juni 2022, nummer 255
Ravenswoud actueel: De nieuwe dorpsvlag is bekend!
(zie pag. 5)
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Verschijnt als dorpskrant
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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 22 augustus a.s.
(verschijnt ca. 3 september)
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 ......... 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 ...... 30
donderdag ...... 28
donderdag ...... 25
donderdag ...... 22


juni
juli
augustus
september

“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............. 24 juni
17:00–21:00u
vrijdag............. 29 juli
17:00–21:00u
vrijdag............. 26 augustus 17:00–21:00u
vrijdag............. 30 september 17:00–21:00u
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

Het is de bedoeling om op 14 oktober van start te gaan met het nieuwe seizoen.
Meer over het programma in de volgende dorpskrant!


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

Op woensdag 22 juni a.s. vanaf 19:30u houdt Jaap Mekel in het Dorpshuis een leerzame lezing
over verstandig beheer van (bloemen-)weides en bermen. Door verstandig en gefaseerd te
maaien ontstaat een veel betere omgeving voor allerlei insecten en daarmee voor de biodiversiteit
als geheel. Ook het zaaien van zoveel mogelijk inheemse planten draagt daaraan bij, omdat de in
onze omgeving gangbare insecten geen baat hebben bij exotische bloemen: daar zijn ze gewoon
niet op ingesteld.
De kosten bedragen €10 p.p.; reserveren is mogelijk via info@mekelogischbeheer.nl . De lezing gaat
door bij minimaal 10 deelnemers.
❖❖❖
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Omdat de Algemene Ledenvergadering plaatsvond nadat deze dorpskrant naar de drukker moest
worden verstuurd kunnen we u nog geen verslag daarvan aanbieden, dus dat houdt u tegoed tot de
volgende uitgave.
Vooruitlopend daarop kunnen we u wel alvast melden dat Plaatselijk Belang een nieuwe voorzitter
heeft gevonden in de persoon van mw Mathilde Holkamp. Wij wensen haar veel succes toe.
Aftredend voorzitter Roland Briefjes blijft lid van het bestuur en vervult zodoende de vacature die is
ontstaan door de verhuizing naar elders van mw Renée Hulzinga.
.

.

Nieuwe Dorpsvlag: de uitslag!
Na sluiting van de digitale stembus om 24:00u op 30 mei kon de balans worden opgemaakt, zodat de
uitslag tijdens de PB-ledenvergadering van donderdag 9 juni kon worden gepresenteerd.
We waren begonnen met een ‘jury’ bestaande uit bestuursleden van Dorpshuis en Plaatselijk Belang
plus de redactie van De Wyken – in totaal 7 personen. Vervolgens is besloten dat alle inwoners van
Ravenswoud hun stem konden uitbrengen. Dat kon men doen door de drie ingezonden ontwerpen
op volgorde van voorkeur te plaatsen. Hier werd door 37 personen op gereageerd.
De puntentelling werkt als volgt: een 1e voorkeur levert drie punten op, de 2e plaats twee en een 3e
plaats slechts eentje. Van de in totaal 44 stemmers noemden 16 geen volgorde maar kozen slechts één
van de ontwerpen, dat daarmee 3 punten scoorde terwijl de andere twee dan nul punten kregen.
Uiteindelijk bleek dat de mening van de jury en die van de andere stemmers behoorlijk met elkaar
overeenkomen, waarmee we per saldo een duidelijke winnaar uit de bus zien komen:

Vlag A is daarmee gekozen tot de officiële dorpsvlag van
Ravenswoud en we feliciteren inzender Stefanie Neeter
hiermee van harte.
In de pauze van de ledenvergadering op 9 juni jl. ging de
koffie vergezeld van een zeer in de smaak vallend stukje
taart mét daarop natuurlijk een afbeelding van de wapperende nieuwe vlag.
Bestellen?

Een vlag is natuurlijk pas écht een vlag als die ook daadwerkelijk in de wind kan wapperen. Daarom
wil Plaatselijk Belang iedereen in de gelegenheid stellen om een exemplaar te bestellen, zodat we met
elkaar het dorp een feestelijk aanzien kunnen geven als daar aanleiding voor is. Er zijn dus offertes
aangevraagd bij enkele vlaggenproducenten. Het laat zich raden dat de uiteindelijke prijs nogal wordt
beïnvloed door het te bestellen aantal: hoe meer, hoe voordeliger. Op basis van de nu beschikbare
gegevens is de verwachting dat de vlaggen naargelang aantal bestellingen rond de €12 à €18 per stuk
gaan kosten.
Vóórdat we gaan bestellen willen we dus graag eerst – geheel vrijblijvend! – de belangstelling peilen.
Daarom verzoeken we u om het per mail aan redactie-dewyken@ravenswoud.nl te laten weten als u van
plan bent om zo’n nieuwe dorpsvlag te bestellen. Let wel: hiermee verplicht u zich nog nergens toe.
Doe dit liefst voor 31/7; in de volgende dorpskrant hopen we dan de bestelbon te kunnen plaatsen.
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GSM-dekking in Ravenswoud wordt (eindelijk) beter
Op 7 april vond een informatieavond plaats over de in Ravenswoud te plaatsen antennemast, onderdeel van het mobiele netwerk. De bijeenkomst was georganiseerd op initiatief
van de gemeente in samenwerking met KPN als vergunningaanvrager en het Agentschap
Telecom, de instantie die namens de rijksoverheid toezicht houdt op alles wat met er “in
de ether” gebeurt. Er hadden zich ruim 25 dorpsgenoten verzameld in het dorpshuis,
waar – na een welkom door de voorzitter van Plaatselijk Belang – in drie presentaties de
voornaamste aspecten werden belicht. Voor wie er niet bij kon zijn: een samenvatting.
Bij wijze van inleiding gaf wethouder Marcel Bos aan dat deze informatieavond deel is
van het voortraject voor een nog in te dienen vergunningaanvraag: er loopt dus nog geen
procedure. Er is dus ook nog geen besluit genomen. Hieronder meer daarover.
Als eerste ging dhr Johan Bok namens het Antennebureau in op de gevolgen van straling
vanuit de vele antennes die rondom ons allen hun signalen uitzenden: de wifi-netwerken
in onze woningen en andere gebouwen, afstandsbedieningen voor de auto, het GSMnetwerk, FM- en DAB-radio, etc. – en vooral niet te vergeten: het mobieltje in onze
broek- of binnenzak. Voor wat betreft het netwerk voor mobiele communicatie geldt
vanaf 1 juli a.s. de wettelijke eis dat elk van de 3 providers (KPN, Vodafone en T-Mobile)
zorgt dat in elke Nederlandse gemeente op tenminste 98% van het grondgebied,
natuurgebieden niet meegeteld, voldoende signaalsterkte én snelheid (samen ‘dekking’)
wordt geboden. Dat kan met weinig antennes die een sterk signaal uitzenden, of met
meer antennes die dan een zwakker signaal afgeven om hetzelfde doel te bereiken. Voor
dat laatste is gekozen: het optimaal bruikbare bereik is ca. 2,25 km rondom elke antenne.
De energie in het radiosignaal kan zorgen voor opwarming van het lichaam. Als veilige
norm voor langdurige opwarming geldt een maximum van 1° C. De wettelijke blootstellingslimiet is vastgesteld op slechts 1/50 deel daarvan. Bij praktijkmetingen worden
waardes gevonden van niet meer dan enkele procenten van die limiet. Voor meer informatie over antennes en veldsterktemetingen kunt u terecht op www.agentschaptelecom.nl .
Dhr Ruben Roemeling gaf namens de gemeente uitleg over het gemeentelijk antennebeleid. Antennes tot 5 meter zijn vergunningvrij. Voor hogere antennes is een vergunning nodig, waarbij het beperken van hinder voor de omgeving het voornaamste doel is.
Eerste voorkeur is altijd om een antenne te bevestigen op of aan een bestaand hoog
gebouw. Dat is in Ravenswoud niet voorhanden, dus men moest op zoek naar een locatie
die binnen het beleid past. Er zijn in totaal 5 mogelijke locaties onderzocht waaruit, alles
afwegende, voorlopig de nu voorgestelde als meest kansrijke is gekozen.
Belangrijk punt: de bovengenoemde 3 providers delen, waar mogelijk, het gebruik van de masten om
het totaal aantal masten te beperken. Zo ook hier: KPN investeert in deze mast en zal de antennes
dus bovenin bevestigen en Vodafone zal haar antennes daaronder ophangen. Mocht ook T-Mobile
alsnog behoefte hebben aan verbetering van de dekking, dan moet dat ook via deze mast gebeuren.
Zoals al vermeld: de officiële procedure moet nog beginnen. KPN zal de vergunning aanvragen en
daarover moet het College van B&W in beginsel binnen 8 weken beslissen. Die termijn kan, indien
nodig, eenmaal worden verlengd. Dan volgt publicatie (o.a. in de streekpers) en dan kunnen er eventueel ook zienswijzen/bezwaren worden ingediend.
Dhr Eric Slotman van KPN gaf uitleg over het waarom en het hoe van deze zendmast. De meeste
inwoners van Ravenswoud zijn wel bekend met het slechte mobiele bereik. Uit een satellietbeeld met
daarop ingetekend de dekking vanuit de bestaande zendmasten bleek wat we altijd al dachten: we
zitten in een soort ‘Bermuda-driehoek’. Gelet op de 98%-eis moet dat beter. Daar volgt ook een verbetering voor de gezondheidssituatie uit. Er komt dan wel een stralingsbron bij op enkele honderden
meters afstand, maar daar staat tegenover dat de vele mobieltjes in het dorp voortaan veel minder
moeite hebben om verbinding met het mobiele netwerk te houden. Ze zenden dus op een veel lager
energieniveau uit, geven dus minder straling in de zak en aan het oor. En de batterij gaat langer mee.
De mast zelf ziet eruit zoals afgebeeld. De hoogte is net onder de 40 meter, zodat er geen lichtbaken
bovenop nodig is. De voet rust op een plateau van 6×6 meter, inclusief het hek eromheen. Dat hek
wordt zodanig uitgevoerd dat reeën en ander wild er niet in verstrikt kunnen raken.
Tijdens vragen en discussies werden er nog 2 locaties genoemd: één in het bos nabij de parkeerplaats
van Natuurmonumenten aan de Meester Lokstraat, de andere bij de 1e bocht in de Compagnonsweg
vanaf de ophaalbrug in noordwestelijke richting. Voordat de vergunning wordt aangevraagd zullen
vBk
ook deze locaties nog nader worden beoordeeld op alle relevante aspecten.
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Jubileumbankje: 65 jaar getrouwd!
Op een zonnige dag in april is een jubileumbankje
geplaatst in het Fochteloërveen. Een bijzonder cadeau
voor Jan en Hennie Nauta, ter ere van hun 65-jarig
huwelijk geschonken door hun kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Iedere dag, als het weer het maar éven toelaat, fietsen
Jan en Hennie ‘hun’ rondje Compagnonsveld vanuit
Ravenswoud. Het Fochteloërveen is een plek waar ze
graag komen en genieten van de natuur.
Natuurmonumenten plaatste op verzoek van de familie
een bankje in het Compagnonsveld waar het bruidspaar
halverwege de fietstocht even op adem kan komen en
even stil kan staan bij hun jubileumjaar.
Het uitzicht vanaf het bankje over het veld is prachtig en trekt ook al vele andere bezoekers die
genieten van het Fochteloërveen.
Ook namens de redactie hartelijk gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!
.

.

Vakantiespel zoekt leiding
Zonder leiding geen spelweek!

Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf is zich al druk aan het voorbereiden op de Vakantiespelweken
in 2022. Wij zijn daarom druk op zoek naar jongeren tussen 17 en 27 jaar die zich een week lang
willen inzetten. Dit om kinderen uit de groepen 5 t/m 8 uit de gemeente Ooststellingwerf een mooie
Spelweek te bezorgen. Een week lang barst het van de activiteiten voor kinderen in de bossen van
Appelscha; er worden hutten gebouwd, grote bosspelen gespeeld, luidkeels gezongen en naar toneel
gekeken.
De jongeren geven niet alleen leiding aan een groep kinderen in de week zelf, in het weekend vooraf
bedenken ze met elkaar hoe de week eruit komt te zien. Een zelfbedacht thema vormt de rode draad
van de week. Dit komt terug in een kamplied, toneel en in de verschillende spelen die worden
gespeeld.
Ook voor de leiding zelf wordt goed gezorgd. Er is dagelijks een gezonde driegangenmaaltijd, een
slaapplek en ondersteuning door hoofdleiding en het bestuur van de Stichting.
Voor elke week zijn er zo’n 25 tot 35 leid(st)ers nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht
is en de kinderen voldoende aandacht krijgen.
Dit jaar vinden de Vakantiespelweken voor de kinderen plaats van 18 t/m 22 juli (de leiding start op
16 juli) en 25 t/m 30 juli (de leiding start op 23 juli). Leiding en kinderen kunnen zich opgeven via
www.vakantiespel.nl .
.
.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

Ravenswoud is weer drie nieuwe inwoners rijker.
Op 29 april namen Kim Bakker en Pepijn Fledderus vanuit Hooghalen
kun intrek aan de Compagnonsweg 29.
Verder kwam mw Eveline Franken uit Ede op 4 mei wonen aan de
Meester Lokstraat 34a.
We wensen allen veel woonplezier toe in Ravenswoud.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Activiteiten van de
Historische Vereniging
Appelscha e.o.
P ROGRAMMA OPENLUCHTTHEATER ‘D E K OELE ’ – B OSBERG , A PPELSCHA :
● Zaterdag 18 juni – 20:00u
Muziekvereniging Laudando geeft een concert. Ze brengen een avondvullend programma met de titel
“Spektakel met Laudando”. Entree in de voorverkoop €600,00 of aan de kassa €7,50.
●

Zaterdag 2 juli – 00:00u
Motel Westcoast treedt op met het programma “Back to the roots”. Rotaryclub Oosterwolde organiseert dit
optreden. De opbrengst van het project gaat naar Rotary Healthy Kids Ooststellingwerf in het kader van "ieder
kind heeft recht op een gezond leven". Entree €27,50 – zie voor details www.hvappelscha.nl/activiteiten/

●

Zondag 10 juli – 14:30u
Jaap Louwes (de Friese troubadour uit Haulerwijk) musiceert met begeleiding van de Losse Binde en bluesgitarist Tim Birkenholz (voorman van Electric Hollers, die fraaie bluesrock brengt) horen. Aan de kassa: €12,50.

●

Zondag 24 juli – 14:30u
Bluesgrassband ‘De StroatklinkerS’ verzorgt een muzikale middag. De band heeft gekozen voor het Groningse
dialect in combinatie met zg. bluegrass-muziek, een muziekstijl ontstaan uit Ierse en Schotse muziek, vermengd
met muziek uit de slavenarbeid. Inmiddels spelen de Stroatklinkers ook een flink aantal Engelstalige nummers.
Kaarten aan de kassa €10,00.

●

Zondag 14 augustus – 14:30u
‘Green Apple’, een rock en blues coverband, brengt muziek uit de jaren ’60/’70 ten gehore. Aan de kassa €10.

●

Zaterdag 20 augustus – 20:00u
De ‘ABBA Tribute Band’ speelt de beste hits van ABBA. Kaarten in de online voorverkoop via www.vanplan.nl
of bij de Poiesz in Appelscha €17,50; aan de kassa €22,50.

I N DE ‘H OOLTEN K LINTE ’ – B OSBERG 1, A PPELSCHA :
●

Zaterdag 27 augustus (09:00–17u) & zondag 28 augustus (12:00–17:00u)
De bekende boeken- en platenmarkt. Beide dagen is de Klinte gevuld met veel boeken die graag nog eens
gelezen worden, elpees, etc. etc. Alles kan weg voor een super prijsje.

E N VERDER :
●

Vrijdag 12 augustus – 10:00u
We herdenken verzetsman Marinus van Emst, die tijdens WO II door de bezetter werd vermoord. Bij het
monument aan de Van Emstweg wordt met de nabestaanden een bloemetje gelegd en even stilgestaan bij het
overlijden van Van Emst.

●

Vrijdag 2 september & zaterdag 3 september
De voorstelling “Uit de klauwen” wordt 2× gespeeld in het openluchttheater, hieraan doen vele Appelschasters
mee. “Uit de klauwen” gaat over een veelbesproken ontsnapping in 1919 van 3 personen uit de gevangenis van
Veenhuizen. Eén van de ontsnapten is onterecht veroordeeld. Gedurende de voorstelling wordt duidelijk hoe
de vork aan de steel zit. Vanaf begin juni kunt u kaarten online reserveren via www.vanplan.nl of kopen bij
TIP. Kosten €10,00 plus service- en transactiekosten.

Let op: Het kan zijn dat een activiteit – om welke reden ook – niet door kan gaan;
houd daarom de media en de website www.hvappelscha.nl in de gaten.
Aanvullende informatie omtrent bovenstaande: zie ook de website.
❖❖❖
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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 (m.i.v. 09-06-’22 ) Mathilde Holkamp (06) 3019 4134
Secretaris
Hans Meijer
750 857
Penningmeester
Marga Collé
426 858
Lid
Roland Briefjes
426 498
Kees Buitelaar
499 999
Lid

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

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 2511 8482
Roelf Blaauwwiekel
432 901

roelf-martina@kpnmail.nl

 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

De Wyken – 255 – juni 2022

pag. 12 / 20

De Wyken – 255 – juni 2022

pag. 13 / 20

De doorgeefpen
Wij mogen de doorgeefpen overnemen van Rennie en Gabriëlla en dat
vinden wij natuurlijk superleuk. Bijna drie jaar geleden zijn wij
neergestreken in dit mooie dorp en we voelen ons vanaf dag één gelijk
helemaal thuis.
Wij zijn de bewoners van Meester Lokstraat 41. Wij zijn Kees Buitelaar
en Nanne de Groen, beiden dierenarts en grote natuur- en dierenliefhebbers. Kees houdt zich bezig met de gezondheid van kleine
huisdieren in Beilen en Nanne met zowel de paarden als de kleine huisdieren in Oosterwolde.
Kees is geboren en getogen in het Zuid-Hollandse
Westland en Nanne komt uit de regio West-Friesland
in Noord-Holland. We hebben elkaar leren kennen
tijdens de studie diergeneeskunde in het mooie
Utrecht. Na afstuderen zijn we beiden aan het werk
gegaan in het westen van het land. Vooral Nanne miste
de rust en ruimte en droomde al langer om naar een
mooier stukje Nederland te verhuizen waar de paarden
bij huis konden staan. Drie jaar geleden hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we
vertrokken naar Ravenswoud – en we hebben nog geen dag spijt gehad!
Vorig jaar zijn wij trotse ouders geworden van
onze zoon Nicklas die met zijn bijna 1,5 jaar oud
nu ook al gek is op alles met 4 pootjes en een
vacht. Inmiddels heeft hij zijn eigen “pootjes” ook
ontdekt en wandelt hij vrolijk in het rond. Hij gaat
graag mee wandelen en fietsen.
We delen ons mooie plekje met een aantal harige
viervoeters. Nanne haar grote passie zijn de twee
goudblonde paarden in de wei, Lotte en Nielsson.
Voor de koets en onder het zadel mooie ritten
maken en genieten van de natuur. Daarnaast is er
een mini paardje, Catootje, met sinds kort een nog kleiner veulentje aan haar zijde.
Het erf wordt bewaakt door onze blaffende
(maar zeker niet bijtende) krullenbol Flint. En
onze laatste twee werknemers zijn onze twee
katten, die liever slapen dan muizen vangen.
Wij willen graag de pen doorgeven aan Familie
Hulshof.
Tot ziens in ons mooie dorp!
Groetjes van Kees, Nanne en Nicklas
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Paasworkshop
Na de gedwongen stilstand van
enkele jaren was het thans weer
mogelijk om in (en mede
gesponsord door) het Dorpshuis een “Paasworkshop” te
organiseren. Deze stond ook
nu weer onder leiding van
Liana Prins, die ter inspiratie
een aantal voorbeelden had
meegebracht. Er namen zes
dames deel aan deze avond, die
plaatsvond op 6 april.
.

Staatsbosbeheer: Buitenladder juni

.
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk.
De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar
collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te
zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door
een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar
worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst
tegemoet.
MS

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het
eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze
signalen van en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met
MS kunnen hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er
ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.
Word collectant

Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk
onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het
continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer
informatie hierover op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert.
Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren
in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld
ophalen bij vrienden en familie.
Hoe werkt het?

Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren . Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale
collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl . Zo kunt u het hele jaar door collecteren!
.

.

Bomenkap voor meer biodiversiteit
In de komende zomermaanden start Natuurmonumenten met de voorbereidingen voor het jaarlijks bosbeheer
in de Compagnonsbossen van het Fochtelooërveen. Dit jaar gaan we een extra slag maken om de diversiteit
van het bos te vergroten en de ontstane situatie door de letterzetter (bastkever) aan te pakken. Met het
aanbrengen van speciale verfstippen (het zogenaamde blessen) op de stammen worden de bomen gemarkeerd
die later dit jaar plaats gaan maken voor inheemse boom- en struikensoorten. Zo ontstaat een bos met veel
meer variatie in bomen, struiken, planten- en dierenleven.
De Compagnonsbossen zijn ooit aangeplant als productiebossen en bestaan uit bomen van dezelfde soort en
leeftijd. Deze bomen zijn in vakken aangeplant, waardoor een natuurlijke bosrand met een zogenaamde mantel
en zoom ontbreekt. Door het verwijderen van bomen in de bosrand creëren we ruimte voor een geleidelijke
bosrand met struiken(mantel) en kruiden(zoom). Een geleidelijke bosrand is belangrijk voor warmteminnende
soorten. Denk aan de adder, het heideblauwtje, boomkikkers en bosmieren. Daarnaast biedt de bosrand een
plek voor bosrandstruweelvogels zoals zomertortel, gekraagde roodstaart, tuinfluiter, braamsluiper en geelgors.
Het kappen van de bomen in de bosranden zal grotendeels worden uitbesteed en uitgevoerd worden in het
najaar. De boomstammen worden afgevoerd. In het bos zelf gaan we kleinschalige maatregelen uitvoeren om
de variatie in het bos te vergroten. Deze maatregelen zullen we grotendeels zelf uitvoeren. Zo gaan we elk jaar
een aantal bomen met kluit en al omdrukken en bij de stam inzagen (ringen). Deze bomen zullen allemaal in
het bos blijven liggen. Ze vormen ideale schuilplekken voor dieren. Het hout wordt langzaam weer opgenomen
in de bosbodem en dient als voedsel voor een heleboel dieren. De biodiversiteit in een bos is voor een groot
deel afhankelijk van stervende bomen. De aanwezige natuurwaarden zijn goed in beeld gebracht met hulp van
vrijwilligers. Ook tijdens de werkzaamheden wordt er uiteraard rekening gehouden met de planten- en
dierensoorten. Uiteindelijk zullen de Compagnonsbossen de rijkdom van een natuurlijk bos krijgen.
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Hondenlosloopgebied in het Fochteloërveen wordt aangepast
In het Fochteloërveen kun je heerlijk wandelen met de hond, mits
aangelijnd. Aangelijnde honden blijven op het pad en vormen zo
geen overlast voor vogels en wild. Ook kunnen andere bezoekers
zo in alle rust genieten van de natuur. Daarnaast is er in het
Fochteloërveen een groot gedeelte ingericht waar honden los
mogen lopen. In dit zogenaamde hondenlosloopgebied kunnen
honden onder appèl spelen en rennen.
Op korte termijn zal het bestaande losloopgebied aangepast
worden. Momenteel is het mogelijk om vanaf de parkeerplaats
aan de Meester Lokstraat te Ravenswoud de honden los te laten
lopen als je zowel linksaf als rechtsaf het gebied in wandelt.
Binnenkort is het mogelijk om de hond te laten rennen en spelen
links van de parkeerplaats en mogen de honden aangelijnd mee
als je richting de uitkijktoren wandelt. Ook het eerste bruggetje
vanuit het dorp én het fietspad langs de Eerste Wijk via het
stuwtje leiden naar het losloopgebied. Voor de duidelijkheid: het
gebied achter het Hooghout is dus géén losloopgebied!
Talloze dieren voelen zich bedreigd wanneer een hond in de buurt komt. De dieren schrikken op of vluchten
weg. Het plantsoen is een leefgebied voor onder andere dassen, reeën en vele soorten vogels. Al deze dieren
willen we de rust bieden die ze nodig hebben.
Bezoekers willen hun vrije tijd in de natuur graag ontspannen doorbrengen. Velen hebben geen last van
honden. Een deel van de mensen is echter bang voor honden. Niet iedereen vindt het leuk als een hond tegen
ze opspringt of luid blaffend achter de fiets aanrent. Natuurmonumenten wil zulke situaties voorkomen en zal
daarom de publieksgroepen meer spreiden.
Het hondenlosloopgebied wordt met nieuwe markering aangegeven. Op de kaart is te zien waar het
hondenlosloopgebied zich bevindt ten opzichte van de parkeerplaats.

.

.

Plek voor talent

Lijkt het je leuk om je tijd en talent in te zetten voor een ander of de
samenleving? Dan is vrijwilligerswerk wat voor jou!
Plek voor Talent, onderdeel van de welzijnsorganisatie Scala Welzijn, brengt
vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij elkaar. Plek voor Talent
ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Je kunt bij vrijwilligerswerk denken aan eenmalig, structureel, kortdurend of
langdurend vrijwilligerswerk. Je kunt kiezen voor iets met mensen, maar ook
in de natuur, op cultureel gebied, op technisch gebied en in de sport zijn er
vele mogelijkheden.
Ook in Ravenswoud zijn we actief. Zo worden er nog mensen gezocht die het leuk vinden om bij iemand op
vriendschappelijk huisbezoek te gaan. Je gaat op bezoek bij iemand die dit erg op prijs stelt. Het bezoek kan
bestaan uit gezellig een kopje koffie drinken of iemand helpen bij de boodschappen. Er zijn veel
mogelijkheden! Je geeft je interesses door en wordt aan iemand gekoppeld met ongeveer dezelfde voorkeuren.
Ook is het mogelijk dat je ervoor kiest alleen iemand te bezoeken in je eigen dorp. Het is dus lekker divers en
er is veel mogelijk!
Ook worden er nog maatjes gezocht voor nieuwkomers om hen Ravenswoud en omgeving te leren kennen.
Dit kan bijvoorbeeld door een wandeling te maken, een boodschap te doen of iemand mee te nemen naar
activiteiten of verenigingen in het dorp. Ondertussen maak je een praatje in het Nederlands.
Ben je nu al enthousiast over deze vacatures? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande gegevens!
Maar natuurlijk hebben wij nog vele andere vacatures beschikbaar binnen de gemeente Ooststellingwerf. In een
gesprek met één van onze medewerkers bespreken we graag jouw talenten en mogelijkheden. Ook kun je op de
website www.plekvoortalent.nl alle vrijwilligersvacatures uit de gemeente Ooststellingwerf vinden. Is je
interesse gewekt? Plek voor Talent maakt graag kennis met je! Ook zoeken we met je mee naar andere
mogelijkheden dan de genoemde vacatures op onze website.
Heeft je organisatie nog geen vacatures op onze website staan? Neem dan contact met ons op. We zoeken
graag met jullie mee naar vrijwilligers. Je kunt telefonisch of per mail een afspraak maken via onderstaande
contactgegevens:
@plekvoortalent
Plek voor Talent – Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde – (0516) 567 220

E-mail: plekvoortalent@scala-welzijn.nl – Website: www.plekvoortalent.nl

@Plek_voor_Talent
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de puzzel in nr. 254 luidt: ESCORT. 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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