ingezet
kan worden.
Dat is ook één van de redenen dat onlangs diverse vrijwilligers moesten afhaken waardoor het ledental nu gedaald is tot ca. 30. Daarom heeft de vereniging nieuwe leden nodig, zodat het rooster wat
makkelijker kan worden ingevuld, vooral nu de vakanties weer voor de deur staan.
Wilt u 1x per week een ritje van ca. 2 uur maken langs een toeristisch aantrekkelijke route door onze
gemeente? Opstappen kan als regel ook in Ravenswoud, zodat u er niet voor hoeft te reizen.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinatoren:
● Age de Vries ......... tel. (06) 2558 2518............... age.devries@live.nl
● Rikus Betten ......... tel. (06) 2292 5996............... rikusgrietbetten@hotmail.com
.

.

Veiliger fietsen?
Het heeft alles bij elkaar wel ‘even’ geduurd, maar nu zijn toch eindelijk werkzaamheden afgerond die
de fietsroutes tussen Ravenswoud en Appelscha veiliger moeten maken. De weg moet smaller lijken
door de verdeling in één midden- en twee zijstroken door middel van een meerkleurige slijtlaag. Deze
optische versmalling zou automobilisten moeten verleiden hun snelheid te matigen.
Maar: heeft het ook gewerkt? Wordt het naar school en terug fietsen nu daadwerkelijk als veiliger
ervaren? Dat willen we graag horen van de gebruikers. Zet uw mening en eventuele suggesties in een
mailtje naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl , dan bundelen wij het resultaat en spelen dat door naar de
gemeente als wegbeheerder.
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Mantelzorgconsulent kan u helpen
“Ik wil een soort VVV-kantoor zijn voor alle
mantelzorgers in de gemeente”

De gemeente Ooststellingwerf heeft vanaf 1 juni een
mantelzorgconsulent. Claudia Hekkema, hiervoor
WMO-consulent bij de gemeente, gaat deze nieuwe
functie doen. Toevallig begon Claudia aan deze nieuwe uitdaging in de Week voor de Jonge
Mantelzorger (1 t/m 7 juni). Een goed moment om haar voor te stellen. “De gemeente
Ooststellingwerf had nog geen mantelzorgconsulent, maar ik heb er ontzettend veel zin in om deze
nieuwe functie handen en voeten te geven. Uiteindelijk wil ik een soort VVV-kantoor zijn voor alle
mantelzorgers in de gemeente”, zegt Claudia.
Wie zijn deze mantelzorgers?

Mantelzorger ben je wanneer je zorg of hulp biedt aan iemand anders. Vaak voor een lange tijd. Niet
omdat het je werk is, maar omdat je een sociale relatie hebt met diegene, zoals met iemand uit je
familie, vrienden of buren. Als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen met zorgen voor iemand. En
dat kan enorm intensief zijn. “Ook heeft niet iedereen door dat hij of zij mantelzorger is”, merkt
Claudia op. “Je denkt bij het woord mantelzorger snel aan mensen die zorgen voor een ouder of
geliefde, maar het gaat om zoveel meer mensen. Heb je bijvoorbeeld een kind dat gehandicapt is en
daardoor meer zorg nodig heeft? Of heeft je broer ineens acute zorg nodig na een ongeluk? Ik zie het
ook bij mensen die samenwonen met iemand die dementie heeft. Dan verandert samenwonen-met
heel langzaam in zorgen-voor, vaak zonder dat mensen het door hebben.”
Jonge mantelzorgers

Zorgen voor een ouder begint voor sommige kinderen op heel jonge leeftijd. “In de gemeente is extra
aandacht voor onze jonge mantelzorgers, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger of
tijdens een van onze mantelzorguitjes”, vertelt Claudia. Jonge mantelzorgers combineren vaak school,
hobby’s en een bijbaantje met het zorgen voor een zieke ouder, broer, zus of grootouder. “Een pittige
opgave, zeker als je zelf in de bloei van je leven staat. Ik ga dan ook graag met de jonge mantelzorgers
in gesprek, om ze te helpen, maar ook om informatie te verzamelen waarmee ik andere jonge
mantelzorgers weer kan helpen”, zegt Claudia. “Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus kom
alsjeblieft op tijd bij mij. Om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet je eerst goed voor jezelf
zorgen. Je staat er niet alleen voor, ook al voelt dat misschien soms wel zo.”
Alles in kaart

Een niet-bestaande functie, hoe begin je dan? Claudia heeft in ieder geval haar eerste opdracht al
helder: een sociale kaart maken. “Ik ga per dorp kijken welke mogelijkheden er voor mantelzorgers
zijn. Waar kunnen mantelzorgers met hun vragen terecht, wie kan hen een handje helpen? Al deze
informatie ga ik verzamelen, zodat ik mantelzorgers zo goed mogelijk kan helpen als ze met vragen bij
mij komen”, vertelt Claudia. En dat ze graag met mantelzorgers in contact komt, maakt Claudia graag
duidelijk. “Ik wil er voor alle mantelzorgers in de gemeente zijn, maar dan moet ik wel weten wie ze
zijn en wat ze nodig hebben. Iedereen is anders; ook elke mantelzorger is anders en heeft weer andere
behoeften, vragen of zorgen. Kom met die vragen en zorgen gewoon bij mij, ook als je niet precies
weet wat je vraag nou eigenlijk is. Ik kan je informatie geven over regelingen, instanties en mensen uit
je omgeving die je kunnen helpen”, benadrukt Claudia. Naast het helpen bij vragen gaat Claudia ook
informatieavonden, uitjes voor mantelzorgers en inloopuren organiseren.
Zorg jij voor iemand en heb je een vraag? Wil je iets met Claudia bespreken? Of ben je vrijwilliger en
kun jij iets voor mantelzorgers in je omgeving betekenen? Twijfel dan niet en neem contact met
Claudia op via (0516) 820 100 of mail naar info@gbtoost.nl . Claudia werkt van maandag t/m donderdag. Als ze niet opneemt, laat dan een berichtje achter en dan belt ze op een later moment terug.
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Versoepelen – dus het Dorpshuis komt ook weer in actie!
Het Dorpshuis en het Plaatselijk Belang gaan op 18 september een feestje bouwen. Enerzijds het
officieel openen van het vernieuwde sportveld en anderzijds de opening van het nieuwe seizoen van
het Dorpshuis. De Activiteitencommissie is al druk in de weer om er een leuke dag van te maken.
Hou deze dag vrij in uw agenda!
In het Dorpshuis hebben al heel wat clubs hun onderkomen gevonden. Wij zouden het leuk vinden
als meer clubs of activiteiten hun weg naar en in het dorpshuis vinden. Als er dorpsgenoten zijn die
nog iets missen waarbij het Dorpshuis een rol kan spelen, laat ons dat weten.
Denk hierbij bv. aan muziek, zingen, kookclub en creatieve uitingen zoals boetseren, schilderen,
tekenen en schrijven, (reis)verhalen vertellen – vult u maar in...
Zoals u al kon lezen op pag. 7 van deze dorpskrant gaan we al beginnen met een Jeu-de-Boules club.
We hopen op meer initiatieven!

.

.

Historische Route weer een stap verder
De historische fiets- en wandelroutes door en rond de ‘RAAF’-dorpen
(zie het logo hiernaast) vordert gestaag. In en om Ravenswoud heeft u de
panelen vast al zien staan; de fietsroute vanaf het TIP-kantoor door de
buitengebieden rond Appelscha en Appelscha-Boven is klaar, evenals de
Fochteloo-route.
Wat ons nog te doen staat, is het plaatsen van ca. 30 panelen in Appelscha zelf. Om voor zo’n groot
aantal historisch gezien interessante objecten de nodige informatie te verzamelen, te bestuderen, te
verifiëren en tenslotte in begrijpelijke teksten van niet meer dan ca. 300 woorden samen te vatten is
een karwei waar heel veel tijd in gaat zitten. Ondanks de ondersteuning die we hierbij bv. vanuit de
Historische Vereniging Appelscha e.o. krijgen, bleek het niet mogelijk om dit allemaal vóór deze
zomer in definitieve vorm klaar te krijgen.
Echter, ook in Appelscha zijn her en der al eerder enkele panelen geplaatst, o.m. vanwege de Open
Monumentendag in september 2020. Gebleken is dat deze veel belangstelling trekken van passanten,
waardoor het nu nog ontbreken van de tussenliggende panelen tot verwarring kan leiden. Daarom is
besloten om begin juli bij die tussengelegen objecten alvast de stalen zuil te plaatsen. Daarop komt
een voorlopig informatiepaneel in de vorm van een weerbestendige sticker. Zodoende kan ieder die
dat wil toch alvast de locaties vinden waarnaar wordt verwezen en daar alvast wat basisinformatie
over het betreffende object vinden. Deze stickers worden uiteindelijk vervangen door de definitieve
panelen zodra we de volledige en juiste informatie beschikbaar hebben.
❖❖❖
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de 2e puzzel van dit jaar luidt HARTSLAG. Er kwamen 15 goede oplossingen
binnen.
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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