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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’ 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.


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

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 31 januari a.s.
(verschijnt ca. 12 februari)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
Plaatselijk Belang Ravenswoud
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Belangrijke data


Verschijningrooster 2022 van “De Wyken”
Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

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 ...... 13 januari
donderdag ...... 10 februari
donderdag ...... 10 maart


“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............. 31 december Let op: Oudejaarsdag – zie pag. 15!
vrijdag............. 28 januari
17:00–20:00u
vrijdag............. 25 februari
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.
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

Vanwege de onduidelijkheid m.b.t. de coronamaatregelen kunnen de geplande avonden
(elke tweede vrijdag van de maand vanaf 19:30u) momenteel helaas niet doorgaan.


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

.

Gaat het wel door – of toch niet?
We zijn nog lang niet verlost van de onzekerheid betreffende de COVID-maatregelen, aangezien die
soms op zeer korte termijn worden gewijzigd. Daarom geldt voor alle hierboven en/of verderop in
deze krant genoemde bijeenkomsten het voorbehoud dat uitstel of afstel onvermijdelijk kan zijn.
Neem bij twijfel daarom altijd even contact op met de betreffende organisatoren!

❖❖❖
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Uitstel, geen afstel
Zoals eenieder begrepen zal hebben kon de algemene ledenvergadering op 2 december als gevolg van
de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden in het dorpshuis. Het bestuur heeft daarom
besloten de najaarsvergadering van 2021 te combineren met de voorjaarsvergadering van 2022. De
datum van de algemene ledenvergadering in 2022 zal nog bekend worden gemaakt.
Onder meer de volgende onderwerpen waren geagendeerd voor de vergadering op 2 december:
– Medio oktober hebben twee bestuursleden van Plaatselijk Belang overleg gehad met Natuurmonumenten over diverse onderwerpen. In april 2022 is een vervolgoverleg gepland.
– De voorzitter heeft het voornemen om t.g.v. de voorjaarsvergadering af te treden. Dorpsgenoten
worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de opvolging en hun kandidatuur te melden bij
de secretaris van Plaatselijk Belang (hans_jil@yahoo.fr ).
– Verkeerssituatie Bokslootsweg.
– Dorpsvlag Ravenswoud: Eric van Beek zou de ingediende ontwerpen – tot nu toe drie stuks van
diverse aard – presenteren. Met het oog daarop was de inzendtermijn gesteld op 30 november.
Door het uitstel van de ledenvergadering is er ook extra tijd voor de creatieve geesten onder onze
lezers om nog meer ontwerpen in te zenden. Heeft u een idee? Geef het vorm en stuur het op
naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl of stop het in de brievenbus: Meester Lokstraat 17A. Doe
dit liefst voor eind januari, zodat ook de jury ruim de tijd heeft om zich erover te buigen. Zie in
dit verband ook de ingezonden tekst op pagina 15.
Het ‘kopje koffie met de boswachter’ op 10 november jl. trok het enigszins beschamende aantal van
één (1!) bezoeker, die met de drie aanwezige boswachters in gesprek kon. De wandeling, enkele dagen
later, trok iets meer volk.
.

.

Ook dit jaar weer in het Dorpshuis: onze traditionele

Nieuwjaarsreceptie!
Dorpshuis en Plaatselijk Belang nodigen ALLE inwoners graag uit voor hun

gezamenlijke nieuwjaarsreceptie*
op de tweede zondag in 2022:
9 januari van 15:00–18:00u
De frituur gaat aan;
u krijgt 2 drankjes en 2 hapjes aangeboden
(en dan is er nog genoeg in voorraad...)

*

Tenzij Covid-regels dit verhinderen!
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2021 in vogelvlucht
Toegegeven, de kerstdagen en oliebollen moeten nog komen, maar 2021 komt alweer bijna ten einde.
Een jaaroverzicht laat altijd zien hoeveel er in een jaar tijd plaats heeft gevonden. Terugblikken op
2021 zonder het over corona te hebben is praktisch onmogelijk, we zijn murw gebeukt door de
immer durende coronalawine. De afgelopen twee jaar is er wellicht te veel focus geweest op (voornamelijk) negatief nieuws. Daarom zou een jaaroverzicht van 2021 misschien beter overgeslagen
kunnen worden. Doodzonde als je het mij vraagt. Ik leef liever onder het motto “Always look on the
bright side of life”. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je best een keer een oude asbak door het raam
wilt gooien, die ene vaas van je schoonmoeder te pletter wilt smijten en dan de hond (of kat) de
schuld geven. Ook dat mag.
De actualiteiten dit jaar stonden nogmaals in grote lijnen in het teken van de coronacrisis, maar er
gebeurde natuurlijk nog veel meer. Ondanks dat het misschien niet altijd zo lijkt wanneer je de
televisie op elke willekeurige zender aanzet, zijn er ook heel veel leuke en positieve gebeurtenissen de
revue gepasseerd. In deze column nemen we het afgelopen jaar onder de loep en belichten we alle
leuke en minder leuke nieuwtjes van 2021.
We begonnen in januari met het zetten van de eerste coronavaccins in Nederland, maar ook het
tijdelijk instellen van een avondklok. Voor klokslag negen moest je thuis zijn. Daarna zit heel
Nederland in de bubbel van de eigen woning, voor de televisie of met een boek in een makkelijke
outfit. Niet geliefd bij velen en ook zeker een gevoelig onderwerp. Soms voelde het als verloren
vrijheid, maar dan waren er ook nog die verplichtingen die voor de crisis soms (of misschien wel
vaak) als een verplichte detentieperiode aanvoelde. We kenden allemaal wel die afspraken, borrels,
verjaardagen, of wat dan ook waarbij je een minimumaantal minuten blijft hangen zodat het niet
asociaal was de desbetreffende sociale gelegenheid vroegtijdig te verlaten. Begrijp me niet verkeerd,
ook ik maak graag een praatje met iemand en ben zeker niet mensenschuw, maar die avondklok was
toch wel verdomde handig.
Gelukkig was het niet enkel kommer en kwel in de winter van 2021 en hadden we te maken met flink
winters weer in de maand februari. Velen uurtjes werden met plezier doorgebracht op de schaats en af
en toe een laagje sneeuw zorgden ook voor mooie winterse taferelen. Meer pret dan dit was tijdens de
lockdown niet denkbaar. Het lukte Koning Winter om ons gevoelsmatig even de vrijheid terug te
geven. Even maakten we ons niet druk om de dagelijkse RIVM-cijfers, maar des te meer om de
toenemende ijsdikte. Schaatsen op de meren, sloten, kanalen en zelfs de grachten van onze hoofdstad.
Heel Nederland was in de ban van natuurijs.
Toen het voorjaar aanbrak en het ijs inmiddels weer tot de verleden tijd behoorde, doken er in heel
Nederland de zogenaamde “Happy Stones” op. Voor als je het gemist hebt: deze stenen werden
beschilderd door zomaar iemand en op straat neergelegd om de volgende voorbijganger op te
vrolijken. Je kon hem houden of ervoor kiezen ’m ergens anders neer te leggen om de volgende blij te
maken. Een initiatief dat in rap tempo enthousiast werd opgepakt en steeds vaker kwam je op straat
een kleurrijk beschilderd steentje tegen.
De zomer van 2021 stond in grote lijnen in het teken van de sport. Het EK voetbal en de uitgestelde
Olympische Spelen in Tokyo waren zomaar een greep uit de evenementen waarbij ons kleine landje
op grote successen hoopten. Het EK heren voetbal begon krachtig en het succes was op het eerste
oog groots. De oranjegekte sloeg toe, maar alvorens het goed en wel was aangeslagen lagen de
mannen er in de 8e finale uit. Zo werd het in een korte 90 minuten een EK om toch weer snel te
vergeten. Het vertrouwen in Frank de Boer zakte naar een dieptepunt en kort na de verloren strijd
tegen Tsjechië diende de bondscoach zijn ontslag in. Met lichte weemoed en verloren vertrouwen
gingen we naar Japan om daar op de Spelen onze Oranjetrots te verdedigen. Die Olympische Spelen
hebben toch iets magisch. Naast de sport draait dit evenement toch ook om verbondenheid met al die
atleten, hun familie en vrienden, de vrijwilligers, toeschouwers en de gehele natie die in spanning
meekijkt naar de successen van al deze kanjers. In de eerste week ging het de Nederlandse topsporters
zeker (nog) niet voor de wind. We waren de hoop al bijna verloren, zoals het ons typische Nederlan(vervolg op pag. 9)
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(vervolg van pag. 7)

ders betaamt. Negatief zijn is immers toch een stuk makkelijker dan hoopvol blijven. Toch lukte het
ze om het tij te keren en tegen de tijd dat de hele delegatie sporters weer uit Tokyo was vertrokken
hadden we een nieuw medaillerecord te pakken.
Maar naast de positiviteit en verbinding die de sportzomer met zich meebracht, begon de zomer in
Nederland met groot nationaal verdriet door de fatale aanslag op Peter R. de Vries. En waar Peter in
zijn leven misschien meer vijanden dan vrienden kende, was het hele land toch in diepe shock door
het abrupte einde aan zijn leven. Dagenlang wachtte iedereen in spanning op nieuws en bleef men
tegen beter weten in hopen dat De Vries op miraculeuze wijze ineens de ogen weer zou openen en
alles weer goed zou komen. Na negen dagen kwam dan toch dat nieuws waarvan iedereen wist dat het
zou komen, maar hoopte dat het nooit zou komen. Neerlands bekendste misdaadverslaggever
overleed op donderdag 15 juli aan de gevolgen van de schietpartij. Ondanks dat we in Nederland
soms het idee hebben dat we steeds meer tegenover elkaar zijn komen te staan en discussie en
geschillen in meningen vaker de boventoon voeren, zagen we ineens hoe heel Nederland meeleefde
en rouwde.
Nog geen twee dagen later, met deze trieste gebeurtenis nog vers in het collectieve geheugen, zorgden
de extreme regenval en overstroming als gevolg in de zuidelijke provincies voor grote schade. Het
duurde niet lang voordat het kabinet de overstromingen officieel tot ramp verklaarde en massaal
zagen we hoe de solidariteit toenam. Vanuit het hele land werden initiatieven opgestart om de slachtoffers een helpende hand te bieden. Van het opstarten van GIRO 777, waarmee een groot geldbedrag
werd opgehaald om de schade te herstellen, tot gezinnen uit het hele land die hun huizen openstelden
voor hen die getroffen waren door het vele water. We waren solidair en voelden ons betrokken.
Tegen het einde van de zomer was daar dan het weekend waar menig Nederlander decennia op heeft
gewacht. De autosport heeft in lange tijd niet zo geleefd als het nu doet. Sinds de opkomst van Max
en zijn bijbehorende succes kijkt menig Nederlander op zaterdag en zondag hoe Max vol gas geeft.
Dus toen de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde naar Zandvoort, stonden de snelwegen vast en zaten
ruim 3 miljoen mensen aan de buis gekluisterd om te zien hoe Verstappen als kers op de taart op
sensationele wijze de zegen pakte.
In oktober trok het coronavirus weer op als een veenbrand die de hele zomer heeft liggen smeulen
om in het najaar weer op te laaien. Mondkapjes kwamen weer terug, de 1,5-meter werd weer geadviseerd en na een aantal weken was er toch weer een semi-avondklok nodig om zo collectief het
virus te bestrijden. De nodige boosterprik liet nog even op zich wachten en zo zullen we ons eerst
nog moeten focussen op het aankomende feestseizoen. Nu Sinterklaas alweer goed en wel terug is
naar Spanje en de pepernoten eindelijk (na een half jaar) weer zijn verdwenen uit de supermarkten, is
het tijd om de gourmetstellen van zolder te halen en de kerstboom in huis te zetten. Laten we vooral
niet vergeten dat we, ondanks alles wat er gebeurt in zo’n jaar, niet ontkomen aan de terugkerende
stress rondom de feestdagen, waarbij we ons even niet druk maken om de persconferenties van Mark
en Hugo, maar om de boodschappen voor Eerste en Tweede Kerstdag (en vaak het overschot daarvan waardoor heel Nederland vaak op “3e kerstdag” ook nog aan de gourmet zit), het kerstmenu dat
samengesteld moet worden en het kopen van de cadeaus voor familie en vrienden. En nog voordat de
kerst achter de rug is, kunnen we alweer vooruitblikken naar 2022. Waarbij we oudejaarsdag doorbrengen met oliebollen en appelflappen in overvloed en het jaar met een (carbid)knaller uitgaan.
Zo in die laatste weken van dit jaar kijken we vaak terug op wat we hebben gedaan of beleefd in 2021.
Daarnaast bedenken we plannen en stellen we doelen voor het nieuwe jaar (om die vervolgens tegen
februari weer overboord te gooien). Laten we niet vergeten dat ook 2021 zijn mooie momenten heeft
gekend. Optimisme is niet naïef en een beetje positiviteit is een stuk gezelliger. Ik ben me er zeker van
bewust dat ik vooralsnog goed door deze crisis ben heen gerold. Ik heb ook enorm veel respect voor
eenieder die in een sector werkt die sterk is aangetast door de corona. Het was misschien geen
makkelijk jaar, vol ups en downs, maar houd moed en blijf positief, gezond en gelukkig. In 2022 lonkt
de vrijheid. Alvast een fantastisch nieuwjaar gewenst!
Pascal van der Haas
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Activiteiten van de
Historische Vereniging
Appelscha e.o.
December/januari
We waren weer mooi op dreef, er waren activiteiten gepland, er was een succesvolle platen- en
boekenmarkt en de werkgroepen waren druk aan de slag met hun plannen voor 2022. Helaas waren
we genoodzaakt alles weer stop te zetten i.v.m. het sterk toenemende aantal Covid-19 besmettingen.
Momenteel is het niet mogelijk om aan te geven wanneer we weer iets mogen organiseren. Mochten
er in de loop van december/januari toch weer mogelijkheden ontstaan, dan laten we dat weten via de
website en de plaatselijke media. Wel maken we van de gelegenheid gebruik om allen alvast prettige
feestdagen te wensen en met veel gezondheid.
.

.

De redactie wenst onze lezers,
adverteerders en sponsors vanaf deze plaats
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2022 toe!
(foto: 3 januari 2010)
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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
Hans Meijer
Marga Collé
Kees Buitelaar
vacature

426 498
750 857
426 858
499 999
–

plbelang-voorz@ravenswoud.nl
hans_jil@yahoo.fr
plbelang-penn@ravenswoud.nl

 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

plbelang-secr@ravenswoud.nl

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
Sinds 2011 wonen wij met veel plezier aan de Boksloot.
Els komt van oorsprong uit Norg en Johan heeft als stadsjochie in de
omgeving van Amsterdam gewoond.
Els studeerde Fysiotherapie aan de academie in Groningen en heeft tot
op heden een eigen praktijk in Assen. Na 30 jaar is zij deze praktijk aan
het afbouwen, welke nu grotendeels is overgenomen.
Johan verhuisde met pa en ma op zijn 12e naar Friesland. Daar heeft
hij zich de Friese cultuur eigen gemaakt, maar het duurde wel even voordat die “Hollander” echt
geaccepteerd werd.
Verschillende managementfuncties heeft Johan gehad in het welzijnswerk, ouderen- en gehandicaptenzorg, een woningcorporatie en een landelijke kinderopvang. Hij mist het vergaderen, het driedelig
pak en de vele kilometers in de auto niet. Geef hem maar vieze handen, oude auto’s, een kruiwagen,
hout en spijkers
Els is zeer blij als ze met de honden over de essen kan lopen
of een flinke wandeling in het Fochtelooërveen maakt, onze
“achtertuin”.
Omdat wij onze mooie plek ook graag met anderen delen
hebben wij sinds 2012 een Bed and Breakfast. De contacten
met onze gasten leveren vaak bijzondere verhalen op. Jaren
terug kregen wij een stel dat zeer nadrukkelijk een goede
parkeergelegenheid wenste.
Zij kwam op de tractor en hij ook. Beide reden ze op een
mooie rode McCormick die nog stamde uit het Marshallplan.
Toen ze weer naar huis gingen richting Leeuwarden, kwam hij plotseling weer terug: “Ik bin myn
swiere tabak ferjitte”.
Wij hopen nog regelmatig bijzondere gasten in onze B&B te mogen ontmoeten, al zijn we nog maar
enkele dagen in de week open.
Deze pen geven wij met veel genoegen door aan Tom Luppes en Lijsbeth Holvast.

(foto: 23 mei 2012)
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Oudejaars-boosterborrel
Dorpsgenoten,
Wederom nemen wij op 31 december afscheid van een bewogen Corona-jaar,
een jaar met veel ups en downs. Zo mochten we in de loop van de zomer weer
uit eten, naar café en bioscoop, en zo ging in oktober alles om acht uur en nu
zelfs om vijf uur weer dicht. Zo konden we weer gezellig thuis verjaardag vieren
en vrienden ontvangen nu is dat weer beperkt tot vier.
Ook voor ons dorpshuis was het een bewogen jaar: eerst gesloten, toen langzaam maar zeker meer
activiteiten (bingo, klaverjassen, biljarten, etc.) en nu alles weer zeer beperkt. Gelukkig hebben we op
18 september nog een leuke middag kunnen houden met de opening van het sportveld.
Toch laten we ons niet door Corona uit het veld slaan, daarom hebben we besloten dit jaar toch nog
gezellig af te sluiten. Op zaterdag 31 december is het dorpshuis van 14:00 tot 17:00 uur geopend voor
een hapje en een drankje.
Voor oliebollen en appelflappen wordt gezorgd en voor de liefhebbers is er de mogelijkheid met
vrienden nog even te biljarten, darten en/of klaverjassen, of gewoon onder het genot van een drankje
even bij te kletsen.
Ik zou zeggen kom gezellig langs, maar hou je aan de geldende coronaregels.
Tot 31 december,
Sjaak Ram
.

.
(ingezonden)

Beperkt houdbaar...
Met genoegen heb ik kennisgenomen van het artikel “Feest? Dan de vlag uit!” in de vorige editie van
de dorpskrant De Wyken. In de afbeelding van de verloren gewaande dorpsvlag herkende ik het werk
van mijn hand...
Begin jaren tachtig werden er in de gemeente Ooststellingwerf in de zomer Dorpenkampen
gehouden. Tijdens die sportieve wedstrijden werd door een aantal dorpen een vlag meegedragen.
Omdat men zich als Ravenswoud wilde presenteren, werd mij door de Dorpsvereniging gevraagd een
heuse dorpsvlag te ontwerpen.
Het vervaardigen van de vlag was even een zoektocht. Om aan de regels voor een vlagdessin te
voldoen, heb ik een boek over heraldiek geraadpleegd. Veel meer dan gestileerde vormen en minimaal
gebruik van drie kleuren kon ik er niet over vinden.
Omdat het slechts om één exemplaar ging, was het te kostbaar om de
vlag in een bedrijf te laten drukken. En met de hand de stof te beschilderen was ook geen optie. Daarom heb ik op een ambachtelijke manier
gewerkt. De vormen zijn uit stof geknipt en vervolgens machinaal op
de ondergrond genaaid, zó dat de afbeeldingen aan twee kanten zichtbaar zijn. Uit de symbolische vormen van vogels en bomen is
Ravenswoud te herleiden.
Veertig jaar geleden heb ik dit beeldmerk uitgevoerd met de kennis en vaardigheid van toen. Helaas
wordt het nu gedateerd bevonden. Een benoeming ‘als ouderwets’ (Nieuwe Ooststellingwerver dd.
11-11) komt dan ook wel ‘even binnen’!
Inmiddels is het maken van een vlag er een stuk eenvoudiger op geworden. Even surfen op internet
en er komen legio mogelijkheden voorbij. En het afdrukken van meerdere exemplaren kost nu maar
een schijntje!
Wat behouden is, is de uitstraling van een beeldbepalend logo. Kies je voor een traditioneel gestileerde vorm, passend in het rijtje van vlaggen uit omringende dorpen, of kies je voor een hedendaags
fotografisch plaatje...
Attje Villerius-Oosterhuis
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Wordt u ook AutoMaatje?

De gemeente Ooststellingwerf en stichting Scala zijn eind oktober gestart met ANWB AutoMaatje.

ANWB AutoMaatje is een voor Ooststellingwerf nieuwe aanpak, waarbij vrijwilligers met hun eigen
auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren. Hiervoor ontvangen zij van de passagier een kleine
kilometervergoeding. Het gaat om ritten naar bijvoorbeeld de kapper, de huisarts, het ziekenhuis,
maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin of naar een uitje. Maatje wordt met een
hoofdletter M geschreven, omdat de sociale contacten, voor zowel deelnemer als de chauffeurs
minstens zo belangrijk zijn als het vervoer.
Wethouder Esther Verhagen hoopt dat de gemeente met ANWB AutoMaatje inwoners kan helpen
om beter deel te nemen aan de maatschappij. “Met elkaar willen we mensen zo lang mogelijk mobiel
houden en deel laten nemen aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje is door
buurtgenoten, voor minder mobiele buurtgenoten.”
Coördinator van AutoMaatje is Basimeh Fokkema van stichting Scala: “Alleen samen met de vrijwilligers kunnen we dit project tot een succes maken. We hebben al drie chauffeurs, waar we ontzettend
blij mee zijn. Daarbij zoeken we extra vrijwilligers, zodat we straks genoeg mensen hebben om aan de
hopelijk grote vraag naar ritten te voldoen.”
Een chauffeur van AutoMaatje helpt inwoners om vaker onderweg te zijn en meer onder de mensen
te komen. Een praatje en contact met de deelnemer maakt de rit plezierig voor beide partijen.
AutoMaatje houdt rekening met de mogelijkheden en beschikbaarheid van de chauffeurs. Naast
chauffeurs, zijn ook vrijwillige planners van harte welkom. Dit zijn vrijwilligers die het leuk vinden
om de aanvragen aan te nemen en de ritten te plannen.
Hester Plomp, directeur-bestuurder van stichting Scala, vindt AutoMaatje een waardevolle aanvulling
voor onze inwoners, naast DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) en naast de vervoersinitiatieven van inwoners zelf in de dorpen. Met deze initiatieven werken we graag samen.
Vrijwilliger of deelnemer worden?

Inwoners van Ooststellingwerf die meer willen weten of vrijwilliger willen worden bij ANWB
AutoMaatje Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met Basimeh Fokkema (stichting Scala) via
(06) 5201 1433 of automaatje@scala-welzijn.nl .

❖❖❖
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de puzzel in nr. 251 luidt: ZIE UITDAGINGEN ALS KANSEN. Er kwamen 11
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 .
Belangrijk: Het blijkt dat de eerste goede oplossingen steeds vaker al binnenkomen terwijl de krant

nog niet in het héle dorp is bezorgd. Daarom hebben we moeten besluiten om de inlevervolgorde als
criterium te laten vervallen en daarmee ook de ‘bonuspunten’. Immers: wie de krant eerder in de bus
krijgt, heeft een voorsprong. Dat is helaas onvermijdelijk, omdat de bezorgers nu eenmaal niet overal
precies tegelijk kunnen zijn. Om een eerlijke wedstrijd te garanderen telt daarom alleen nog het aantal
ingeleverde (volledig correcte!) oplossingen. Bij een gelijk eindtotaal aan punten zal worden geloot.
Aldus staan we thans op een totaal van 9 inzenders met het maximale aantal punten.

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk
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