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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. 
 
     

“De Wyken” 
Nummer 253 
februari 2022 
 
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 28 maart a.s. 
(verschijnt ca. 9 april) 
 
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



De Wyken – 253 – februari 2022 pag. 3 / 20 
  

 
 

Belangrijke data 
 

 Verschijningrooster 2022 van “De Wyken” 
 Kopij inleveren*): Verschijningsdatum ca.: 
 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 ...... 10 maart 
 donderdag ........ 7 april 
 donderdag ........ 5 mei 
 
 “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 ............. 25 februari 17:00–21:00u 
 vrijdag ............. 25 maart 17:00–21:00u 
 vrijdag ............. 29 april 17:00–21:00u 
 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  
 Voorlopig rekenen we erop dat we op 11 maart weer van start kunnen gaan. Mogelijk kunnen we 

vóór de volgende keer ook nog een extra avond inplannen, maar dat doen we dan na overleg met 
alle betrokkenen (eventueel telefonisch). 

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

 
 
 
 

.  

 
Wordt er nou verder versoepeld, of juist niet? 
 

De onzekerheid betreffende de COVID-maatregelen is nog niet weg, want die worden soms op zeer 
korte termijn gewijzigd. Daarom blijft voor alle hierboven en/of verderop in deze krant genoemde 
bijeenkomsten het voorbehoud gelden 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 
 
 
 
 
 
 
 

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld zijn er weer mogelijkheden voor activiteiten. Zoals veel 
verenigingen is ook Plaatselijk Belang bezig een en ander weer op te starten. Binnenkort komt het 
bestuur dan ook weer bijeen. Helaas kon de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2021 niet 
doorgaan. De te behandelen onderwerpen zullen aan de Algemene Ledenvergadering in het komende 
voorjaar worden toegevoegd. Er komt een aankondiging in de volgende aflevering van De Wyken 
met de geplande datum. 
 

In het RAAF-overleg (Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven, Fochteloo) met de gemeente is de 
toezegging gedaan dat de verkeerssituatie op de Bokslootsweg en de Meester Lokstraat een jaar na 
afronding van de renovatiewerkzaamheden opnieuw zal worden bezien. Aangezien die werkzaam-
heden begin juni 2021 werden afgerond, zou die evaluatie dit jaar in dezelfde periode moeten plaats-
vinden. Dit onderwerp komt mogelijk aan de orde tijdens de komende ledenvergadering. 
 

Zoals in de vorige Algemene Ledenvergadering is aangekondigd zal Roland Briefjes bij de komende 
ledenvergadering aftreden als voorzitter. Plaatselijk Belang is op zoek naar een opvolger. 
Belangstellenden voor deze functie worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het 
secretariaat, email: hans_jil@yahoo.fr. 
 
 
 

. . 
 
 
Paasworkshop – 6 april 
 

Op woensdag 6 april om vanaf 20:00u vindt de Paasworkshop plaats in 
het dorpshuis, onder leiding van Liana Prins. De keuze aan voorbeeld-
werkstukken wordt aan eerdere en nieuwe workshopdeelnemers bekend 
gemaakt zodra die gegevens beschikbaar zijn. 

Opgave voor 22 maart a.s. bij Rennie van der Velde, (0516) 432 452 of 
vandervelde@hetnet.nl. 
 
 
 

. . 
 
 
Burgerzaken 
 

Hartelijk welkom! 
Op 29 januari 2022 hebben zich gevestigd aan de Meester Lokstraat 10A: 
Marcel van Zanden en Tiny van Zanden-Rypma uit Appelscha, met hun 
drie kinderen Juliette (19), Otto (17) en Etienne (16). 
 

We wensen hun veel woonplezier toe in Ravenswoud! 
 

  
 

 Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:  
 redactie-dewyken@ravenswoud.nl. 
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De dorpsvlag 
 

Aan de uitnodiging tot het ontwerpen van een nieuwe dorpsvlag werd door drie mensen gehoor 
gegeven. Zij kwamen met heel verschillende voorstellen, elk met hun eigen kwaliteiten. We laten deze 
ontwerpen hieronder zien in volgorde van ontvangst. 
 

De jury, bestaande uit de redactie van ‘De Wyken’ en bestuursleden van Dorpshuis en Plaatselijk 
Belang, heeft besloten om de mening van de lezers mee te wegen volgens hetzelfde puntensysteem 
dat ze zelf ook gebruikte. Vermeld uw eerste, tweede en derde keuze in een mailtje naar de redactie 
(redactie-dewyken@ravenswoud.nl), dan worden op basis daarvan 3, 2 of 1 punten toegekend. In de 
volgende dorpskrant zullen we de scores publiceren. We hopen dan meteen de bestelmogelijkheden 
en prijzen te kunnen vermelden. 
 

 Toelichting inzenders (vzv. ontvangen): 
 

Inzending A 
“Wanneer je Ravenswoud van bovenaf bekijkt, 
zie je dat het bestaat uit stroken bos en water. 
Voor de basis van het ontwerp zijn mede 
daarom de strepen van de Friese vlag gebruikt. 
Groen staat voor bos en blauw staat voor water 
(en Friesland). De rode kleur van de raaf komt 
eveneens uit de Friese vlag, maar staat ook voor 
de link met de gemeente Ooststellingwerf waar 
Ravenswoud deel van uitmaakt.” 
 
 

 
Inzending B 
“Ik heb me er maar eens aan gewaagd, ik ben 
tenslotte illustrator van beroep. 
Stel dat deze het zou worden dan zal ik een 
zwaarder bestand maken.  
Ik vind het voorstel dat in de krant staat best wel 
lelijk, vandaar deze poging (ik hoop niet dat ik 
iemand beledig) 
De oude vlag was nog beter, alleen een beetje 
somber.” 
 
 
 
Inzending C 
Geen toelichting ontvangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❖ ❖ ❖ 
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Berichten van het Dorpshuis 
 

Beste dorpsgenoten, 
 

Eind november is Roelf Blaauwwiekel als 5e bestuurslid toegetreden tot het 
bestuur van het dorpshuis. Wij zijn daar zeer mee ingenomen.  
 

In april gaat Gerdien van Huis na vele jaren van inzet het bestuur verlaten als 
secretaris. Ik doe hierbij een dringende oproep om je aan te melden om deze 
vacature in te vullen. Bel of app mij op nummer (06) 4128 8999. 
 

Sinds kort is er weer wat meer mogelijk in ons dorpshuis. Zo hebben we op vrijdag 28 januari een 
geslaagde ‘Wijs in de Wijken’ gehad met een stamppotmaaltijd en veel gezelligheid. Wilt u ook eens 
deze gezamenlijke maaltijd met borrel vooraf meemaken – of misschien wil je wel je favoriete gerecht 
door anderen laten proeven – meld je dan aan op dorpshuis@ravenswoud.nl of bij Merlin Neeter, tel. 
(06) 4128 8999. ‘Wijs in de Wijken’ is er elke laatste vrijdag van de maand vanaf 17:00 uur. 
 

De biljartclubs zijn al voor een groot deel uitgeweken naar de middag. Het is nu maar wachten op een 
verdere versoepelingen zodat de avonden weer vol benut kunnen worden. 
 

De aanvragen voor recepties, feesten en partijen komen langzaam op gang. Laten we hopen dat het 
allemaal weer door kan gaan. 
 

Er hebben mij vragen bereikt om koffieochtenden te organiseren en kunstzinnige uitingen te 
exposeren in het dorpshuis. Dat is allemaal mogelijk. Laat mij weten als je daar interesse in hebt. 
Zijn er dorpsgenoten die het leuk vinden hun kennis of vaardigheden aan anderen over te dragen, laat 
dat weten. Hierbij denk ik aan computervaardigheden, talen, schilderen, boetseren, modelbouw, etc... 

Ik wens u allen een gezond en positief 2022 waarin Corona niet weer de spelbreker zal zijn. 
 

Tot ziens in het dorpshuis!  Merlin Neeter 
 
 

. . 
 
 
Spaart u ook weer AH-plaatjes? 
 

Zoals u zich zult herinneren, werden er ca. 2 jaar 
geleden bij de bekende grote supermarkt in  
Oosterwolde plakplaatjes verstrekt voor 
een album over de geschiedenis van de 
dorpen in Ooststellingwerf. Dit leidde 
tot een levendige uitwisseling van dubbele 
plaatjes, ook hier in Ravenswoud. 
 

Er loopt thans een vergelijkbare actie, die 
betrekking heeft op de geschiedenis van de 
Elfstedentocht. Deze keer gaat het om in to- 
taal 216 plaatjes en het lijkt vooralsnog een hele 
uitdaging om die bij elkaar te krijgen. Daarbij kan 
het natuurlijk helpen als er onderling weer dubbele 
plaatjes uitgewisseld worden. 
 

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, stuur dan een 
mailtje naar eric@van-beek.org waarin u aangeeft welke plaatjes u nog  
zoekt en van welke u één of meer exemplaren over heeft. Mogelijk kunnen we dan een soort 
informele ruilbeurs op poten zetten. 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging  
Appelscha e.o. 
 

 
 

Februari / maart 
 

Na een periode dat we niets mochten organiseren hopen we nu een nieuwe start te maken. Wel blijft 
het coronavirus onvoorspelbaar, dus alle plannen zijn nog steeds onder voorbehoud!  
 
● Zaterdag 26 & zondag 27 februari – tot 17:00u 
Boeken- en platenmarkt: zaterdag zijn we open vanaf 09:00 en zondag vanaf 12:00 uur.  
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 en in Ravenswoud bezorgen op Meester Lok-
straat 22. Brengen mag natuurlijk ook op dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:30u in de Hoolten 
Klinte, Bosberg 1 in Appelscha. De toegang is beide dagen gratis.  
 
● Woensdag 16 maart – vanaf 13:30u 

Kaart- en spelmiddag 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 19 & zondag 20 maart – vanaf 13:00–17:00u 

De PPC (Prent-Photo-Club) organiseert een tentoonstelling over de gesloten scholen in Fochteloo en 
Ravenswoud. Hiervoor zoeken we nog materialen, foto’s, filmpjes, schriften, werkjes, poëziealbums, 
etc.. Mocht u materialen beschikbaar willen stellen, schroom niet en neem contact met ons op!  
Email: info@hvappelscha.nl of jancoenjeltsjemulder@hotmail.com. Het kan ook via Koert Vondeling, 
(0516) 432 803 of k.vondeling@zonnet.nl. 

  
 
● Zaterdag 26 maart – 14:00u 

Voor deze middag hebben we Reitze Jonkman uit Drachten uitgenodigd om te komen vertellen over 
zijn boek dat in 2019 is verschenen met de titel “Eene quaestie van vraag en aanbod”. Dit 
antwoordde veenbaas Van der Sluis op de vraag hoe in zijn Appelschaster veenderij de hoogte van de 
arbeidslonen werd bepaald. Dat de machtspositie van de veenbaas veel sterker was dan die van de 
arbeider liet hij wijselijk in het midden. Maar hoe verhield de winst van de baas zich eigenlijk tot het 
loon van de arbeider? Hierover komt Reitze vertellen, aangevuld met een stukje geschiedenis van de 
familie Van der Sluis. De toegang is gratis voor leden en niet-leden betalen €2,00. 
 

Alle activiteiten en bijeenkomsten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.  
starten bij of vinden plaats in: 

de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha (tenzij anders vermeld). 
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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 hans_ji l@yahoo.fr 
 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) 2511 8482  
 Beheer Onderhoud Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 
 
 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 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 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 
Wij zijn Tom Luppes en Lijsbeth Holvast en wonen sinds augustus 
2018 aan de Compagnonsweg 7B. Daarvoor woonde de vader van 
Lijsbeth op deze plek, samen met Jet Sieswerda en hun twee zoons.  
Tom is geboren en getogen in Haarlem, ik ben geboren in Leeuwar-
den. Na mijn studie in Groningen ben ik via wat omwegen – onder 
meer door Guatemala – in Haarlem beland, waar ik Tom leerde 
kennen bij de zeil- en roeivereniging Het Spaarne. 

Ik werk als HR-adviseur, voor corona in Den Haag, sinds 
corona voornamelijk thuis wat mij prima bevalt. Tom 
heeft tot we naar Ravenswoud verhuisden een eigen 
timmerbedrijf gehad. Dat komt ook hier zeer goed van 
pas, twee jaar geleden al met het bouwen van onze schuur 
en ook dit jaar, dat in het teken staat van de bouw van 
ons nieuwe huis!  

Als er naast het bouwen nog tijd 
over is, rijdt Tom in de zomer 
graag met vrienden op zijn motor 
over Nederlandse en Duitse landweggetjes. En ik vind het heerlijk om aan te 
rommelen op het erf met onze hond Noor om me heen. Verder spelen we af 
en toe tennis en roeien we bij de roeivereniging in Assen. 
 

We wonen hier met zeer veel plezier, genieten dagelijks van ons plekje, de rust en de nabijheid van het 
Fochteloerveen! 

Hierbij geven we de doorgeefpen aan Rennie Jongsma en Gabriella Boer. 
 
 
 
 
 



De Wyken – 253 – februari 2022 pag. 14 / 20 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Wyken – 253 – februari 2022 pag. 15 / 20 
  

 

 
 
Nieuw in Ravenswoud: Pedicure 
 

Mijn naam is Gini Drenth en ik ben bezig met de opleiding tot pedicure met als doel een eigen 
praktijk in Ravenswoud. Vanuit mijn opleiding mag ik zelfstandig werken. 

Hiervoor zoek ik klanten die tegen een gereduceerd tarief door mij behandeld willen worden. 

Een behandeling kan bij mij thuis plaatsvinden of, indien u niet in de gelegenheid bent om te reizen, 
bij u thuis. 

Het tarief voor een behandeling bij mij thuis is nu nog €15,00.  

In het begin duurt een behandeling langer dan een behandeling bij een gevestigde pedicure. 

Een voetbehandeling zal bestaan uit: 

● Knippen van uw nagels 
● Verwijderen van eelt 
● Verwijderen van likdoorn 
● Behandelen van ingegroeide nagels 
● Behandelen van kalknagels 

 

Indien een afspraak bij u thuis wenselijk is dan breng ik, 
naast bovengenoemd tarief, reiskosten in rekening. 

● Bij 5 km tot 15 km €2,00 
● Bij meer dan 15 km €4,00 
● Meer dan 25 km in overleg 

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u een  
e-mail sturen naar: drenthravenswoud@hotmail.com. 
U kunt ook een bericht sturen naar (06) 3077 9819. Dit 
nummer is uitsluitend bestemd voor het sturen van een 
WhatsApp. 

Graag zie ik u als klant tegemoet. 

Gini Drenth   –   Veenwijksweg 32   –   8427 RT  Ravenswoud   –   drenthravenswoud@hotmail.com 
 
 
 

. . 
 
 
Nieuwe leden gezocht voor dansgroep! 
 

De dansgroep “Nea us Nocht” zoekt nieuwe leden! 

Plezier staat voorop bij onze club. We komen elke 
woensdagmiddag bij elkaar van 14:30–16:30u in 
“Bar Gezellig”, Vaart z.z. 95 te Appelscha, ingang  
aan de zijkant. 

Kom vrijblijvend eens kijken of een keertje meedoen! 

Inlichtingen bij Tjamke de Haan, tel. (0516) 431 638 
 
 

 
❖ ❖ ❖ 
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Rondje fietsen? Rondje rotzooi ruimen...! 
 

Wat wonen we in een mooi dorp, en wat hebben we een mooie 
natuur om ons heen. Dat is toch altijd weer boffen. Je stapt je 
huis uit en het is er, telkens maar weer. 

Helaas, ondanks alle verontrustende berichten over onze 
planeet blijft er toch ook veel rotzooi in die mooie natuur 
terechtkomen. Laatst een rondje fietsen; niet meer dan 12 km 
kwam er op de teller. En jawel, 35 blikjes, een lege drankfles en 
veel plastic, oftewel een emmer vol, ruimden we op onderweg. 
Enig gemak werd geboden doordat er op één plek meer dan 20 
blikjes verspreid bij elkaar lagen. Hierover kan je natuurlijk 
volop fantaseren. Het besparen van eigen huisvuil? Of een 
stiekeme drinker? Ach, wat een triestheid, in beide gevallen. 

De week daarop een rondje rondom Appelscha. Eindstand: 52 
blikjes! Zo’n stukje fietsen is dus best inspannend. Op de fiets, 
van de fiets, weer op de fiets, en er weer vanaf. Bukken. 
Halsbrekende toeren. Soms slootjespringen en natte voeten 
halen. Toch maar niet doen dan? Tja, het hoort er allemaal bij.  

Gelukkig is het niet alleen maar ellende. Het valt ons op dat er veel meer mensen zwerfvuil rapen. 
Laatst, zwaaicontact met iemand die op de Tachtig Bunder aan het rapen was, wij namen richting 
Fochteloo. En plastic flesjes liggen er al minder bij de weg. Aan statiegeld haal ik nauwelijks iets op. 
Nu nog statiegeld op de blikjes en dan wordt dat ook wel minder.  

Blijft toch raar, vind ik. Je gaat op pad, je neemt wat mee, je zou denken ‘het wordt lichter dus dan 
kan het zeker ook mee terug’, maar nee, het belandt in de berm.  

Genoeg gezeik over het afval. 

Woensdag weer een rondje gefietst; na het werk nog even eruit. Vijftien reeën op een stoppelveld te 
zonnen, super. Richting Smilde: kraanvogels, vijf in totaal. Naast de putters nog een troepje 
geelgorzen en, als kers op de taart: drie zwarte spechten. Prachtig!! 

Dus, beste dorpsgenoten, nog steeds is het glas ook halfvol!!  Alie 
 
 
 

. . 
 
 
Energiecoaches gezocht! 
 

Heb je interesse in energiebesparing? En wil je anderen daar 
meer over leren of een energiescan uitvoeren bij inwoners van 
Ooststellingwerf? En ben je 18 jaar of ouder? Dan zijn we op 
zoek naar jou: word Energiecoach! 
 
Wat bieden we je? 
● Een gratis opleiding tot Energiecoach (ter waarde van €300,–). 
● Begeleiding door young professionals van de gemeente Ooststellingwerf. 
● Een netwerkplatform voor het delen van kennis, ervaring en vragen. 
● Een duurzaam cadeau als bedankje voor je inzet! 
 

➔ 
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Wat vragen we van je? 
● Je bent een gemotiveerde inwoner van de gemeente Ooststellingwerf en je hebt affiniteit met het 

onderwerp energiebesparing. 
● Je hebt een actieve instelling, je kunt bij alle 6 cursusavonden aanwezig zijn en hebt tijd voor wat 

huiswerkopdrachten. 
● Je voert t/m juni 2022 elke maand minimaal 2 energiescans uit bij inwoners in je eigen gemeente 

(tijdsinvestering ongeveer 2 á 3 uur per maand). 
● Je zorgt voor een rapportage van de energiescan aan de bewoners. 
● Je kunt zelfstandig huiskamergesprekken/energiescans regelen en uitvoeren. 
● Je vindt het leuk om samen te werken met en vanuit de lokale 

energiecoöperatie/energiewerkgroep. 
 

De cursusavonden zijn op 6 opeenvolgende maandagvonden van 19:00 tot ca. 21:30 uur in de periode 
van 7 maart t/m 11 april 2022. 
 

We streven ernaar om de cursusavonden fysiek te laten plaatsvinden! Uiteraard binnen alle geldende 
coronamaatregelen. Verdere informatie over de locatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Ben je enthousiast, meld je dan aan via de volgende link: https://www.ooststel l ingwerf.nl/energiecoaches. 
 

Ben je wel enthousiast, maar kan je niet op één van deze data, neem dan contact op met ons via 
duurzameprojecten@ooststell ingwerf.nl. 
 

. . 
 
Uitslag puzzelcompetitie 2021 
 

De redactie is blij met de schare puzzelaars die regelmatig hun oplossing insturen. Het is ronduit 
verbazingwekkend hoe snel sommige inzenders raad weten met de opgaven: vaak kwamen de eerste 
oplossingen al binnen terwijl de krant nog niet eens in het hele dorp bezorgd was. Je zou bijna denken 
dat sommige mensen op de bezorgdagen achter de voordeur op de loer lagen om de krant uit de 
brievenbus te rukken en aan de slag te gaan...  

Dit noopte ons om het systeem van bonus-
punten voor de snelste 3 inzenders los te laten, 
zoals hierna bij de puzzel is toegelicht. We zijn 
overgestapt op een simpeler systeem: elke 
volledig correcte oplossing levert 1 punt op en 
er wordt geloot tussen degenen die hetzelfde 
(hoogste) aantal punten hebben behaald. Er 
waren 9 inzenders die vorig jaar 6 punten 
haalden. Die zijn genummerd van 1 t/m 9 
zoals hiernaast aangegeven, waarna we voor-
zitter Roland Briefjes van Plaatselijk Belang 
hebben gevraagd om – zonder dat hij wist welk 

nummer bij wie hoorde – het winnende nummer te bepalen. Dat deed 
hij door blind een kaart te trekken uit een geschud stapeltje speel-
kaarten (alleen de kaarten 2 t/m 9 plus aas=1). Kortom, een volledig 
corona-proof uitgevoerde procedure met als eindresultaat dat we de 
“Puzzeltaart-2021” (ook dit jaar weer naar ons eigen ontwerp geleverd 
door Echte Bakker De Vent) konden bezorgen bij Kora van Wesel: 
van harte gefeliciteerd! 
 

De puzzels zijn nog lang niet op, dus we kunnen nog wel een paar jaar 
voort. En u kunt er dus ook rustig de tijd voor nemen om uw oplos-
singen goed te overdenken, want ook hier bleek haastige spoed niet 
altijd goed... 
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Puzzelpagina 
 

De juiste oplossing van de puzzel in nr. 252 luidt: DE NATUUR IS IN OVERWEGING OF DE MENS 

MAG BLIJVEN. 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 wordt er geloot. 
Aldus kwamen we in 2021 tot een totaal van 9 inzenders met het maximale aantal van 6 punten. 
 

 
 

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk 



De Wyken – 253 – februari 2022 pag. 19 / 20 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Wyken – 253 – februari 2022 pag. 20 / 20 
  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


