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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 
 

 
 
Vanwege de feestelijkheden rond de officiële ingebruikname van het 
sportveld verschijnt deze uitgave gedeeltelijk in kleur, zodat de foto’s 
beter tot hun recht komen. 
 

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ of van de website 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. 
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Belangrijke data 
 

 Verschijningrooster 2021-22 van “De Wyken” 
 Kopij inleveren*): Verschijningsdatum ca.: 
 maandag ........... 6 december .............. weekend 18 december 
 maandag ......... 31 januari ................... weekend 12 februari 
 maandag ......... 28 maart ..................... weekend 9 april 
 maandag ......... 30 mei ......................... weekend 11 juni 
 maandag ......... 22 augustus ................ weekend 3 september 
 maandag ......... 17 oktober ................. weekend 29 oktober 
 maandag ........... 5 december .............. weekend 17 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 ...... 18 november 
 donderdag ...... 16 december 
 donderdag ...... 13 januari 
 

 “Wijs in De Wijken” 
 Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van de 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 ............. 26 november 17:00–20:00u 
 vrijdag ............. 31 december Let op: Oudejaarsdag – daarom géén ‘Wijs in De Wijken’! 
 vrijdag ............. 28 januari 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. 
 Voor wie dat wil is er na 19:00u de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding deel te nemen 

aan een themamaaltijd, bereid door vrijwilligers van de Kookgroep. Graag vooraf even opgeven bij: 
Henk van Dijk, tel. (06) 5425 2536 of mail naar henkvandijk51@kpnmail.nl. 

 
 Klaverjassen in het Dorpshuis  
 vrijdag ............. 12 november 19:30u  
 vrijdag ............. 10 december 19:30u 
 

 Van de Activiteitencommissie (maar let óók op de website!) 
 

Datum Zaal open Aanvang Wat is er te doen in het Dorpshuis?
vr: 05 nov 20:00h 20:30h Bingo
za: 06 nov 16:00h 16:00h Kinderdisco (let op: datum gewijzigd!)
wo: 10 nov 18:00h 18:00h Op de koffie bij de boswachter
za: 13 nov - 09:30h Start wandeling met de boswachter
za: 13 nov 20:00h 20:30h Pubquiz
za: 20 nov 13:45h 14:00h Sinterklaasfeest (13:45u verzamelen op de Dam!)
vr: 26 nov 17:00h 17:00h Wijs in De Wijken

wo: 15 dec 19:45h 20:00h Kerstworkshop olv. Liana Prins

Meer info over Bingo, Pubquiz en Sinterklaas op pagina 9  !  
 
 

.  
 
Kerstworkshop – 15 december a.s. 
 

Deze workshop vindt weer plaats vanaf 20:00u in het Dorpshuis 
onder leiding van Liana Prins.  
De keuze uit voorbeeldwerkstukken wordt aan eerdere en nieuwe 
deelnemers bekendgemaakt zodra de gegevens binnen zijn. 
Opgave vóór 1 december bij Rennie van der Velde, (0516) 432 452 
of vandervelde@hetnet.nl. 
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
 
Regio-overleg 
 

Met enige regelmaat vindt er overleg plaats tussen het Gemeentebestuur en de besturen van de 
Dorps- en Plaatselijke Belangen van Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo, samen 
kortweg aangeduid als ‘Regio RAAF’. Het meest recente overleg vond plaats in ons Dorpshuis. Vanuit 
PB Ravenswoud werden de volgende punten ingebracht: 
● We hebben gevraagd of er twee bankjes beschikbaar zijn om bij de jeu-de-boulesbaan te plaatsen. 

De gemeente staat hier niet afwijzend tegenover en kijkt naar de mogelijkheden. 
● De verkeerssituatie na de renovatie van de Bokslootsweg en de Meester Lokstraat is onder de 

aandacht gebracht, omdat naar onze mening de ‘nieuwe indeling’ van het wegdek niet voldoet 
aan de verwachtingen die in het eerdere jarenlange overleg zijn gewekt. Het veiligheidsgevoel van 
vooral fietsers is dan ook nog niet echt verbeterd. De betrokken wethouder toonde begrip voor 
de problemen, maar zij wil het effect ca. een jaar na de afronding van de renovatie evalueren. We 
houden dit in de gaten! 
 Daarom verzoeken we hierbij de aanwonenden en andere gebruikers van deze wegen om eventuele 
(bijna-)ongevallen of andere problemen – met datum en tijdstip – te melden bij PB t.a.v. de secretaris 
(zie gegevens op pag. 13), zodat we die evaluatie t.z.t. kunnen voeden met praktijkgegevens. 

● We hebben gewezen op de regelmatig voorkomende overlast als gevolg van het ontbreken van 
toiletvoorzieningen bij het startpunt van de kanoroute. De Gemeente bekijkt de kwestie. 

● Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): er zijn ervaringen uitgewisseld met de andere 
dorpen. De Gemeente is bezig met het instellen van een ‘bestuurscoach’-functie, bedoeld om 
vrijwilligersbesturen van verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Hoe en in welke vorm dit 
kan gebeuren zal in de komende maanden duidelijk worden. 

● Najaarsledenvergadering: deze is gepland op donderdag 2 december a.s. vanaf 20:00u. U krijgt de 
agenda in de brievenbus! 

❖ ❖ 
Feest? Dan de vlag uit! 
 

Ravenswoud heeft ooit een dorpsvlag gehad, maar die konden we 
niet vinden toen we hem begin juni ‘nodig’ hadden. Inmiddels is 
deze alsnog boven water gekomen: zie de afbeelding rechts ►. 
De voorstelling doet echter nogal gedateerd aan, reden om eens te 
kijken of het wellicht ook wat eigentijdser kan. 

◄ Links een voorbeeld 
hoe het ook kan: omdat 
berkenbomen het in de Compagnonsbossen steeds meer 
overnemen van de door de letterzetter geteisterde fijnsparren 
is nu een gestileerde berk centraal gesteld. Verder zijn de 
beide raven vervangen door meer natuurgetrouwe silhouet-
ten, zoals o.a. te zien boven het mededelingenbord nabij de 
Dam. We zijn benieuwd naar uw mening hierover: laat die 
weten via redactie-dewyken@ravenswoud.nl. 

Maar natuurlijk kunt u ook zelf een idee of comleet ontwerp insturen, bij voorkeur gebaseerd op het 
formaat van 100x150 cm. U kunt dit naar bovenstaand mailadres sturen, óf op papier inleveren bij 
Eric van Beek, Meester Lokstraat 17A. Doe dit dan a.u.b. uiterlijk 30 november a.s.!  
Een jury samengesteld uit de redactie en de besturen van Plaatselijk Belang en Dorpshuis zal het 
‘winnende’ ontwerp kiezen; we hopen de resultaten te kunnen laten zien tijdens de komende najaars-
ledenvergadering op 2 december a.s. 
Bij voldoende belangstelling kunnen de vlaggen daadwerkelijk worden gedrukt. De prijs zal natuurlijk 
afhangen van het te bestellen aantal en de kwaliteit van het doek, maar zal waarschijnlijk ergens tussen 
de €17 en €25 per stuk uitkomen. Laat ons daarom ook even vrijblijvend weten of u eventueel zo’n 
vlag zou willen aanschaffen; meer hierover in de volgende dorpskrant. 
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Geluksvogels de lucht in! 
 

Zaterdag 18 september was de feestelijke opening van het sportveld. 
Nou, een betere dag hadden we niet kunnen krijgen. Een stralende 
heldere hemel en een zeer aangename temperatuur. Heel veel mensen 
waren er gekomen. Geweldig toch, want wat heeft de boel lang stil-
gelegen door de corona. Het is altijd weer afwachten bij evenementen 
of er voldoende animo is. 
Nou dit keer wel en er waren ook voldoende activiteiten. Aan niets 
ontbrak het; echter er werd mij gevraagd iets over de ballonvaart te 
schrijven. Want ja, de organisatie had als verrassing ook een ballonvaart 
in het vooruitzicht gesteld die door het kopen van loten een 
mogelijkheid werd. Er is flink verkocht en ter plekke waagden ook 
velen een gokje. 
Jawel, drie geluksvogels mochten in de achtertuin van het mooie 
Ravenswoud de lucht in, te weten Rennie Jongsma, Corrie van Breenen en Alie Jansen. Wat een 
spektakel joh. Nooit geweten dat een ballon zo groot was en het mandje zo klein. Als postduiven 
werden we verdeeld over de twee vakken en de pilote gaf instructies. 
Naast de euforie dat we boven ons dorp en de zo vertrouwde omgeving zouden vliegen, was er 
natuurlijk ook de gezonde dosis adrenaline die een heerlijk gevoel bezorgde. 
Touwen los en daar gingen we. In korte broek en shirt was het prima te doen. M’n gevoel van 
hoogtevrees kreeg gelukkig geen overhand. Welnee, in de tuinen van je buurtbewoners kijken, huizen 
herkennen en dan de stilte. Ogen tekort! Echt, deze praatjesmaakster was van het begin tot het eind 
onder de indruk. 
Wat mooi en wat wonen we in een bosrijke omgeving. Dat Oosterwolde ook zo groen was, nooit 
geweten als ik er boodschappen doe, en wat een water heeft het Fochtelooerveen. Enzovoort, 
enzovoort; werkelijk, het was zulk helder weer dat we de Eemshaven zagen liggen en 
Schiermonnikoog. De meren bij Drachten en Heerenveen, de kustlijn van Ameland en de 
windmolens. Gelukkig heb ik de lelijke zonnepanelen bij Oosterwolde gemist (of alweer gewist uit 
mijn geheugen?). Laten ze ze op daken neerleggen, of op industriepanden. (Dit moest ik even kwijt.) 
Daar we niet heel hoog zaten konden we alles goed waarnemen. 
Na ongeveer een 40 minuten werd in de buurt van Elsloo gekeken naar een goede landingsplek. Geen 
vee verstoren, en hopelijk keurig met het mandje rechtop naar beneden. Ik zou degene zijn die 
vooraan stond, en mocht de mand omslaan, dan mochten de anderen op mij landen. Tja, je moet er 
iets voor over hebben. 
Ik zal je zeggen dat ik de landing het spannendste vond. Het vertrouwen in de pilote was groot (een 
vrouw, dus wat kan je anders); echter, het duurde heel lang voordat ze het teken kreeg om de ballon 
te laten vallen. Het is namelijk zo dat je altijd recht hebt op een landing, echter de ballon laten vallen, 
daar moet toestemming voor zijn. Hier duurde het een eeuwigheid. Ik heb zeker nog met de pilote en 
een oudere dame een halfuur in het mandje gestaan. De volgauto was namelijk eerst bij het verkeerde 
adres en de boer van wie het land wèl was, was niet blij. 
Ondertussen moest Rennie er al uit en aan de mand gaan hangen met later nog twee dames. De pilote 
wist èn de ballon in de lucht te houden èn de mand rechtop te houden. Geweldig, ze verplaatste hem 
soms 5 cm boven het maaiveld. Uiteindelijk het verlossende jawoord: de ballon mocht vallen en wij 
mochten eruit. Nou, wat een avontuur. En geen passagiers boven op me. 
De klus om gezamenlijk het spul op te ruimen was even leuk en gezellig. Een ritueel met uitleg over 
de allereerste ballonvaart ooit, met twee gevangenen als proefpersonen, nooit geweten. Zij verkregen 
zo hun vrijheid. Nou, ook als niet-gevangene geeft het een prachtig gevoel van vrijheid! Na de 
champagne op de goede vaart en een plag gras op ons hoofd mochten we naar huis. 
Geweldig wat een avontuur en nu maar weer fantaseren op welke wijze ik nu de lucht in wil. Na 
vliegtuig, paragliden en ballonvaren ga ik voor een helikoptervlucht. Hoop doet leven! 
Ik hoop jullie meegenomen te hebben het luchtruim in.  Alie Jansen 
 

❖ ❖ ❖ 
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Dorpshuis Ravenswoud bruist weer! 
 

Komen jullie ook? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ ❖ 
 

Intocht Sinterklaas in Ravenswoud 
Zaterdag 20 november 2021 
vanaf 13:45 uur op de dam! 

 

De Sint heeft beloofd om dit jaar weer in Ravenswoud te komen! 
Hij komt zaterdag 20 november aan op de Dam en zal hier om 14:00 uur zijn.  

We verzamelen om 13:45u zodat wij met zijn allen de Sint en Pieten kunnen binnenhalen! 
 

Als hij aangekomen is, gaan we met zijn allen de Sint toezingen in het dorpshuis... 
We maken er een groot feest van!  

Ook kleinkinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!  
Kom je ook? 

 

Geef je op via de onderstaande strook, dan kunnen wij de pakjespieten inlichten... 
 

Deze strook a.u.b. vóór 8 november inleveren 
bij Gerdien van Huis, Compagnonsweg 43 – in een envelop met €5,00 per kind 

~ of app een foto van de ingevulde strook naar (06) 2739 5399 ~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

naam : 
 

 
 

adres : 
 

telefoon : 
 

e-mail :
 

kind(eren) : 

naam ☐ jongen    ☐ meisje     –     leeftijd:       jaar  

naam ☐ jongen    ☐ meisje     –     leeftijd:       jaar  

naam ☐ jongen    ☐ meisje     –     leeftijd:       jaar  

 
Bijzonderheden & interesses die de Sint moet weten: 

 

   

   

Mede mogelijk gemaakt door Werkgroep Sinterklaas Appelscha & Poiesz Supermarkten 
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De Kleurgroep gaat weer los! 
 

 
Woensdagmorgen 6 oktober kwam onze kleurgroep na anderhalf jaar weer bijeen. Opmerkelijk en fijn 
is dat de groep na de lange coronastop nog steeds hecht is en niet uitgekleurd. 
Deze eerste morgen werd er niet gekleurd, maar bijgepraat over het meegemaakte wel en wee. De 
plannen voor het komende seizoen kwamen op tafel. 
De 13e gingen we daadwerkelijk van start. We hebben er zin in! 
 

         
 

. . 
 
De Veenstra’s in vroeger tijden 
 

Auke en Jantje Veenstra, afkomstig uit Donkerbroek, woonden sinds 
1928 in de boerderij aan het einde van “It Wykje”. Dat wijkje is er 
gedeeltelijk nog en vanaf de Meester Lokstraat (tussen nrs 39 en 45) 
loopt er nu een sintelpad langs naar de woning op de plek waar de 
boerderij stond.  
Hun twee oudste zonen, Jan en Fokke, zijn opgegroeid in Donker-
broek en Ravenswoud, toen nog Appelscha-Derde Wijk genoemd.  
Zoon Evert nam de boerderij over toen Auke met pensioen ging en 
hij bleef daar met zijn vrouw Wil en vier kinderen (Auke, Rob, Janny 
en Regina) wonen tot 1973. In het voorjaar van 1973 verhuisde Evert 
met zijn gezin naar de “Damsluis” en de boerderij werd verkocht aan 
dominee Werner uit Wassenaar. Het grote gezin van de dominee 
gebruikte de boerderij als vakantiewoning. Deze ziet er nu anders uit, 
omdat hij een aantal jaren geleden door een felle brand nogal is 
beschadigd. ➔ 
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Zoon Sieger, die met het Ravenswoudse meisje Baukje Jongbloed is getrouwd, is jaren boer geweest 
aan de Lycklamavaart en zoon Auke woont daar nu nog.  
Oudste zoon Jan, getrouwd met Antje van Riezen van de Eerste Wijk, was jaren smidsknecht bij 
Hendrik Louwes bij de brug over de Derde Wijk. 
 

Jan en Fokke weigerden als idealisten in de dertiger jaren om het militaire uniform aan te trekken. De 
twee anarchisten/vrije socialisten, die droomden van een nieuwe maatschappij waarin iedereen gelijk 
was, belandden in de gevangenis. De enige steun die je daar kreeg waren de vele brieven en kaarten 
die hen door familie, buren of kameraden met hetzelfde gedachtengoed werden toegestuurd. 
 

Fokke heeft al die brieven en kaarten bewaard in een ordner, die nu in het bezit is van zijn dochter 
Mineke. Ze geven een inzicht in het gedachtengoed van de vrije socialisten en ook in het leven van 
alledag, vooral in dat op de Wijken in Appelscha en Donkerbroek en omgeving. 
 

De echtgenoot van Mineke, socioloog dr. Lammert Gosse Jansma, heeft naar aanleiding van alle 
brieven het boek “Houd je goed” geschreven. Hij beschrijft de periode van het anarchisme op een 
goede en duidelijke manier en hij heeft gezorgd voor een voortreffelijke bronvermelding. 
 

Alle brieven zijn opgenomen in “Houd je goed”, dat ruim 700 bladzijden telt. In die brieven schrijven 
familie en vrienden o.a. over het leven van alledag in de dertiger jaren. Tussen de vele brieven in het 

boek zijn uiteraard ook brieven van Jan, Antje, Sieger en Evert. 
Bij het schrijven heeft dr. Jansma hulp gehad van Anne Veenstra, de zoon van Jan 
en geboren op de Eerste Wijk in Ravenswoud. 
 

Het boek kost €27,50 en is alleen verkrijgbaar bij de ‘Stellingwarver Schrievers-
ronte’ (info@stell ingwarfs.nl). 
 

. . 
 
Grote schoonmaak Dorpshuis 
 

De zomer weer voorbij, de meest strikte 
coronamaatregelen achter de rug: het 
Dorpshuis kan weer ingebruikgenomen 
worden! En dus was het tijd om te gaan 
poetsen, schrobben, dweilen, wassen en 
wat niet al.  
In de weken voorafgaand is Alie Jansen 
mensen gaan charteren om te helpen. Ze is 
vooral ook bij nieuwe mensen in het dorp 
langsgegaan om hen te vragen een steentje 
bij te dragen. Een mooie manier voor hen om eens in het Dorpshuis te komen en mensen te leren 
kennen. En: samen werken, dat schept een band, toch? Maar, natuurlijk kon er ook een beroep 
gedaan worden op de vele vrijwilligers die al regelmatig meewerken in het Dorpshuis.  

Zo konden er op zaterdag 4 september rond de twintig mensen verwelkomd worden. De voorzitter 
van het stichtingsbestuur had zelfs voor gebak bij de koffie gezorgd! Na dit welkom, en de instructies 
van opperstalmeester Alie en stabiele vraagbaak Freddy Dillingh, ging het poetsen los. 
Het meeste poetsresultaat was te halen met het verwijderen van spinnenwebben, spinnenpoep en de 
vele dode vliegen in de raamkozijnen van de grote zaal. Allemachtig! Ook veel eer was te behalen met 
het ramenlappen, dankbaar werk. De vitrage van de ramen in de grote zaal hangt er ook weer fris-
gewassen bij, alle haakjes op de goede hoogte zodat ze niet meer te kort lijken. Ondertussen spelende 
kinderen om de harde werkers heen, gezellig. Ook buitenom was het nodige te doen: de tuin is onder 
handen genomen, het houtwerk afgenomen en heel wat aangeveegd. 
Rond twaalf uur, half een was alles wel zo’n beetje gedaan en aan de kant. Nog even wat samen 
drinken en daarna tevreden naar huis! 
 

❖ ❖ ❖ 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging 
Appelscha e.o. 
 
 

 

November 
 

● woensdag 17 november – vanaf 13:30u 
Gezellige middag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of 
gewoon een praatje wil maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is 
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Mocht u vervoer nodig hebben neem dan tijdig contact 
op met Blijke Euverman, (0516) 431 526, of Reinder Mulder, (0516) 431 208. 
 

● zaterdag & zondag 20–21 november  
Boeken- en platenmarkt: Zaterdag zijn we open van 09:00–17:00u en zondag van 12:00–17:00u. De 
toegang is beide dagen gratis. Mocht u thuis nog boeken en of platen hebben en deze beschikbaar 
willen stellen, dan kunt u contact op nemen met o.a. Koert Vondeling, (0516) 432 803, of bezorgen in 
Ravenswoud op Meester Lokstraat 22. Brengen mag ook elke dinsdagmorgen tussen 09:00–11.30u in 
de Hoolten Klinte, Bosberg 1 in Appelscha. 
 

● zaterdag 27 november – 14:00u 
Voor deze middag hebben we Johan Veenstra uit Nijeholtpade uitgenodigd. Hij vertelt humoristische 
verhalen in het Stellingwerfs. Entree €3,00 voor leden en €5,00 voor niet-leden. 
 
December 
 

● zaterdag & zondag 11–12 december 
Dit weekend organiseert SA3 en de Historische Vereniging Appelscha e.o. de traditionele Winter-
Kerstfair bij de Hoolten Klinte en de Boerestreek. In de Hoolten Klinte draait als vanouds het Rad 
van Fortuin. Buiten is de markt langs de bosrand en op het Boerestreekplein, het geheel zal feeëriek 
verlicht zijn. Entree is gratis. Op zaterdag geopend van 14:30–21:30u en op zondag van 13:30–17:30u. 
 

● woensdag 22 december – vanaf 13:30u 
Gezellige inloopmiddag voor iedereen – bijzonderheden zie hierboven bij 17 november. 
 

De activiteiten van de Historische Vereniging Appelscha e.o. vinden plaats  
in of bij de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha 

 
 
Kalender 2022 
De Prent-Photo-Club heeft ook dit jaar weer een nieuwe kalender  
samengesteld. Het thema is “Van oud naar nieuw 2”. Inmiddels zijn we  
bij de meeste dorpsbewoners langs geweest met de kalender. Hebben  
we u niet aangetroffen maar heeft u wel belangstelling, zolang de voor- 
raad strekt kunt u op dinsdagmorgen tussen 09:00–11:30u terecht in  
de Hoolten Klinte voor een exemplaar. Lukt dit niet, neem dan  
contact op met Koert Vondeling, (0516) 432 803, of in Ravenswoud  
met de fam. Mulder, (0516) 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 € 8,84 (incl. verzendkosten)  
over op NL25 RABO 0303545585 o.v.v. naam en adres. 
 

❖ ❖ ❖ 
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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 Hans Meijer 750 857 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Marga Collé 426 858 plbelang-penn@ravenswoud.nl 
 Lid Kees Buitelaar 499 999  
 Lid vacature –  
 
 Stichting Dorpshuis Ravenswoud 

 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 –  
 
 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/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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De doorgeefpen 
  

Hallo allemaal, 
 
Wij, Elles en Ed, hebben de pen gekregen van Helen en Frans en 
nemen deze graag aan. 
Wij wonen nu alweer 4 jaar in Ravenswoud en we vinden het heerlijk. 
We komen uit Zoetermeer, waar we hebben samengewoond met ons 
samengestelde gezin van zes. Een hele fijne tijd! 
Ik ben opgegroeid in Zoetermeer en Ed in Den Haag. Ed heeft veel verschillende dingen gedaan op 
werkgebied, waaronder een eigen elektrotechnisch installatiebureau, en nu werkt Ed in de luchtvaart 
op Schiphol. 
Ikzelf heb vroeger aan wedstrijdzwemmen gedaan en heb daarmee een zilveren medaille op de 
Olympische Spelen behaald (4 x 100m vrije slag estafette dames). Normaal gesproken is dit niet iets 
waar je snel over praat in Nederland, maar inmiddels (op mijn leeftijd) vind ik het best leuk om dit te 
vermelden. 
Ed en ik zijn sinds 2006 samen en nadat ik in 2016 voor de tweede maal borstkanker kreeg, hebben 
we na alle behandelingen besloten om iets voortvarender te werk te gaan met onze dromen. 
We wilden graag groener wonen en weg uit de drukke Randstad. 
Tijdens onze zoektocht door heel Nederland kwamen we dit huis aan 
de Bokslootsweg tegen. Op deze plek waren we gelijk verliefd. 
De kinderen stonden helemaal achter onze beslissing, ook al betekent 
dat veel reistijd om elkaar te zien. En zo geschiedde.  
Na de verhuizing hebben we nog een half jaar in het bestaande huis 
gewoond en nagedacht over de gewenste veranderingen (de aannemer 
kon ook niet eerder). We hebben het groots aangepakt en helemaal 
naar onze zin gemaakt. 
We hebben een hond, twee poezen en sinds kort ook kippen. Ik wist 
niet dat ik dat zo leuk zou vinden. 
Er komt nog een veranda op ons nieuwe terras aan de achterkant van 
de woning, daarna zijn we weer even klaar. 
Inmiddels hebben we een aantal goede vrienden gemaakt in Ravenswoud. We willen de pen aan twee 
van hen doorgeven en hopen dat ze dan nog steeds vrienden zijn .  
Johan Janse en Els Kregel: aan jullie de eer! 
 

. . 
 
Pluktuin Ravenswoud is voorgoed gesloten 
 

Op 25 september 2021 om 17:00 uur is het tuinhek 
van Pluktuin Ravenswoud voorgoed gesloten. We 
hebben de afgelopen tien jaar heel veel bloemenlief-
hebbers uit Ravenswoud en (verre) omgeving met 
ontzettend veel plezier ontvangen, maar voor ons is 
het tijd voor wat meer vrijheid.  
 

Daar komt bij dat het aantal plukkers de afgelopen 
jaren flink is toegenomen. Dat is natuurlijk erg leuk, 
maar het stijgend aantal bezoekers zou betekenen dat 
we moeten uitbreiden om iedereen van bloemen te kunnen blijven voorzien. Dat vinden we geen 
goed idee; liever wat minder werk dan meer.  
 

Het was geen gemakkelijk besluit. We gaan jullie ook zeker missen. De tuin blijft bestaan voor eigen 
gebruik. Houd ook de Facebookpagina van Pluktuin Ravenswoud in de gaten, want ik denk nog na 
over de mogelijkheid bloemwerk op afspraak te verzorgen. 
 

Nogmaals iedereen uit ons dorp hartelijk dank voor al die bossen die jullie bij ons hebben geplukt. 
Vriendelijke groet, Nina Boonstra 
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Feestelijke ingebruikstelling van het vernieuwde sportveld! 
Feestelijke ingebruikstelling 

 

Op een stralende zaterdag 18 september jl. was het dan eindelijk zover: het vernieuwde sportveld kon 
officieel worden geopend. Wethouder Esther Verhagen knipte het lint door, bijgestaan door diverse 
jeugdige dorpsgenoten. 

Dit was het sluitstuk van een proces dat, voor zover zichtbaar in het dorpskrantarchief, minstens een 
kleine 20 jaar heeft geduurd. Al in 2002/2003 was er de wens tot vernieuwing van het veld. Het 
onderwerp kwam sindsdien regelmatig aan de orde tijdens ledenvergaderingen van Plaatselijk Belang. 
In 2016 werden de eerste concrete – maar helaas technisch en financieel onhaalbare – plannen ont-
wikkeld. Een flink versoberd plan bleek uiteindelijk wel te financieren, waarbij maar liefst ruim 40% 
van de totale kosten is opgebracht vanuit de eigen dorpsgemeenschap. Voor de resterende krap 60% 
zijn sponsors gevonden: de Stichting Fonds Bercoop, Het Fonds van de Gemeente Ooststellingwerf 
en het Coöperatiefonds van de Rabobank. En niet te vergeten de enorme inzet van vele vrijwilligers! 
Uiteindelijk is in april 2019 begonnen met de werkzaamheden. Het was de bedoeling om het veld al 
medio september 2020 officieel in gebruik te nemen, maar vanwege de coronapandemie is dat een jaar 
later geworden. 

De volgende foto’s geven een indruk van het zeer geslaagde openingsfeest; véél meer op de website! 
U kunt ze digitaal toegestuurd krijgen – mail de gewenste nummers (zie pagina 2 onderaan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6199  
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. . 
 

Sportwebsite voor inwoners 
Ooststellingwerf 
 

Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen nu 
op één plek alle sport- en beweegaanbieders, sportacco-
modaties en sportevenementen vinden. Onlangs is 
namelijk de website www.beweegplein.nl live gegaan. 
Wethouder Esther Verhagen: “Ik ben blij met de website het beweegplein. Sporten en bewegen is niet 
alleen goed voor lichaam en geest, maar het is ook een manier om elkaar te ontmoeten. Een groep 
van betrokken vrijwilligers hebben zich ingezet om deze website te realiseren, omdat ze merkten dat 
veel inwoners geen zicht hadden op het sport- en beweegaanbod in onze gemeente. Dankzij deze 
vrijwilligers is dit mooie idee nu werkelijkheid geworden.” 
Apotheker Rogier Hilbers: “Als apotheker ben ik geneesmiddelenexpert en help ik mijn patiënten om 
het juiste geneesmiddel veilig te gebruiken. Een belangrijk aspect daarbij is het verminderen van het 
aantal geneesmiddelen en daarbij speelt preventie een belangrijke rol. Om dit te versterken in onze 
gemeente ben ik als vrijwilliger in de themagroep ‘Inclusief Sporten en Bewegen’ gestapt. Uiteindelijk 
hebben we samen de prachtige website beweegplein.nl opgezet met een fantastisch team van bevlogen 
mensen!” 
 

Winactie 
Vanuit het Beweegplein is er ter promotie een wedstrijd uitgezet: Wie is de allerleukste sport- of 
beweegaanbieder in de gemeente? Alle sport- en beweegaanbieders in Ooststellingwerf kunnen 
hieraan meedoen. Zij worden de komende weken hiervoor persoonlijk benaderd.  
Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle sporten op www.beweegplein.nl. 
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Dringend behoefte aan meer burgerhulpverleners 
 

Door de inzet van onder andere plaatselijke belangen en bewonerscommissies is het 
aantal AED’s in de gemeente Ooststellingwerf de afgelopen jaren flink uitgebreid. 
Alleen kunnen nog niet alle inwoners van de gemeente rekenen op hulp van een 
burgerhulpverlener met een AED. “De uitbreiding van het aantal AED’s is een 
mooie ontwikkeling, alleen is er nu nog dringend behoefte aan meer burgerhulp-
verleners”, zegt Bart Nijholt, voorzitter van de kerngroep Hartveilig Ooststellingwerf. 
 

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme 
weer kan herstellen bij een hartstilstand. De inzet van een AED en het starten van reanimatie binnen 
6 minuten, doet de overlevingskans van iemand enorm toenemen. Ooststellingwerf telt inmiddels 
zo’n honderd AED’s. “Per AED zouden er ongeveer tien burgerhulpverleners moeten zijn”, vertelt 
de inwoner van Appelscha. “Voor Ooststellingwerf kom je dus op duizend burgerhulpverleners, maar 
helaas hebben wij die niet. We zitten amper op de helft.” 
 

HartslagNu 
Dankzij de investering van plaatselijk belangen, verenigingen, organisaties, bedrijven en budget van de 
gemeente, heeft de gemeente Ooststellingwerf de hoogste AED-dichtheid in de regio. In totaal zijn 
zo’n tachtig apparaten in de gemeente aangesloten bij HartslagNu; het reanimatie-oproepsysteem van 
Nederland. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu auto-
matisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Op dit moment is er in Ooststelling-
werf een groot tekort aan vrijwilligers die kunnen reanimeren. “Voor een fijnmazig netwerk zijn er 
zo’n vijfhonderd extra burgerhulpverleners nodig”, legt Nijholt uit. 
Bij een melding krijgen de burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon. In deze 
oproep staat of ze direct naar het slachtoffer gaan om te reanimeren of eerst een AED ophalen. “Hoe 
meer mensen zich aanmelden bij HartslagNu, hoe groter de kans voor het slachtoffer”, zegt burger-
hulpverlener Wietze Akkerman uit Oldeberkoop. “Samen sta je er niet alleen voor.” 
 

Aanmelden 
Het aantal keren dat je in een noodsituatie wordt opgeroepen, is volgens Akkerman laag. “Maar is er 
een oproep, dan moeten er wel voldoende mensen zijn. Wees daarom niet angstig of onzeker en meld 
je alsjeblieft bij HartslagNu aan. Als je niets doet, weet je zeker dat het fout gaat.” 
Sytske Kok uit Donkerbroek is het daar roerend mee eens. Twee jaar geleden behaalde ze voor haar 
eigen kapsalon een BHV-diploma. “Altijd een fijn idee als je voor mensen klaar kunt staan, vooral in 
een noodsituatie.” Na het behalen van het certificaat meldde ze zich ook aan bij HartslagNu. “Best 
spannend. Stel je krijgt een oproep en het lukt niet om iemand te redden? Maar aan de andere kant; 
als je niets doet, gaat het sowieso fout. Meld je dus gewoon aan.” 
Als iedere inwoner die kan reanimeren zich aanmeldt bij HartslagNu, dan kan er volgens Nijholt al 
een grote slag gemaakt worden. “BHV’ers, medewerkers in de zorg, bij de brandweer of politie... kun 
je reanimeren, meld je dan aan. Samenwerking redt levens”, benadrukt Nijholt. Burgerhulpverleners 
zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. “Cruciale minuten waarin je als 
burgerhulpverlener een mensenleven kan redden”, zegt Jannie Tiemes uit Appelscha. In het dagelijks 
leven is ze verpleegkundige. “Ik heb dus een zorghart, maar eigenlijk zou iedereen moeten kunnen 
reanimeren. Iedereen kan een hartstilstand overkomen, ook in je eigen omgeving, je naasten. Het is 
fijn dat je dan weet wat je moet doen.” 
Door de investering in HartslagNu is de overlevingskans bij een hartaanval inmiddels gestegen van 
9% naar 25%. “Mooie cijfers, maar het kan nog beter. Help dus ook je omgeving en word burger-
hulpverlener”, benadrukt Nijholt.  
 

Cursus 
Wie nog niet kan reanimeren, kan zich aanmelden voor een reanimatiecursus. Kosten daarvan zijn 
ongeveer twintig euro. “Reanimeren is makkelijk te leren”, vertelt Nijholt. “In maximaal 2½ uur leer 
je een hartstilstand te herkennen, hartmassage te geven, mond-op-mondbeademing en een AED te 
gebruiken.” Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website www.hartveil igooststell ingwerf.nl of 
stuur een e-mail naar hartveil igooststell ingwerf@gmail.com . 
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Oppas nodig? 
 

Heeft u af en toe een oppas nodig voor uw kind(eren)? 
Die is nu ook beschikbaar in Ravenswoud.  
Tess Hulshof, Compagnonsweg 36, helpt u graag! 
Bel of app naar (06) 2755 7899. 
 

. . 
 
Huisbezoek 75-jarigen: 
vrijwilligers gezocht 
Het is gebruikelijk dat alle inwoners van Ooststellingwerf 
in het jaar dat zij 75 worden namens de gemeente worden 
bezocht door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Tijdens 
deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee 
te denken en na te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzieningen waarvan men gebruik kan 
maken, maar ook over bijvoorbeeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen 
hebben om die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam. 

Het bezoeken van de 75-plussers wordt thans verzorgd door 4 vrijwilligers. Door corona is echter een 
flinke achterstand ontstaan zodat een forse inhaalslag nodig is. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die deze huisbezoeken namens de gemeente willen doen. Dat kan, afhankelijk van de 
voorkeur van de betreffende mensen, zowel in als juist buiten de eigen woonplaats plaatsvinden.  

Voelt u er iets voor om hieraan mee te werken? Neem dan voor meer informatie of aanmelding 
contact op met Ruud Dirkse, e-mail r.dirkse@ooststel l ingwerf.nl of (06) 2230 4833. 
 

. . 
 
 
Nieuws van Natuurmonumenten 
 

 
Op de koffie bij de boswachter 
 

Op woensdagavond 10 november is er weer een inloopspreekuur van de boswachters van Natuur-
monumenten . U bent welkom tussen 18:00 en 20:00 uur in het dorpshuis. En traditiegetrouw wordt 
er mede naar aanleiding van de gesprekken een boswandeling gemaakt met de boswachter(s) en een 
ecoloog. 
Deze wandeling is op zaterdag 13 november van 09:30 tot 12:00 uur en start vanaf het dorpshuis. 
 

❖ 
 

Livestream: ‘Fochtelooërveen toekomstbestendig’ 
 

Het Fochtelooërveen is een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een 
prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurgeschiedenis. Hoogveen is kwetsbare natuur. 
Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur in dit hoogveengebied onder druk. Er is 
nu actie nodig om te voorkomen dat kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en 
veenhooibeestjes verdwijnen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de 
provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen zetten hier samen de schouders 
onder.  
Op donderdag 18 november vanaf 20:00 uur organiseert Natuurmonumenten een livestream. Daarin 
informeren we u over de maatregelen die nodig zijn om het Fochtelooërveen toekomstbestendig te 
maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
U bent van harte uitgenodigd om deze uitzending te volgen.  
Aanmelden kan via de link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x8vCpTu1QZiKoyWckImjcg.  
In de aanloop naar de stream ontvangt u, na aanmelding, aanvullende informatie over de stream en 
het programma. 

❖ ❖ ❖ 
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Puzzelpagina 
 

De juiste oplossing van de puzzel in nr. 250 luidt: WIE ONTBIJT OP BED WIL MOET IN DE KEUKEN 

GAAN SLAPEN. Er kwamen 11 goede oplossingen binnen (en ook nog een foute). 
 

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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