september 2022, nummer 256
Ravenswoud actueel: Burendag komt eraan!
(zie pag. 17)
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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, in elk geval waar 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 17 oktober a.s.
(verschijnt ca. 29 oktober)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
Plaatselijk Belang Ravenswoud
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Belangrijke data


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

Verschijningsdatum ca.:

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 indien mogelijk hebben we het juist liever iets eerder!


Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 22
donderdag ...... 20
donderdag ...... 17
donderdag ...... 15


september
oktober
november
december

“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............. 30 september 17:00–21:00u
vrijdag............. 28 oktober
17:00–21:00u
vrijdag............. 25 november 17:00–21:00u
vrijdag............. 30 december 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

Op 14 oktober om 19:30u gaan we van start met het nieuwe seizoen.


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

zo: 25 sep
zo: 25 sep
zo: 25 sep
vr: 30 sep
vr: 14 okt
vr: 28 okt

Zaal open Aanvang Wat is er te doen in / bij het Dorpshuis?

14:00h

14:00h

17:00h

16:30h
17:00h
17:00h
19:30h
17:00h

17:00h

Burendag: tot 16:00h ruim de tijd voor vele oud-Hollandse
spelletjes (je mag ook wat later starten!) Zie ook pag. 17
Burendag: Prijsuitreiking spelletjesmiddag
Burendag: 'breng je eigen vlees-BBQ'
Wijs in De Wijken (Blijft u eten? Graag even opgeven)
Klaverjassen
Wijs in De Wijken (Blijft u eten? Graag even opgeven)

.

.

Burgerzaken
Niet nieuw in het dorp, wel verhuisd

Sinds 21 augustus 2022 woont Patrick van der Sluis op het adres
Compagnonsweg 25. Voorheen was hij inwonend bij zijn ouders op
nummer 24. De restauratie/verbouwing van het laatst-overgebleven
veenwerkershuisje is daarmee in een volgende fase gekomen: het is
weer bewoond.
Wij feliciteren Patrick met het mooie resultaat van zijn noeste arbeid
en wensen hem veel woonplezier op zijn nieuwe stek.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Nieuws van Plaatselijk Belang

In het kader van het regelmatige “burenoverleg met Natuurmonumenten” spraken Mathilde Holkamp
en Roland Briefjes namens PB op 14 juni jl. met Martin Snip van NM. Daarbij kwamen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde.
– Klachten over afsluiting van steeds meer gebieden: door mens en dier ontstane sluippaadjes in
het Fochteloërveen worden onbegaanbaar. Het bos en de polder zijn een cultuurlandschap met
rechte wijken en lanen; slingerpaadjes worden daarom niet actief onderhouden. Bij gevaarlijke
situaties (zoals t.g.v. de letterzetter) worden de betrokken paadjes afgesloten.
– Kapotgereden of niet goed herstelde paden: NM werkt met aannemers die zo goed mogelijk
worden geïnstrueerd. Als men gebreken opmerkt, dan kunnen die worden gemeld via de mailadressen genoemd in ‘De Wyken’: zie onderaan de ‘Wie doet wat’-pagina middenin het blad.
Tot nu toe komt daar zelden of nooit een melding binnen.
– Het vlonderpad over het water is helaas afgesloten. NM werkt – samen met 8 andere partijen, nl.
Staatsbosbeheer, 2 provincies, 3 gemeenten en 1 adviesbureau – al jaren aan de Recreatievisie
voor het hele Fochteloërveen om het gebied aantrekkelijk te maken voor wandelaars en fietsers
en tegelijkertijd voldoende rust voor de dieren te behouden. In dat kader wordt gezocht naar een
alternatief voor dit pad, dat niet meer opengaat vanwege de kraanvogels en hun jongen in de
zomerperiode en gezien de hogere waterstand in het najaar.
– Het bos nabij het sportveld ligt er op dit moment heel slecht bij, voornamelijk als gevolg van de
letterzetter, een kevertje dat onder de schors van de fijnspar leeft waardoor de boom doodgaat.
Op zichzelf is dat een natuurlijk verschijnsel, maar wel veroorzaakt door een ONnatuurlijke
omstandigheid: hier is ooit een monotoon productiebos aangeplant met alleen fijnsparren. Het
beheer is er nu op gericht om een gevarieerd bos te laten ontstaan met diverse boomsoorten en
-hoogten door elkaar heen, zodat het geheel beter bestand is tegen insecten en ziekten. Sinds
afgelopen jaar begeleidt NM dat proces actiever (zie ook ‘De Wyken’ nr. 255, p.16), maar het zal
toch zeker nog jaren duren voordat deze bossen de gewenste aanblik bieden.
– GSM-zendmast: de eerder hiervoor genoemde locatie is niet van NM, maar van Staatsbosbeheer.
Zie ook het verslag van de informatieavond hierover in ‘De Wyken’ nr. 255, p.7.
– Er is discussie over de aantallen dieren die worden gedood op de Fochteloërveen(weg): de bevindingen van NM en die van sommige regelmatige gebruikers verschillen. De gemeente als wegbeheerder zal de weg voor een proefperiode van 2½ jaar afsluiten voor alle gemotoriseerd verkeer,
met uitzondering van aanwonenden. De weg blijft gewoon open voor fietsers en wandelaars.
Opgemerkt wordt dat ook NM-medewerkers hier regelmatig snel rijden en de passeerstroken niet
gebruiken. Zij zouden het goede voorbeeld moeten geven; hier zal intern aandacht voor worden
gevraagd.
– Een bekende wens vanuit het dorp is een wandelpaadje in de berm van de Meester Lokstraat tot
bij het eerste bruggetje. Die berm is echter van de gemeente, niet van NM.
Een volgend overleg is gepland voor medio oktober a.s.; u kunt punten aandragen bij het bestuur.
❖
Bestuurswisseling

Bestuurslid Kees Buitelaar zag zich helaas vanwege drukke werkzaamheden genoodzaakt om zijn
functie neer te leggen. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet en is op zoek naar een opvolg(st)er.
Hierover volgt zo spoedig mogelijk nader bericht.
❖
Op pag. 7 t/m 11 vindt u het verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 juni 2022.
Dit verslag is ook te downloaden vanaf de website ravenswoud.nl .
❖❖❖
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Notulen ledenvergadering dd. 09-06-2022

Verslag Algemene Ledenvergadering – 9 juni 2022
Aanwezig:
Afgemeld:

voorzitter Roland Briefjes, penningmeester Marga Collé, secretaris Hans Meijer en
28 andere leden; F. Hylkema (wethouder), O. Smit, S. Van Belle (GL),
Janne Boonstra (CU), R. v.d. Tempel (D66).
Coos Salomé, Wim Kunst en Frans Stam.

1. Opening

Voorzitter Briefjes opent om 20:00u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er
zijn geen toevoegingen op de agenda.

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30-06-2021 werden gepubliceerd in “De
Wyken” en via de website en zijn ter inzage gelegd. Ze worden goedgekeurd zonder vragen of
opmerkingen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken:
– brief zendmast Ruben Roemeling, Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en stedenbouw:
wordt behandeld bij agendapunt 5.3
– Mail Hielke Merkus: opknappen bankje bij de woning van Johan Meijer, zie agendapunt 5.5
– Email Jan van Veen: houtkunstenaar afgezaagde beuk Meester Lokstraat, zie agendapt 5.5
– Picknicktafel, zie agendapunt 5.5

4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd op de website Ravenswoud alsmede ter
inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Actuele zaken
5.1 Verkeerssituatie Bokslootweg en Meester Lokstraat

De verkeerssituatie aan de Bokslootweg en de Meester Lokstraat is in oktober 2021 ook
besproken in het RAAF-overleg
Er is een brief van een bewoner ontvangen. De situatie is sinds de renovatie verslechterd. Er
wordt met hoge snelheid gereden. Dit geldt ook voor de Meester Lokstraat. Behalve het
snelheidsprobleem zijn er meer klachten:
– Oprit naar de weg is op veel plaatsen niet goed;
– Veel loslatende steentjes;
– De betonranden langs de weg zijn te hoog en op een aantal plaatsen gevaarlijk;
– De zwarte randen langs de weg zijn gevaarlijk voor scooters;
– Automobilisten worden als het ware naar de zwarte randen toegetrokken, er is geen optisch
effect dat tot lagere snelheden leidt zoals op andere plaatsen in de gemeente met rode
denkbeeldige fietspaden. Met dit doel is eerder een optische scheiding afgesproken tussen de
bewonerscommissie en de gemeente.
Eerder is door de gemeente toegezegd dat een jaar na de afronding van de renovatie een
evaluatie plaatsvindt. Wethouder Fimke Hylkema deelt mede dat de evaluatie na de zomer
wordt uitgevoerd en dat zij zich als portefeuillehouder bewust is van de situatie.
Er wordt opgemerkt dat de bewoners van Ravenswoud medeverantwoordelijk zijn voor de
situatie en zich aan de maximumsnelheid moeten houden. Enkele leden, o.a. Hillegonda
Veenstra en Hans Meijer, zijn bereid zitting te nemen in een bewonerscommissie als gesprekspartner voor de gemeente. (Opmerking: Zie ook pag. 11 – Redactie)
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5.2 Overleg met natuurmonumenten

Het overleg vindt 2x per jaar plaats. Aan het overleg nemen 2 boswachters en 2
vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang deel. Onderwerpen:
– Japanse duizendknoop. De voorzitter heeft een exemplaar meegenomen en vertelt over de
eigenschappen en de schade die de plant kan aanrichten. De bestrijding van de plant zal
worden besproken met de boswachters. De vertegenwoordiger van Groen Links verduidelijkt
dat alleen een melding bij de gemeente kan worden gedaan als de plant in openbaar groen
wordt aangetroffen. Wanneer de plant in de eigen tuin voorkomt, moet de bewoner het
probleem zelf oplossen. Eerder is de Japanse duizendknoop aan de Bokslootweg gesignaleerd.
Volgens de gemeente komt de plant daar niet voor.
– Weg door het Fochtelooërveen. Het besluit om deze al of niet af te sluiten is nog niet
definitief. De wethouder merkt op dat eenieder een zienswijze kan indienen. De zienswijzen
worden aan een commissie toegezonden, die deze bekijkt. Daarna vindt besluitvorming plaats.
– Vlonderpad Compagnonsweg gaat niet meer open. Alie is van mening dat er sprake is van
eenzijdige besluitvorming en zal haar argumenten op schrift stellen. De landtong slaat weg. De
voorzitter neemt dit mee naar Natuurmonumenten.
De voorzitter merkt op dat vorig jaar weinig bewoners gebruik hebben gemaakt van de
uitnodiging om deel te nemen aan een avond met Natuurmonumenten. Binnenkort ontvangen
de bewoners opnieuw een uitnodiging.
De voorzitter merkt voorts op dat er vaak afsluitingen plaatsvinden om te voorkomen dat
iemand die zich op een bepaald pad bevindt, schade lijdt. Natuurmonumenten moet dan eerst
omgevallen bomen etc. opruimen. Marga Collé merkt op dat de bewoners er niet waren bij
“Koffie met de boswachter”. Volgens Rolf Bremerman hebben we daar Plaatselijk Belang
voor. Mogelijk was het de vorige keer een ongelukkig tijdstip in oktober van 18:00 tot 20:00u.
Er wordt voorgesteld hiervoor een flyer rond te brengen. Franke verklaart zich hiertoe bereid.
Klazien van Dijk merkt op dat Natuurmonumenten de wandeling met de boswachter die de
omgeving goed kent, op het laatste moment heeft afgezegd. Plaatselijk Belang gaat dat volgens
haar niet oplossen. De vraag is hoe er wel een oplossing kan komen. Marga stelt voor weer
een avond te organiseren en roept de inwoners op om dan wel te komen.

5.3 Zendmast Compagnonsweg

Er is op 7 april 2022 een voorlichtingsavond geweest. Hierbij waren aanwezig een vertegenwoordiger van KPN, een beleidsmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening en een adviseur van
het antennebureau aanwezig. Er moet een mast komen omdat KPN met de rijksoverheid een
dekking van 98% heeft afgesproken. Vier van de vijf locaties zijn afgevallen. Jaap Mekel heeft
voorgesteld de mast tussen de Douglassparren bij zijn terrein te plaatsen. Er moet dan wel met
direct omwonenden worden overlegd.
Enkele aanwezigen vermoeden dat reeds tot plaatsing op een bepaalde plek was besloten.
Mogelijk houdt dit verband met dekking voor Appelscha-Boven.
Wethouder Marcel Bos reageert als volgt: Er waren niet alleen tegenstanders aanwezig, zoals
werd gesteld. Er is door KPN nog geen definitieve aanvraag ingediend. Er worden nog 2 alternatieven bekeken. Men gaat dan terug naar de omwonenden. Er wordt geen besluit doorgedrukt.
Ook het vraagstuk van de 5G-straling is besproken. Er komt nog een artikel in de volgende
dorpskrant en de Nieuwe Ooststellingwerver. Het is dus nog geen gelopen race.

5.4 Dorpsvlag

Eric van Beek geeft een presentatie over de prijsvraag voor het ontwerpen van een dorpsvlag.
Winnares is Stephanie Neeter. Eric reikt de prijs aan haar uit. Inwoners wordt gevraagd kenbaar
te maken of zij een vlag willen kopen. De hoeveelheid is medebepalend voor de prijs. In de
pauze is er een taart met een afbeelding van de dorpsvlag.

5.5 Dorpsbeheer, vragen en opmerkingen

– Hielke Merkus heeft een email gestuurd over het opknappen van het bankje bij de dam.
Hielke is bereid om mee te helpen schilderen. Nina Boonstra en Franke de Boer melden zich
ook als vrijwilligers. Behalve het bankje schilderen moeten ook de struiken worden gesnoeid
en er zijn werkzaamheden die met een bosmaaier moeten worden uitgevoerd.
– Hielke Merkus maakt melding van een doodlopende wijk. Er waait groenafval naar het einde,
dit leidt tot vissterfte. Hij doet een suggestie voor een opdracht aan Veenstra. Wethouder
Marcel Bos neemt dit mee naar het gemeentehuis.
– Freddy Dillingh vraagt of er voor de omgezaagde bomen nieuwe bomen in de plaats komen.
Plaatselijk Belang zal dit aankaarten bij de gemeente.
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– Containers worden slordig geleegd, er ligt na het legen veel afval naast. Er is een mail over aan
Omrin gestuurd. Men “kon er niets mee”. Wethouder Fimke Hylkema pakt dit op als
actiepunt.
– Er staat geen afvalbak bij de plaats van de kanoverhuur. De voorzitter bespreekt dit met De
Jongens van Outdoor.
– De voorzitter bespreekt met Outdoor ook het toiletgebouw bij de kanoverhuur.
– Er is een email ontvangen van Jan van Veen met de suggestie om een houtkunstenaar de
afgezaagde beuk aan de Meester Lokstraat te laten bewerken zodat er een raaf wordt gevormd.
De leden reageren positief op het idee. De indiener zal worden gevraagd om offertes of
prijsopgaven op te vragen.
– Er is een brief ontvangen over de Historische Route met een voorstel een picknicktafel in het
dorp te plaatsen. De voorkeur gaat uit naar een plek nabij de jeu de boulesbaan. De voorzitter
vraagt ook bij Natuurmonumenten na of er een bankje kan worden geleverd.
5.6 WhatsAppgroep Buurtpreventie: stand van zaken

De laatste tijd worden meldingen gedaan over weggelopen huisdieren en zelfs postduiven, terwijl
de groep voor inbraak en criminaliteit is bedoeld. Het risico is dat mensen uiteindelijk niet meer
op meldingen reageren. Er wordt een tweede whatsappgroep opgericht voor andere zaken dan
inbraak, criminaliteit en gevaar. Voor de WhatsAppgroep Buurtpreventie wordt een tweede
beheerder gevraagd.

5.7 WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Er zijn voorbeelden en er is materiaal verzameld. In het RAAF-overleg is ondersteuning
gevraagd in verband met tijdsbeslag. Binnenkort is er ook een overleg met een bestuurscoach van
Scala. Deze kan mogelijk ook een bijdrage leveren.

5.8 Wensenfonds gemeente

Wensen kunnen tot 22 juli 2022 worden ingediend door een rechtspersoon, dus via Plaatselijk
Belang.

5.9 Wat verder wordt aangedragen

Klazien van Dijk wil een extra pad om eerder het bos in te kunnen. De voorzitter verwijst naar
Ooststellingwerf.nl , waar men kan zien of een wens in aanmerking komt voor het Wensenfonds.
Daarna kan men een wens indienen bij Plaatselijk Belang. Het pad zou lopen van Kiek op de
Wijk tot de houten brug.

6. Vragen aan en inbreng van vertegenwoordigers gemeentebestuur

Een inwoner had een klacht ingediend bij de gemeente en werd verwezen naar Plaatselijk Belang.
Een aparte bak “Bello” die kan worden afgesloten is wenselijk. Wethouder Fimke Hylkema wijst
erop dat dit kan worden gemeld bij verbeterdebuurt.nl . Meldingen kunnen worden gevolgd.
Iedereen kan daar een melding doen. Wethouder Marcel Bos deelt mede dat het streven is om
binnen 24 uur een reactie te geven. (Opmerking: Zie hierover echter ook pag. 21 – Redactie)

7. Financieel verslag 2020 & verslag kascommissie
–
–
–
–

De penningmeester licht het financieel verslag over 2021 toe.
De contributie van 2020 is door sommigen in 2021 betaald.
Er is eenmalig extra subsidie toegekend, daarom is er meer dorpenbudget.
Voor wat betreft de lasten: er is meer uitgegeven aan onderhoud voor bezittingen en de
kosten voor de AED hebben betrekking op een periode van twee jaar.
– De kascommissie: Wim Kunst en Nina Boonstra zijn bij Marga geweest en geven haar een
compliment voor de goede uitleg. Ook voor het uitzoeken van een verschil. De kascommissie
is tevreden en stelt de leden voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beleid. Het bestuur wordt décharge verleend.

8. Begroting 2022 & vaststelling contributie

– De penningmeester licht de ontwerpbegroting-2022 toe.
– Eric van Beek geeft uitleg over de hogere kosten voor de website in de begroting.
– Rolf Bremerman vraagt waarom er een tekort is en er niet een kleinere post voor het
dorpenbudget wordt opgenomen. De penningmeester antwoordt dat zij liever de subsidie
ongemoeid laat.
– De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd en bedraagt 8 euro.
– Na een stemming wordt de begroting aangenomen door de leden.
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9. Verkiezing kascommissie voor het boekjaar 2022

Wim Kunst blijft aan, Nina Boonstra treedt af. Gerdien van Huis treedt toe tot de kascommissie.
Hottie Cnossen wordt reservelid.

10. Bestuursverkiezing

– Roland Briefjes treedt af als voorzitter en wordt algemeen lid van het bestuur.
– Mathilde Holkamp wordt tot nieuwe voorzitter gekozen. Er wordt een vervanger gezocht
voor Kees Buitelaar. Gelet op de opkomst bij deze algemene ledenvergadering denkt de
aftredend voorzitter dat Plaatselijk Belang nog steeds bestaansrecht heeft. Maar als er slechts
vier bestuursleden zijn, kan dit tot problemen leiden bij stemmingen.

11. Nieuws van het Dorpshuis

Voorzitter Merlin Neeter licht de bestuurssamenstelling toe. De financiële situatie is goed te
noemen. De post-coronaplannen bestaan onder meer uit een facelift van de biljartzaal en een
renovatie van de keuken. Hiervoor is een subsidie van het Samenwerkingsorgaan Dorpshuizen
beschikbaar. Er moest afscheid worden genomen van de tuinman. Hiervoor wordt een vervanger
gezocht. De instelling aan de Lycklamavaart kan geen mensen leveren omdat er als gevolg van
personeelsgebrek geen capaciteit is voor begeleiding.
Marga Collé doet de suggestie om bij Henk van Dijk te vragen welke vrijwilligers beschikbaar
waren toen hij nog deel uitmaakte van het bestuur van het dorpshuis, Alie merkt op dat er
mensen bereid zijn om het tuinonderhoud te verzorgen maar dat zij niet voor vergaderingen van
het dorpshuis worden uitgenodigd.

12. Rondvraag

– Nina Boonstra: er waren mensen van de gemeente die zij niet kende. De suggestie wordt
gedaan om bij de volgende vergadering de vertegenwoordigers van de gemeente vragen zich
voor te stellen.
– Alie Jansen: stelt voor de aftredend voorzitter een bloemetje te geven.
– Klazien van Dijk: wil meer jongeren bij Plaatselijk Belang betrekken. Om dat te bereiken moet
het doel duidelijk worden gemaakt. Zij stelt voor een artikel in de Wyken te plaatsen.
– Alfred Beuker: meldt dat het sportveld nog steeds nat is en vraagt of er wat aan kan worden
gedaan. Marga Collé legt uit dat de sloot achter de woningen moet worden schoongemaakt.
Om dit te verbeteren zal zij contact opnemen met Roald Dijkstra.
– Er zijn weinig bloemen te zien op de bloemenweide, alleen onkruid. Toch is er voor €3000
zaad gestrooid. Roland Briefjes zal hiervoor contact met Jaap Mekel opnemen.
– Freddy Dillingh: vraagt of er mensen zijn die aan jeu de boules willen meedoen. Er is destijds
door Henk van Dijk een lijst met geïnteresseerden opgesteld nadat aanmeldingsformulieren zijn
ontvangen.
– Eric van Beek: vraagt of Plaatselijk Belang vlaggenmasten kan subsidiëren.

13. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:40u.
❖

Oproep aan bewoners Bokslootsweg & Meester Lokstraat
Zoals in bovenstaand verslag onder punt 5.1 is beschreven gaat de gemeente de verkeerssituatie op de
Bokslootsweg en de Meester Lokstraat evalueren. Deze evaluatie start in oktober 2022 en wordt
uitgevoerd naar aanleiding van de renovatie die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden.
Gekeken zal worden naar o.m. snelheidsbeperkende maatregelen, onveilige betonranden, loslatend
grind, etc.. In de ledenvergadering is het voorstel gedaan om als gesprekspartner voor de gemeente
een bewonerscommissie in het leven te roepen. Enkele leden gaven aan in principe bereid te zijn om
zitting te nemen in zo’n commissie. Hoogstwaarschijnlijk is de evaluatie door de gemeente de enige
en laatste kans om de situatie te verbeteren. Daarom worden leden die willen deelnemen aan het
gesprek met de gemeente dringend opgeroepen zich op te geven voor de bewonerscommissie.
Opgeven kan bij de secretaris van Plaatselijk Belang met een e-mailbericht aan hans_jil@yahoo.fr .
❖ ❖ ❖
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Activiteiten van de
Historische Vereniging
Appelscha e.o.
O PENLUCHTTHEATER ‘D E K OELE ’ – B OSBERG , A PPELSCHA :
●

(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 in de steel zit. Sinds begin juni kunt u kaarten online reserveren via www.vanplan.nl of kopen bij TIP.
Kosten €10,00 plus service- en transactiekosten.

I N DE ‘H OOLTEN K LINTE ’ – B OSBERG 1, A PPELSCHA :
● Zaterdag 24 september – 14:00u
– Nostalgie met o.a. oude schoolplaten
Deze middag neemt Klaas Hulshof ons mee terug naar vroeger aan de hand van een presentatie over oude
schoolplaten, o.a. van Ot en Sien, filmpjes over klompen maken, het veenmuseum en huisslachterij.
Entree €2,00 voor leden en €4,00 voor niet-leden.
●

Zaterdag 15 oktober – 14:00u
– Johan Veenstra
Johan Veenstra schrijft sinds jaar en dag romans, gedichten en verhalen in het Stellingwerfs. Hiermee heeft hij
diverse prijzen behaald, o.a. de Zilveren Anjer in 2021. Vanmiddag vertelt hij een aantal van zijn verhalen.
Entree €2,00 voor leden en €4,00 voor niet-leden.

●

Zaterdag 22 oktober – 14:00u
– Duo NulenniX
Gezellige meezingliedjes worden afgewisseld met komische en nostalgische nummers in de streektaal. Zo heeft
Duo NulenniX een aantal liedjes van Ede Staal met een nieuw arrangement in het programma opgenomen en
wordt alles live gezongen en gespeeld. Een gezellig, nostalgisch programma neerzetten, dat is de heren wel
toevertrouwd! Entree €3,00 voor leden en €5,00 voor niet-leden.

●

Zaterdag 5 november – vanaf 10:00u – Harambe
Deze dag staat in het teken van Harambe – herinneringen ophalen, foto’s, films etc. bekijken en daarnaast oude
bekenden ontmoeten: dit klinkt als een reünie. Entree gratis.

Let op: Het kan zijn dat een activiteit – om welke reden ook – niet door kan gaan;
houdt daarom de lokale media en de website www.hvappelscha.nl in de gaten.
Aanvullende informatie omtrent bovenstaande: zie ook de website.
❖
Kalender 2023

De Prent-Photo-Club heeft ook dit jaar weer een nieuwe kalender samengesteld. Het thema is “Werkzaamheden uit vroeger tijden”. Vanaf begin september starten we met de verkoop. De vrijwilligers
gaan op pad om de kalender huis-aan-huis te verkopen. Ook kunt u op dinsdagmorgen tussen 09:00
en 11:30u terecht in de Hoolten Klinte. Lukt dit niet, neem dan contact op met Koert Vondeling
(432803) of in Ravenswoud met de fam. Mulder (433249), 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 NL25RABO 0303545585 o.v.v. naam en adres.
Boeken en platen

Mocht u thuis nog boeken en/of platen hebben en deze beschikbaar willen stellen, dan kunt u contact
opnemen met o.a. Koert Vondeling (432803), of in Ravenswoud bezorgen op Meester Lokstraat 22.
Brengen mag ook op dinsdagochtend tussen 09:00 en 11:30 uur in de Hoolten Klinte te Appelscha.
❖❖❖
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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. 9-6-2022)
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Mathilde Holkamp (06) 3019 4134
Hans Meijer
750 857
Marga Collé
426 858
Roland Briefjes
426 498
vacature
–

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Merlin Neeter
Renate Louwes
Sjaak Ram

(06) 4128 8999
(06) 2859 7587
(06) 2314 1555

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 2511 8482
Roelf Blaauwwiekel
432 901

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl
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
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De doorgeefpen
Wij zijn de familie Hulshof en wonen op de Compagnonsweg 36. Wij,
Marko en Mirjam, hebben vier kinderen. Mijn oudste dochter, Liza,
woont samen met haar vriend in Amsterdam, waar zij net afgestudeerd is
aan de universiteit van Amsterdam en sinds kort ook in Amsterdam een
baan heeft. Mijn oudste zoon, Thom, woont in Amstelveen. Aangezien
hij nog studeert in Amsterdam was het voor hem praktischer om in het
westen te blijven. Hij had de mazzel dat hij net een week voor ons vertrek alsnog een appartement wist te krijgen. Steyn en Tess zijn verleden jaar wel met ons mee verhuisd naar Ravenswoud. Steyn gaat voor zijn studie naar Assen en zit inmiddels in zijn tweede jaar.
Tess zit nu in haar eindexamenjaar en zit in Oosterwolde op school. Zij wil hierna een opleiding gaan
doen voor pedagogisch medewerker. Ze vindt het leuk om met baby’s/kinderen om te gaan en past
ook graag op, dus als iemand nog eens een oppas nodig heeft...
Wij komen uit het mooie dorp Heemskerk, vlakbij de duinen en het strand. Wij gaan al jaren in de
buurt van het Drents-Friese Wold op vakantie en Marko had altijd al de intentie om later eens hier te
gaan wonen, vanwege de rust. Nu komt zijn vader ook uit Drenthe en zijn moeder uit Friesland, dus
zijn roots liggen toch een beetje hier. De bedoeling was om dat pas te doen als alle kinderen het huis
uit waren. Corona heeft alles een beetje in een stroomversnelling doen gaan. Het thuiswerken, de
stijgende huizenprijzen en het feit dat we onze 2 paarden aan huis wilden hebben (nr. 3 kwam hier
pas), heeft ons doen besluiten dat het nu de tijd was om een huis te zoeken met een groot stuk land
voor de paarden. Dat is zeker goed gelukt.
Marko werkt als IT-consultant en kan dus prima thuiswerken. Om de week gaat hij twee dagen weer
terug naar het westen, aangezien hij momenteel gedetacheerd is bij TATA Steel. Ikzelf werk niet,
aangezien ik al jaren chronisch ziek ben en mijn gezondheid nog steeds achteruitgaat. Ik heb een
A4’tje vol met diagnoses, maar daar ga ik jullie verder niet mee vermoeien. Gelukkig hebben we de
paarden, die mijn benen zijn en ik zo nog overal en nergens kom. Buiten het paardrijden om en de
visites lig ik voornamelijk in bed, omdat ik veel pijn heb en het niet trek om een hele dag op te zitten.
Niet heel erg spannend dus.
Behalve de paarden hebben we ook nog twee konijnen en een hond, die sinds we hier wonen echt een
waakhond is geworden. Zodra er iemand op het erf komt, slaat ze aan.
We hebben nog geen moment spijt gehad van onze beslissing om hier te komen wonen. Het is hier
heerlijk en we hebben een prachtige plek.
Wij geven de pen door aan Wiebe en Tieneke.
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Burendag, ook in Ravenswoud!

❖

Geef het dorp die dag een extra feestelijke aanblik
door zoveel mogelijk nieuwe dorpsvlaggen te laten wapperen.
Sla om naar pagina 19 voor de bestelprocedure en kortingscode
en wacht niet te lang met bestellen!
❖❖❖
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Meer AED-hulpverleners zijn welkom (en nodig)!
Zoals bekend hangt er aan het Dorpshuis een AED, eigendom
van – en sinds de opheffing van de AED-werkgroep ook
beheerd door – Plaatselijk Belang. Daarnaast is er een tweede
AED die hangt bij de toegang tot B&B ‘Tala Lodge’, aan de
Bokslootsweg 13. Deze is er gekomen op initiatief van de
Stichting Hartveilig Ooststellingwerf, gefinancierd door de
gemeente met een bijdrage van PB voor het maken van een
afdak (foto links).
Een AED heeft pas nut als hij wordt ingezet door hulpverleners die daarvoor goed zijn opgeleid. Per
AED zijn ca. 10 vrijwilligers nodig om het systeem goed te laten lopen. Daarmee is er een redelijke
kans dat er bij een alarmering voldoende hulpverleners in de buurt zijn; die worden na een 112-alarm
via hartslagnu.nl gewaarschuwd en voorzien van informatie over de dichtstbijzijnde AED en de plek
van het noodgeval. Zeker in een uitgestrekte plattelandsgemeente als de onze zullen burgerhulpverleners vaak eerder ter plaatse zijn dan de gelijktijdig gealarmeerde ambulances, zodat ze de reanimatie
alvast kunnen starten. Dit is belangrijk, want met de juiste hulp in de eerste 6 minuten is de kans op
overleven het grootst. Het is ook goed als er meerdere hulpverleners aanwezig zijn, zodat ze samen de
reanimatie kunnen volhouden totdat de professionals van de ambulancedienst het overnemen.
Wie kunnen burgerhulpverlener worden?

Iedereen van 18 jaar of ouder komt hiervoor in aanmerking na het volgen van een reanimatiecursus.
Plaatselijk Belang Appelscha organiseert dit najaar namens de Hartstichting de volgende cursussen:
– 26 september, 19:30 – 22:00u, basiscursus Reanimatie & AED;
–
5 oktober, 19:30 – 22:00u, herhalingscursus Reanimatie & AED.
Deze vinden plaats in De Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha. De kosten bedragen €20 per
cursus. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar: vaak vergoedt deze de kosten geheel of gedeeltelijk.
Aanmelden kan via een mailtje naar: hartveiligappelscha10@gmail.com onder vermelding van naam en
geboortedatum.
Beschik je al over een geldig reanimatiediploma (niet ouder dan 2 jaar), maar ben je nog niet geregistreerd als burgerhulpverlener? Ga dan naar hartslagnu.nl en meld je aan. Ook op de site van de
Hartstichting is meer informatie te vinden: zie hartstichting.nl/reanimatie .
.

.

Jeu de Boulers in actie!
Voorafgaand aan de maandelijkse ‘Wijs in
De Wijken’-borrel op de laatste vrijdag van
augustus werd er een geanimeerd spelletje
jeu de boules – of, voor de semi-profs :
pétanque – gespeeld op het sportveld.
Na het doornemen van de spelregels werd
een teamindeling gemaakt. Met een inleidend
drankje erbij werd het al snel gezellig, wat
niet wegneemt dat er heel zorgvuldig werd
gekeken hoe de ballen lagen.
De aanwezigen waren het erover eens dat deze opzet
voor herhaling vatbaar is. Het voorlopige plan is dan
ook om dit voortaan elke laatste vrijdag van de maand
te gaan doen.
❖❖❖
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Nog één keer: de nieuwe dorpsvlag
Al enige tijd is de nieuwe dorpsvlag te bewonderen aan de
mast bij het dorpshuis. U ziet daar de grote maat (150x225
cm); voor aan de gevel is ook de standaardmaat (100x150
cm) leverbaar. Bestellen kan rechtstreeks bij de fabrikant,
Holland Vlaggen te Oosterwolde via hun website:
https://www.hollandvlaggen.nl .
Als u in het zoekvak “Ravenswoud” intypt, komt u vanzelf
bij de juiste pagina terecht. De standaardprijzen inclusief
BTW zijn €20,68 en €41,33 voor resp. de kleine en de
grote versie, MAARRR...: voor inwoners van Ravenswoud
geldt een korting van 25%. Die korting krijgt u door bij uw bestelling kortingcode ravenswoud25 in
te voeren.
Ook belangrijk: om de verzendkosten (€10 incl. BTW voor de grote en €5,50 voor de kleine) uit te
sparen is het ook mogelijk om uw bestelling af te halen – de meeste van onze inwoners doen immers
wel eens boodschappen in Oosterwolde. De vlaggen worden op bestelling geproduceerd en de klant
wordt geïnformeerd wanneer de vlag klaarligt. Afhalen kan dan op afspraak op het adres
Ploeggang 12, in de bocht tegenover het Argos-tankstation. Telefoon: (0516) 626 826.
.

.

Fochteloërveen Toekomstbestendig: update!
Natuurmonumenten wil u graag blijven informeren over de toekomstige natuurherstelwerkzaamheden in het Fochteloërveen. Om dit Natura 2000-gebied toekomstbestendig te
maken is een optimale waterhuishouding van belang. Door het herstellen van kades wordt
voorkomen dat kostbaar regenwater weglekt en het gebied verdroogt. Deze maatregelen zijn
nodig om kwetsbare dieren en planten te behouden voor de toekomst.
Het Fochteloërveen is verdeeld in verschillende compartimenten/vakken. Rondom een compartiment worden met zand en leem de kades hersteld. Aan de Drentseweg is de afgelopen
weken gewerkt aan de inrichting van een depot voor het zand en leem. De komende maanden starten we met het herstel van de kades.
We willen u graag informeren over de werkzaamheden. We organiseren daarom weer een
fietsexcursie en wel op 10 september a.s.. Daarbij vertellen we over de natuurherstelwerkzaamheden in het gehele Fochteloërveen. Wie half april jl. ook van de partij was, kan de
sindsdien gemaakte vorderingen in ogenschouw nemen.
Aanmelden voor de excursie van 10 september kan via: nm.nl/natuurherstel-fochteloerveen . Heeft u
vragen en of opmerkingen dan kunt u mailen/bellen met omgevingsmanager Willem Hermse,
w.hermse@natuurmonumenten.nl of (06) 1349 4278.
Op de website www.nm.nl/fochteloerveen-toekomstbestendig kunt u meer informatie vinden over het
natuurherstel. Op de hoogte blijven? Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief ‘De Veenflits’ door middel
van een mail naar: secretariaatfriesland@natuurmonumenten.nl .
.

.

Veilig Verkeer Nederland zoekt hulp!
In en rondom Ravenswoud doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer Nederland-afdeling
verschillende activiteiten. Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Appelscha.
Wij zijn op zoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld
fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad kunnen gaan.
Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt?
Stuur dan een mailtje naar Sanne Martens via steunpuntnoord@vvn.nl .
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Nieuwe horizonten…
Vijf jaar geleden vestigden we ons in Ravenswoud. We verruilden onze woning op Vlieland voor de
vervallen boerderij aan de Compagnonsweg 56 en stripten deze totaal. Er bleef over: vier muren, een
zandvloer en een lek dak .
Nu, vijf jaar later, hebben we vier goed lopende B&B-kamers, een mini-natuurcamping voor zeven
trekkerstentjes en een fijne yogaruimte onder de oude binten in de boerderij. Het is een prachtige
boerderij met een geweldig uitzicht op een uniek plekje geworden.
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, omdat de wereld groter is dan Ravenswoud en we wel
van uitdagingen houden, hebben we onlangs de boerderij weer verkocht. Amanda en Machiel uit
IJmuiden waren de kijkers die kopers werden, verliefd raakten op de plek en de boerderij en de B&B
en minicamping verder willen doorzetten. De kippen en zelfs de kat mogen blijven, wat ons heel
dankbaar stemt.
Wij gaan Europa verkennen, het eerste jaar te voet met een tent, vanaf het voorjaar 2023 met een
camper. Een spannend avontuur dat heel binnenkort werkelijkheid wordt.
We hebben met veel plezier in Ravenswoud gewoond en zullen er zeker nog regelmatig terugkomen.
We willen iedereen bedanken die op welke wijze ook onze levens de afgelopen vijf jaar heeft gekleurd.
Met pasteltinten, felle kleuren en af en toe een somber zwart-wit.
We hebben genoten van alle facetten. Onze reis zet zich voort, we wensen iedereen het allerbeste.
Amanda en Machiel, dank voor onze bijzondere ontmoeting. Dank dat jullie willen voortzetten wat
wij begonnen zijn. We wensen jullie heel veel woonplezier en het allerbeste!
Robin en Mariël Woestenburg-Slotman
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Verbeter de buurt, maar voortaan anders!
Ziet u ergens zwerfafval, een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel
of valt u iets anders op in de gemeente? Dan horen wij dat graag.
Vanaf nu gaat dit nog makkelijker via onze vernieuwde melddesk.
Melding doen

U kunt zelf een nieuwe melding maken via het formulier op de
website. Voordat u een melding doet, kunt u eventueel op onze
website zien of er al een melding is gedaan. Ga naar:
www.ooststellingwerf.nl/melding-doen .
App

U kunt ook gebruik maken van de gratis MijnGemeente-app. Deze
app vervangt de Verbeterdebuurt-app. De app is te downloaden in
de Google Playstore en Apple Store. Via de MijnGemeente-app
kunt u direct op de locatie van de overlast een melding doen. Via
de app deelt u de locatie van uw melding. Ook kunt u een foto
meesturen. De melding komt direct bij ons binnen en wij gaan ermee aan de slag.
Gemeente Ooststellingwerf

❖

Kanttekening van de redactie
De redactie kreeg onlangs bovenstaand bericht van de gemeente. “Vanaf nu gaat dit nog makkelijker
via onze vernieuwde melddesk” ziet u hierboven staan. Welnu, voordat we zoiets publiceren wilden we
dát natuurlijk eerst wel even verifiëren, want via de inmiddels vertrouwde verbeterdebuurt.nl -website
ging het al zo makkelijk én zo snel – en dan zou het nu nog makkelijker en sneller worden?
Dus er werd op zaterdagmiddag 16 juli een melding in het systeem geplaatst over de sloot tussen het
sportveld en de achtertuinen van Veenwijksweg 7 t/m 11, die al vaker ter sprake kwam vanwege het
niet goed afwateren van het achterste gedeelte van het sportveld. Die sloot komt uit op de 4e Opwiek,
maar loopt niet goed door. Er is al een flink aantal jaren geen onderhoud aan gepleegd zodat de boel
verstopt zit met grond, bladresten etc.. Op maandag 18 juli bleek bij controle van de melding dat deze
in de kaart als “afgehandeld” was gemarkeerd. Dat gaf hoop! Echter, ondanks dat bij het indienen van
de melding was aangegeven dat de melder op de hoogte gehouden wil worden, was er geen bericht
ontvangen. Bij een check ter plaatse bleek er ook geen zichtbaar teken van enige actie, net als bij een
hernieuwde controle op 2 augustus. Toen bleek ook dat de gedane en “afgehandelde” melding inmiddels ook niet meer te zien was op de bij de gemeentelijke melddesk behorende interactieve kaart.
Inmiddels hebben we van de gemeente vernomen dat er “aan de achterkant” van het systeem nog de
nodige verbeteringen zullen worden aangebracht. Er is voor nieuwe software gekozen omdat het
pakket van verbeterdebuurt.nl erg arbeidsintensief is voor de gemeentelijke diensten (o.a. veel dubbel
invoerwerk) en totaal niet flexibel v.w.b. het doorvoeren van verbeteringen. Het nieuwe pakket biedt
op beide gebieden veel voordelen. Een (tijdelijk) nadeel is wel dat er nog het nodige moet worden
gedaan om de functionaliteit en de terugkoppeling van informatie naar de meldende burger in orde te
krijgen. We houden in de gaten hoe dit zich in de komende tijd gaat ontwikkelen.
Overigens heeft de feitelijke opvolging van de meldingen niet te lijden onder het feit dat in het traject
achter de schermen nog het een en ander aangepast moet worden. De uitvoering van werkzaamheden
gaat over het algemeen minstens zo snel als – of zelfs sneller dan – we tot nu toe reeds gewend zijn.
Voor wat betreft de bovengenoemde sloot langs het sportveld en de bloemenweide: de situatie is ter
plaatse opgenomen met de afdeling Beheer en Onderhoud. Bekeken wordt wat nu de meest kansrijke
actie is om het probleem de wereld uit te helpen. We blijven dit volgen!
Zoals hierboven vermeld kunt u zelf een nieuwe melding maken via het formulier op de website.
We zijn wel heel benieuwd naar uw ervaringen!
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de puzzel in nr. 255 luidt: KROATIË, (met of zonder trema). Er kwamen 12
oplossingen binnen, waarvan 11 goede.
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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