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Ravenswoud Actueel: Festiviteiten op het sportveld! 
 (zie pag. 3 & 20-21)�
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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. 
 
 
 � � �  

³'H�:\NHQ´�
Nummer 250 
september 2021 
 
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/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 
redactie-
dewyken@ravenswoud.nl  
 
Bezorging 
Femke Schaefer & 
Angelique Kuipers 
 
Kopij voor het volgende 
nummer graag inleveren 
vóór 18 oktober a.s. 
(verschijnt ca. 30 oktober) 
 
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. 

� 3ODDWVHOLMN�%HODQJ�5DYHQVZRXG
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%HODQJULMNH�GDWD�
 

z� 9HUVFKLMQLQJURRVWHU������YDQ�³'H�:\NHQ´�
 .RSLM�LQOHYHUHQ*)�� 9HUVFKLMQLQJVGDWXP�FD���
 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! 
 
z� 2XG�SDSLHU�	�NDUWRQ��FRQWDLQHU�DDQ�GH�ZHJ�YDQDI������X���
 donderdag ...... 23 september 
 donderdag ...... 21 oktober 
 donderdag ...... 18 novemberr 
 
z� ³:LMV�LQ�'H�:LMNHQ´�
 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 ............. 24 september 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 29 oktober 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 26 november 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. 
 Met ingang van 24 september is er – voor wie dat wil – na 19:00u de mogelijkheid om tegen een 

geringe vergoeding een thema-maaltijd te helpen bereiden en/of op te eten. Uitgebreide informatie 
hierover vindt u op pag. 11. 

 
z� .ODYHUMDVVHQ�LQ�KHW�'RUSVKXLV��
 vrijdag ............... 8 oktober 19:30u Start van het nieuwe klaverjasseizoen – zie pag. 11. 
 
z� 9DQ�GH�$FWLYLWHLWHQFRPPLVVLH�(maar let óók op de website!)�
 

 
 

.  
 
6HL]RHQVWDUW�'RUSVKXLV�	�IHHVWHOLMNH��KHU�RSHQLQJ�6SRUWYHOG�
 

Kom zaterdagmiddag 18 september allemaal naar het Dorpshuis en het Sportveld! 
We vieren het nieuwe begin van diverse activiteiten in het Dorpshuis en de heropening van het 
gerenoveerde sportveld met een breed scala van attracties op het veld, waaronder – als het weer het 
toelaat – de start van een ballonvaart om 18:00u. Kaartjes voor deze ballonvaart kunt u winnen door 
deel te nemen aan onze verloting. Hoe u de loten kunt bestellen vindt u op pag. 21, naast het overzicht 
van alle mogelijkheden.  
Vanaf 12:00u is het Dorpshuis open, dan kunt u de bestelde loten afhalen. Ook kan er dan al worden 
begonnen met een spelletje Jeu de Boules. Daarna worden de springkussens en overige attracties 
opgebouwd om zo spoedig mogelijk in gebruik te kunnen worden genomen. 
Om 16:00u zal wethouder mw Esther Verhagen de officiële openingshandeling van het sportveld 
verrichten; daarop aansluitend vindt de trekking plaats van de verloting voor de ballonvaart. 
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� 1LHXZV�YDQ�3ODDWVHOLMN�%HODQJ�
 
 
�
 
9HUVODJ�9RRUMDDUVOHGHQYHUJDGHULQJ�
 

$DQZH]LJ�� Yoorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d. 
Sluis, bestuurslid Marga Collé en 19 andere leden; Y. Roijinga namens de CDA-
fractie in de Gemeenteraad.�

$IJHPHOG�� Renée Hulzinga, Koos en Annelies Salomé, Wim Kunst en Nina Boonstra. 
 
��� 2SHQLQJ�
 Voorzitter Briefjes opent om 20:05u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 

��� 1RWXOHQ�YRRUJDDQGH�OHGHQYHUJDGHULQJHQ�
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 24-09-2020 werden gepubliceerd in “De 

Wyken” en via de website, alsmede ter inzage gelegd. Ze worden goedgekeurd zonder vragen of 
opmerkingen. 

 

��� 0HGHGHOLQJHQ (geen mededelingen) 
 

��� -DDUYHUVODJ�YDQ�GH�VHFUHWDULV�
 Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en via de website, alsmede 

ter inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

��� $FWXHOH�]DNHQ��
�

����$DQSDN�6SRUWYHOG�
 Secretaris Eric van Beek geeft aan dat het veld zo goed als gereed is. Er zijn echter nog enkele 

maatregelen nodig om de waterafvoer – met name aan de kant van de speeltuin – te verbeteren. 
Dit gedeelte blijft bij stevige regenval nog te lang erg nat, evenals het gedeelte van de bloemen-
weide dat tegen het speelveld aan ligt. Zoals besproken met de aannemer wordt binnen afzien-
bare tijd een extra greppel aangelegd met afvoer naar de sloot tussen sportveld en speeltuin. Die 
sloot moet geschoond worden voor een goede afvoer naar de 4e Opwijk; dit is bij de gemeente 
aangekaart. Verder zal de afvoerbuis onder het diagonale wandelpad door de bloemenweide wat 
dieper worden gelegd. Dhr Jaap Mekel toonde zich bereid om dit pad af en toe te maaien, zodat 
het beter begaanbaar is. 

 Op vragen uit de zaal wordt aangegeven dat het sportveld als geheel gemeentelijk eigendom is. 
Alle plannen zijn dus uitgevoerd in nauw overleg en met toestemming van de gemeente. Het 
huidige speelveld is opgenomen in het gemeentelijk maaischema. De Stichting Dorpshuis 
ontvangt jaarlijks een bescheiden subsidie voor onderhoud (snoeiwerk) aan de bestaande 
bosschages; voor de nieuwe scheidingswal en de bloemenweide wordt een maaiplan gemaakt. 

 

����:KDWV$SSJURHS�%XXUW3UHYHQWLH�
 De coördinator van de WhatsAppgroep geeft een update van de stand van zaken. Inmiddels zijn 

er 21 deelnemers verdeeld over 16 adressen. Er is een alarmmelding geweest en een aantal maal 
testalarm, waarop een redelijke respons kwam. Er is ook contact met de WhatsAppgroepen in 
Appelscha. Afgesproken is elkaar een bericht te sturen als iets verdachts in Appelscha van belang 
is voor Ravenswoud en andersom. 

����:HW�%HVWXXU�HQ�7RH]LFKW�5HFKWVSHUVRQHQ��:%75��
 In de presentatie wordt uitgelegd wat de WBTR inhoudt en wat dat voor Plaatselijk Belang 

betekent. De stand van zaken en vervolgacties worden toegelicht. Uiteindelijk zullen statuten en 
huishoudelijk reglement worden aangepast. Dit hoeft niet per 1 juli 2021. Voor de planning geldt 
als uitgangspunt dat beide stukken in de najaars-ALV kunnen worden goedgekeurd. 

vervolg op pag. 7> 
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vervolg verslag ledenvergadering 

 De huidige statuten dateren van 1980 en hadden in verband met wetswijzigingen eigenlijk in 1992 
al moeten worden aangepast. 

 De voorwaarden van de huidige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden bekeken. 
 

����:DW�YHUGHU�ZRUGW�DDQJHGUDJHQ�
 – Bij (of in) het materiaalhokje van Outdoor Appelscha heeft een vuilcontainer gestaan; deze 

zou thans niet meer aanwezig zijn. 
 – Het gras op het speelveld wordt gemaaid door de gemeente, maar het groeit (nog) niet goed. 
 – In de bocht van het smalle fietspad na de ophaalbrug richting Fochtelooërveen gebeuren veel 

bijna-ongelukken. Voorgesteld wordt in verband met de gevaarlijke situatie een spiegel te 
plaatsen, zodat tegenliggers tijdig kunnen worden opgemerkt. Dit zou volgens een van de 
aanwezige ten koste van het natuurschoon kunnen gaan.  

 Plaatselijk Belang beziet wat er met de gemelde punten gedaan kan worden. 
�
��� 9UDJHQ�DDQ���RYHUOHJ�PHW�GH�YHUWHJHQZRRUGLJHUV�YDQ�KHW�

JHPHHQWHEHVWXXU�
 – Er worden vragen gesteld over het vervolg op de enquête die met betrekking tot het 

Fochtelooërveen is gehouden. Er wordt opgemerkt dat de enquête geen eenduidig beeld 
oplevert. De meningen ten aanzien van het Fochtelooërveen verschillen. Het onderwerp komt 
weer terug op de agenda van Plaatselijk Belang. 

 – De vertegenwoordiger van de gemeente (CDA-commissielid Ype Roijinga) kan zelf geen uit-
spraken doen over het sportveld omdat het College van B&W hierover gaat. Plaatselijk Belang 
zal zelf een en ander aankaarten bij de gemeente. 

 

��� )LQDQFLHHO�YHUVODJ������	�YHUVODJ�NDVFRPPLVVLH�
 – De penningmeester licht het financieel verslag over 2020 en de begroting-2021 toe. 

Ten aanzien van de baten wordt opgemerkt dat de extra bijdrage van €1500 per jaar uit het 
gemeentelijk Wijken- en Dorpenbudget alleen geldt voor de vorige en de huidige raadsperiode 
en dus na 2022 zeer waarschijnlijk niet wordt voortgezet. Tevens zijn de inkomsten van het 
Jeugdfonds uit de opbrengst van het oud papier over een periode van enkele jaren afgebouwd 
omdat het tegenwoordig door OMRIN wordt opgehaald i.p.v. door vrijwilligers. Dit was reden 
om het resterende saldo te besteden aan voorzieningen t.b.v. het sportveld en het Jeugdfonds 
vervolgens op te heffen. 

 – De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De financiële positie 
van Plaatselijk Belang is gezond te noemen. De boeken waren goed te controleren. 
Voorgesteld wordt om het bestuur décharge te verlenen; de vergadering neemt dit over. 

 

��� %HJURWLQJ������	�YDVWVWHOOLQJ�FRQWULEXWLH�
 – De penningmeester licht de ontwerpbegroting-2021 toe. Het begrote tekort vloeit voort uit een 

post van €3000 die al in 2020 betaald had kunnen worden uit de beschikbare subsidiegelden, maar 
pas in 2021 daadwerkelijk werd gedaan. Tegenover dit begrote tekort staat nagenoeg hetzelfde 
bedrag als overschot in het financieel verslag over 2020.  

 – In de begroting is een bedrag gereserveerd voor het aanpassen van de statuten in verband met de 
WBTR. 

 – Er wordt gevraagd of er ook een bedrag voor nestkastjes beschikbaar is. Hiervoor wordt contact 
opgenomen met natuurmonumenten. Het maken van nestkastjes kan ook een activiteit van het 
Dorpshuis zijn. 

 – De vergadering keurt de begroting goed en stemt in met het voorstel om de contributie voor 2021 
ongewijzigd vast te stellen op €8. 

 

��� %HVWXXUVYHUNLH]LQJ 
 – Marga Collé is bereid het penningmeesterschap over te nemen van Samantha van der Sluis; de 

vergadering stemt hiermee in. De voorzitter dankt Samantha en overhandigt haar een boeket. 
 – Ook aftredend secretaris Eric van Beek ontvangt een boeket met bijlage als dank voor de 

bewezen diensten. vervolg op pag. 9> 
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vervolg verslag ledenvergadering 
 

 – Als kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld: Kees Buitelaar (algemeen lid) en Hans 
Meijer (secretaris). De vergadering stemt bij acclamatie in met de voorgestelde benoemingen. 
De aftredende bestuursleden danken de voorzitter voor de prettige samenwerking. 

 

����9HUNLH]LQJ�NDVFRPPLVVLH�YRRU�ERHNMDDU������
 Aftredend is mw Hottie Cnossen. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door mw Nina 

Boonstra en dhr Wim Kunst. Als reservelid meldt zich Gerdien van Huis. De vergadering stemt 
in met deze wijzigingen. Samantha bedankt Hottie Cnossen. 

 

����0HGHGHOLQJHQ�YDQ�KHW�'RUSVKXLV�
 – De bestuurssamenstelling is per 15 mei 2021 gewijzigd. Merlin Neeter is voorzitter. Sjaak Ram 

is penningmeester. Er wordt afscheid genomen van Henk van Dijk en Rolf Bremerman. De 
nieuwe bestuursleden stellen zich voor. De overige bestuursleden zijn Gerdien van der Meer 
en Freddy Dillingh. 

 – De financiële situatie is ongunstig, er is verlies geleden. Als gevolg van de coronacrisis waren 
er nauwelijks inkomsten. 18 september 2021 zal het nieuwe seizoen van het Dorpshuis 
worden geopend. Dit evenement zal worden gecombineerd met de opening van het sportveld. 

 

����5RQGYUDDJ�
 – Jaap Mekel: bij felicitaties moeten uit Ravenswoud afkomstige bloemen worden uitgereikt. 

Marga Collé antwoordt dat dit normaal altijd gebeurt, ook Rennie van der Velde doet dat. Maar 
het was deze keer niet mogelijk wegens examens. 

 – Rennie v.d. Velde:  
  ʀ meldt dat er bereklauw op het fietspad is aangetroffen. Plaatselijk Belang zal dit oppakken.  
  ʀ vraagt of het een idee is om fitnesstoestellen op het sportveld te plaatsen. Deze zijn al 

toegezegd aan Langedijke. 
  ʀ vraagt waarom er weinig adverteerders zijn. Twee adverteerders met elk een hele pagina zijn 

er niet meer. Er zijn alweer enkele nieuwe gevonden. 
  ʀ verzoekt het bestuur om te vragen wanneer het wandelpad door het Compagnonsveld weer 

open kan. Plaatselijk Belang pakt dit op en zal contact opnemen met Natuurmonumenten. 
  ʀ vraagt wat er met de wegmarkering op de Bokslootweg gebeurt. Er komen (helaas) geen 

strepen op de weg, maar die wordt voorzien van zijstroken in een afwijkende kleur. 
 – Alie Meijer vraagt wanneer de rommel van het onderhoud, zoals plastic en tijdelijke 

verkeersborden van de wegen, wordt opgeruimd. Eric van Beek zal dit bewaken. 
 – Rennie van der Velde en Freddy Dillingh vragen een vrijwilliger voor het onderhoud van de 

tuin van het dorpshuis. De voorzitter zal het onderhoud op zich nemen. 
 – Hottie Cnossen meldt dat de zeer schadelijke Japanse duizendknoop bij de Bokslootsweg is 

gezien. Mogelijk kan de gemeente hierop worden aangesproken. Jaap Mekel deelt mede dat 
deze plant er vorig jaar nog niet voorkwam. Deze is hoogstwaarschijnlijk meegekomen met de 
grond die in opdracht van de gemeente (als wegbeheerder) is aangevoerd. De gemeente moet 
hier dan ook op worden aangesproken. 

 

����6OXLWLQJ�
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:15u en biedt de 

aanwezigen een drankje aan. 
 

ޮ ޮ 
 

:KDWV$SSJURHS�%XXUW3UHYHQWLH�
 

Onlangs is bij een van onze inwoners een zitmaaier ontvreemd. Tot dusverre zijn er geen aanwijzin-
gen die tot een oplossing leiden. Wel zeggen we het toch nog maar een keer: als u een verdachte 
situatie spot, aarzel dan niet om – ongeacht het tijdstip – alarm te slaan via 112 en de app. 
Nog geen deelnemer aan de appgroep? Meldt u zich aan: mail naar whatsappravenswoud@gmail.com . 
 

ޮ ޮ ޮ 
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:H�JDDQ�EHJLQQHQ��
 

Na een lange periode van gedwongen stilstand door de coronapandemie 
komt het dorpshuis zo langzamerhand weer meer tot leven. 

Wijs in De Wijken en de Biljartclub Ravenswoud zijn al van start gegaan. 

In de komende weken starten ook weer de biljartclub Krijt Op Tijd, de 
kleurgroep, de Bridgeclub Appelscha en de klaverjasgroep. Ook de data 
voor de bingo, kinderbingo, sinterklaasfeest en pubquiz zijn ingepland, 
zie hiervoor het overzicht op pag. 3. 

Om de start van dit nieuwe seizoen te vieren staat op 18 september, tegelijk met de opening van het 
sportveld, het dorpshuis open voor een hapje en een drankje. Om het geheel te completeren hebben 
we een verloting georganiseerd voor een ballonvaart voor en door Ravenswouders. Hoe meer loten 
we verkopen, hoe meer winnaars er mee kunnen “varen” tot maximaal 7. Dus koop die loten – ook 
als u niet mee wil of kan – want dan steunt u het dorpshuis daarmee. Op pag. 20-21 vindt u alle 
informatie over het bestellen van de loten en het verdere programma voor die dag. 

Jeu de Boulesclub Ravenswoud gaat ook van start. Diegenen die het leuk vinden om zo af en toe een 
balletje op te gooien kunnen zich melden bij Henk van Dijk. 

Het spreekt vanzelf dat al deze activiteiten vallen of staan met de inzet van vele vrijwilligers. Voelt u 
ervoor om (zo af en toe) een bijdrage te leveren aan deze groep, geeft u zich dan op bij een van de 
leden van het bestuur: de contactgegevens vindt u op pag. 13. 

Merlin Neeter 
 

. . 
 
:DW�YLQG�MLM�YDQ�KHW�)RFKWHORRsUYHHQ"�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natuurmonumenten is benieuwd naar jouw mening over de beleving van het Fochtelooërveen. We 
horen graag wat jij als bezoeker belangrijk vindt in dit natuurgebied. Om die reden is er een enquête 
opgesteld. Met de resultaten kunnen we beter inspelen op de verschillende wensen uit de omgeving. 

Laat weten wat je van het Fochtelooërveen vindt via https://onderzoek.marketresponse.nl/fochteloerveen 
of scan de QR code. De enquête staat online van 1 september tot 31 oktober. 
 

ޮ ޮ ޮ 
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:H�JDDQ�HLQGHOLMN�ZHHU�NODYHUMDVVHQ��
 

Vanaf 8 oktober a.s. gaan we weer elke 2e vrijdag van de maand  
(tot en met april 2022) klaverjassen in het Dorpshuis; we 
beginnen om 19:30u. 
Ook al kun je het maar een beetje, kom gezellig een  
keer langs en doe mee. We kunnen wel wat extra spelers  
gebruiken; de groep is wat kleiner geworden en het zou zonde  
zijn als deze traditie zou verdwijnen.  
De contributie is €5,00 per jaar. Daarnaast bedraagt de inleg €3,00  
per avond; er wordt gespeeld voor een leuke (of lekkere!) prijs. 
Hoe meer er komen, hoe gezelliger! 
 

. . 
 
:LMV�LQ�µ'H�:LMNHQ¶�
 

Met ingang van het nieuwe winterseizoen van het dorpshuis zal onze gezellige dorpsborrel, die elke 
laatste vrijdag van de maand plaatsvindt in het dorpshuis, een kleine wijziging ondergaan. Niet alleen 
kan er vanaf 17:00u gezellig worden geborreld en worden bijgekletst door dorpsgenoten, maar 
omstreeks 19:00u bestaat er ook de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een hapje te eten. 
Een groep vrijwillige kookliefhebbers zal gezamenlijk, aan de hand van een tevoren gekozen thema, 
een maaltijd/hapjes bereiden. Als thema kan worden gedacht aan: Italiaanse avond, Spaanse avond, 
Stamppot avond, etc. 

Vrijwilligers die het ook leuk vinden om deel te nemen in dit kookclubje kunnen zich aanmelden via 
een e-mailtje aan DorpshuisRavenswoud@hotmail.com.   

Aanmelden voor de Wijs in De Wijken-borrel is momenteel niet echt noodzakelijk, maar voor het 
maaltijdgedeelte ligt dat anders: de organisatie wil in verband met de inkoopplanning wel graag vooraf 
weten op hoeveel mensen kan worden gerekend. Aanmelden kan via bovenstaand e-mail adres. 

Uiteraard hopen wij u de laatste vrijdag van september, dat is 24 september a.s., te mogen verwelko-
men voor wederom een gezellige avond. 
Namens het bestuur van Dorpshuis Ravenswoud:  Sjaak Ram 
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$FWLYLWHLWHQ�YDQ�GH��
+LVWRULVFKH�9HUHQLJLQJ�$SSHOVFKD�H�R��
$SSHOVFKD�H�R��
 

 

6HSWHPEHU�
 

+HW�&DFKRW��
In juli en augustus zijn de vrijwilligers druk bezig geweest met de renovatie van het Cachot. Inmiddels 
zijn de werkzaamheden afgerond en is de inrichting aangepast. Al met al hebben de vrijwilligers een 
prachtig stukje werk geleverd! 
Het Cachot aan de Vaart ZZ 90 is tot 15 september dagelijks geopend. Op zondag 12 september is de 
Open Monumentendag. Tussen 12:00 en 17:00 uur is iemand bij het Cachot aanwezig om tekst en 
uitleg geven over de geschiedenis van het gebouwtje. 
 

+HW�2SHQOXFKWWKHDWHU�³'H�.RHOH´�±�%RVEHUJ��$SSHOVFKD�
 

9ULMGDJ���VHSWHPEHU��
Deze avond wordt georganiseerd door Filmwerf, een onderdeel van Stichting Kunstwerf. Ze starten 
het Tuinfestival vanaf hier met een filmavond in de openlucht. De film “Sing Street” staat op het 
programma.  
Aanvang 21:00u. Voor aanvullende informatie en reserveren van kaarten: kijk op www.kunstwerf.com. 
 

.DOHQGHU������
De Prent-Photo-Club heeft ook dit jaar weer een nieuwe kalender samengesteld. Het thema is “Van 
oud naar nieuw 2”. Medio september starten we met de verkoop. De vrijwilligers gaan op pad om de 
kalender huis aan huis te verkopen; daarnaast kunt u op dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:30u 
terecht in de Hoolten Klinte. Lukt dit niet, neem dan contact op met Koert Vondeling (432 803) of in 
Ravenswoud met de 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 0303545585 o.v.v. naam en adres.  
 

9HUGHUH�DFWLYLWHLWHQ�
Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of we weer activiteiten kunnen organiseren. 
Mochten we hier weer mogelijkheden in zien, dan laten we het via de plaatselijke media weten. 
 

.  
 
6WHOOLQJHQSDG��ODQJH�DIVWDQG�URXWH�PHW�VSHOHOHPHQWHQ��
 

Het Stellingenpad zal begin april 2022 worden geopend! Het bijna 250 km lange 
pad wordt een officiële landelijke wandelroute met de Stellingwerven als thema. 
De geschiedenis, het landschap, de taal en de cultuur van de Stellingwerven 
staan centraal in de wandelgids, die net als het Pieterpad door het NIVON 
wordt uitgegeven in samenwerking met stichting ‘Vrijstaat de Stellingen’. 
Grofweg gaat de route van Appelscha door de Kale Duinen naar Vledder, dan 
over het Holtingerveld richting Steenwijk, langs de Wieden over Vollenhove en 
Giethoorn naar de Linde, dan langs Wolvega richting De Hoeve en Oldeber-
koop. Vandaar gaat het langs de Tjonger ofwel over Donkerbroek naar 
Allardsoog, ofwel over Oosterwolde naar Haulerwijk waar de paden weer 
samenkomen om richting het riviertje de Slokkert, via het Fochtelooërveen weer terug te keren naar 
Appelscha. Het zijn 13 etappes tussen de 12 en 25 kilometer. De meeste etappes kunnen ook in 
tweeën gesplitst worden. Via de knooppunten is de route eenvoudig te volgen. Op twee plekken in 
Drenthe zijn de knooppunten nog niet klaar. Tot die tijd komt er een gedetailleerde beschrijving van 
dat deel van de route.  
 

Spelelementen bij wandeltochten zijn tegenwoordig heel populair. Het is de bedoeling dat elke etappe 
een spelelement krijgt. Ondernemers, dorpen, verenigingen, scholen, grondeigenaren, instanties of 
particulieren kunnen een etappe of een deel van een etappe adopteren, van een spel voorzien en hun 
naam eraan verbinden. Dat kan samen met de spellencommissie van de stichting worden uitgewerkt. 
Er zijn al vele ideeën voor verzameld. Zo kan iedereen de aandacht van de wandelaar vestigen op iets 
wat in de buurt van het pad is.  
Naast de wandelgids zal het NIVON ook een website verzorgen waar naast de informatie over het 
Stellingenpad ook de spelelementen zullen worden opgenomen. Wilt u een (deel van een) etappe 
adopteren voor een spel? Neem dan contact op met vri jstaatdestell ingen@gmail.com. 
Het pad is tot stand gekomen dankzij de Provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf, de Rabobank 
en het Recreatieschap Drenthe. 

ޮ ޮ ޮ
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%HVWXUHQ��WIE�GRHW�WAT�LQ�5DYHQVZRXG"�
$OOH�ZLM]LJLQJHQ�LQ�RQGHUVWDDQGH�JHJHYHQV�D�X�E��PHOGHQ�DDQ� redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
z�3ODDWVHOLMN�%HODQJ�5DYHQVZRXG� IBAN: NL14 RABO 030 352 4928�
 Voorzitter Roland Briefjes 426 498 plbelang-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Hans Meijer 750 857 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Marga Collé 426 858 plbelang-penn@ravenswoud.nl 
 Lid Renée Hulzinga 433 020  
 Lid Kees Buitelaar 499 999  
 
z�6WLFKWLQJ�'RUSVKXLV�5DYHQVZRXG�

 Voorzitter Merlin Neeter (06) 4128 8999 dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Gerdien van Huis 850 977 dorpshuis-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Sjaak Ram (06) 2314 1555 dorpshuis-penn@ravenswoud.nl 

 Beheer Inkoop Freddy Dillingh (06) 1323 7262  
 Beheer Onderhoud vacature –  
 
z�'RUSVKXLV�³De 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 
 
z�'RUSVNUDQW�³De Wyken´�

 Marga Collé (admin.) 426 858 adm.dewyken@gmai l .com 
 Eric van Beek (eindredactie/lay-out) 426 832 redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
z�'LYHUVH�FRQWDFWSHUVRQHQ��
 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/FB 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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Wij zijn Frans en Helen Stam van de Compagnonsweg nr. 8. 
We wonen hier sinds 2008 met veel plezier. 
Wij zijn westerlingen. Helen is geboren in Haarlem als oudste van een 
gezin met 3 kinderen. 
Ik (Frans) ben geboren in Soerabaja in oktober 1942, 8 maanden na de 
slag in de Javazee, in een jappenkamp, als 6e kind in een gezin van 8 
kinderen. Aanvankelijk was dat kamp een omheinde wijk in Soerabaja. 
Later zijn wij ondergebracht in een interneringskamp in de binnenlanden van Java. 
In juni 1946 voeren wij thuis, moeder met 6 kinderen, door de pieren van IJmuiden samen óók met 
onze vader: berooid maar euforisch! Vader had als marineman de ondergang van Hr. Ms. Piet Hein, 
waarop hij voer en 3,5 jaar krijgsgevangenschap in Japan overleefd. 
 

Helen woonde tot haar 6e jaar in Haarlem. Vervolgens in Oosterhout, waar zij de HBS bezocht en 
Schoevers “deed”. Toen zij 18 was verhuisde zij naar Rotterdam waar ze aan het werk ging en wij 
elkaar leerden kennen.  
Ik studeerde daar inmiddels economie aan de EUR. Ik bracht tot mijn 17e mijn (gelukkige) jeugd door 
in marinestad Den Helder. Ik voel me nog altijd jutter van de Noordzeekust. De HBS deed ik in Den 
Haag, waar mijn vader tenslotte zijn loopbaan afsloot. 
In 1970 trouwden we te Rotterdam. Tijdens mijn studie verdiende Helen grotendeels onze kost.  
Wij hadden ons “huisje, boompje, beestje” in Rotterdam. Ik werkte na mijn afstuderen vanaf 1972 
35 jaar bij het ministerie van VROM in Den Haag, waar ik economisch beleidsadviseur was van de 
ambtelijke en politieke leiding. Een heel afwisselende baan in een aantal relevante, boeiende en 
samenhangende beleidsvelden. Schrijnend om te constateren hoe daar sinds het opheffen van VROM 
mee omgegaan wordt. 
Helen heeft, toen de kinderen groter waren, ook nog een jaar of 20 gewerkt, voornamelijk in de 
ouderenhuisvesting. 
Wij kregen drie kinderen: Paulien (46), Joost (44) en Marieke (43) die weer voor 9 kleinkinderen 
gezorgd hebben. Een pret van jewelste! 
 

Wij hebben na het beëindigen van onze werkzame periode bewust gezocht naar een rustige plek met 
veel natuur om ons heen en toch tussen de mensen. Ook onze kinderen moesten er met zijn allen 
kunnen komen logeren.  

Daarom zijn wij heel blij met onze plek hier en 
voelen ons echt bevoorrecht. Wij hebben ons 
in het begin bewust heel actief opgesteld in de 
dorpsgemeenschap. Helen hield zich bezig 
met de AED-groep en ging op Engelse les. Ik 
reed 5 jaar op de buurtbus en ging op bridgen 
bij de BCA (Bridge Club Appelscha... (KOM ER 
OOK BIJ, GEZELLIG!) en wij bezochten zoveel 
mogelijk de vergaderingen van Plaatselijk 
Belang of andere activiteiten. 
Wij hebben ons altijd positief ontvangen 
gevoeld in het dorp! 
Terugkijkend kunnen wij dan ook met dank-
baarheid concluderen dat wij de afgelopen 14 

jaar een gelukkige periode in Ravenswoud hebben doorgebracht. 
 

Wij geven de pen door aan Elles en Ed Knaap aan de Bokslootsweg 13. 
 

� � � 
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Door de coronacrisis kampen steeds meer mensen met geldproblemen. De budgetadviseurs van het 
Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf krijgen nu nog weinig concrete meldingen binnen die 
te maken hebben met de coronacrisis. “Mensen wachten vaak lang voordat ze bij ons aankloppen”, 
zo weet budgetadviseur Jolanda de Vroom uit ervaring. “Ze denken dat ze eerst echt in de problemen 
moeten zitten, schamen zich of denken het zelf nog wel op te kunnen lossen. Maar hoe eerder ze bij 
ons aan de bel trekken, hoe beter.”  >> 
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(vervolg) 

Samen met haar collega’s Tina Renken en Thamar Mollema staat ze voor iedereen uit de gemeente 
met geldproblemen of vragen over hun budget klaar. De hulp die wordt geboden is zeer divers. “We 
helpen inwoners die moeite hebben om financieel het overzicht te houden, niet op tijd hun 
rekeningen kunnen betalen of hulp nodig hebben bij het treffen van betalingsregelen”, vertelt Jolanda. 
“Wat de financiële vraag ook mag zijn, we helpen graag.” 
Tina benadrukt hierbij dat geen enkele vraag raar of verkeerd is. “Het aanvragen van een bepaalde 
toeslag of uitkering kan erg ingewikkeld zijn. Wij begrijpen dat iemand daarin vast kan lopen. Het is 
sowieso al lastig om in beeld te krijgen waar je nu precies recht op hebt. Wij zijn er om te helpen.” 
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak te lang wachten met het zoeken van hulp. “Gemiddeld vijf 
jaar”, vertelt Thamar. “De eigen problemen worden vaak onderschat. Al op het moment dat je 
verwacht er op inkomen op achteruit te gaan, kunnen wij al advies geven. Daarmee kun je ernstige 
financiële problemen voorkomen.” 
 

'XUI�WH�YUDJHQ�
Dat wordt door een van haar cliënten graag onderstreept. Anoniem doet ze haar verhaal in de hoop 
anderen daarmee te helpen. “Ik kreeg ruzie met het UWV en was al een tijdje met mijn financiën aan 
het goochelen. Ik vulde het ene gat met het andere, totdat ik de zwemlessen van mijn zoon niet meer 
kon betalen. Ik heb toen het Gebiedsteam om hulp gevraagd. Vanuit een bepaald fonds kon ik steun 
krijgen voor de zwemlessen. Thamar heeft mij geholpen om weer overzicht in de financiën te krijgen. 
Daardoor werd ook helder waar ik dingen kon schrappen, zoals aanvullende verzekeringen. Door 
tijdig in te grijpen, heb ik voorkomen dat we dieper zijn gezonken. Mijn financiën zijn nu weer op 
orde. Mijn advies aan anderen: durf ook te vragen en wacht daarmee niet te lang. Financiële 
problemen kunnen zich snel opstapelen. Probeer dat te voorkomen en neem gewoon contact op met 
het Gebiedsteam.” 
 

Vanwege corona is er momenteel geen inloopspreekuur, maar telefonisch of via de e-mail zijn de 
budgetadviseurs van het Gebiedsteam de hele week bereikbaar. Tina: “We weten dat vanwege corona 
mensen financieel in de knel komen. Ze kloppen nu nog niet bij ons aan, maar zoek tijdig hulp en 
wacht niet tot je ernstig in de problemen zit. Hiermee voorkom je een boel stress en zorgen.” De hulp 
is helemaal gratis. Voor een gesprek komen de budgetadviseurs graag bij de mensen thuis, maar op 
afspraak is iedereen ook welkom bij het Gebiedsteam aan de Brink 1 (Gezondheidscentrum). 
  

0HHU�LQIRUPDWLH�RI�YUDJHQ�
U kunt het Gebiedsteam op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bellen op (0516) 820 100 of 
mail uw vraag voor de budgetadviseurs naar info@gbtoost.nl. Voor vragen kunt u bellen met Scala via 
(0516) 567 220 of mailen naar administratie@scala-welzi jn.nl. 
 
. . 
 
 
'DQN��
 

Lieve dorpsgenoten, 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, 
telefoontjes en bloemen die ik voor, tijdens en na mijn verblijf 
in het ziekenhuis heb ontvangen. 
Het heeft mij heel goed gedaan en zeker bijgedragen aan mijn 
herstel. 
Hartelijk bedankt allemaal! 
Groetjes van:  Renée Hulzinga 
 
 

� � � 
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Zoals bekend heeft Plaatselijk Belang jarenlang – en vooral sinds bekend werd dat de Meester Lok-
school in 2015 gesloten zou worden – intensief gepleit voor een veilige(r) fietsroute naar Appelscha, 
niet alleen voor de schooljeugd maar ook voor de vele toeristen die naar of van Veenhuizen fietsen. 
Dat heeft geleid tot een verkeerstechnisch onderzoek in opdracht van de gemeente en op basis daar-
van is uiteindelijk het plan ontstaan om de Bokslootsweg aan te pakken. Afgelopen voorjaar is de 
laatste hand daaraan gelegd in de vorm van de tweekleurige slijtlaag die de rijbaan in drieën verdeelt.  
In de vorige dorpskrant vroegen we gebruikers naar hun ervaringen met de nieuwe situatie: voelt het 
nu veiliger dan voorheen? 
Uit de ontvangen reacties – uitgebreid schriftelijk, of mondeling en korter – blijkt helaas geen onver-
deelde tevredenheid met het huidige resultaat. Er wordt op gewezen dat de zijstroken zo smal zijn dat 
geen enkele fietser of voetganger die zal ervaren als fiets- of loopstrook, ook al omdat er geen retro-
flecterende belijning is toegepast om de beoogde versmalling van de middenstrook te accentueren. 
Zoals een aanwonende het omschreef: “De zijstroken geven voor de automobilist een nog beter overzicht 
over de weg dan in de oude situatie. Er kan daardoor harder worden gereden, wat ook gebeurt. Door de 
breedte van de weg hebben automobilisten het idee dat ze fietsers makkelijk op hoge snelheid kunnen 
passeren. Ze realiseren zich niet dat dit gevaarlijke situaties geeft. Ik ben zelf als fietser al enkele keren 
bijna van de weg gereden en voel me als wandelaar door de hoge snelheid van veel auto’s ook minder 
veilig.” Daarnaast worden de bermen kapotgereden door voor elkaar uitwijkende voertuigen. 
De heersende mening is dat échte snelheidsremmende maatregelen nodig zijn om de situatie te 
verbeteren, zoals drempels (er zijn diverse plekken waar die kunnen komen zonder hinder voor 
aanwonenden te veroorzaken), versmallingen en ook uitwijkhavens zoals bv. op de Meester Lokstraat 
buiten de bebouwde kom richting Compagnonsbossen. 
Langs de Bokslootsweg wordt veel gefietst en ook gewandeld: de weg is onderdeel van het Drenthe-
pad en dat zorgt voor extra toeristische aanloop. Hieronder enkele plaatjes die laten zien dat het nog 
steeds een smalle maar kaarsrechte weg betreft, die uitnodigt tot snelheden ruim boven de toegestane 
60 km/u. Gezien het belang dat de gemeente steeds zegt te hechten aan de toeristische ontwikkeling 
van deze streek zou dat een extra reden moeten zijn om aanvullende maatregelen te nemen die deze 
route alsnog veiliger maken voor die vele fietsers en wandelaars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stukgereden bermen: 
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Vanaf 12:00u kunt u terecht in het Dorpshuis voor een hapje, een drankje en de lootjes. U kunt ook alvast gaan 
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oefenen met Jeu de Boules terwijl vanaf ca. 14:30u de overige attracties worden opgebouwd voor direct gebruik. 
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De juiste oplossing van de puzzel in nr 249 luidt: DE LAST VALT NIET VER VAN DE KRAAN.  
Er kwamen 12 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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