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“De Wyken”
Nummer 257
oktober 2022
Verschijnt als dorpskrant
van Ravenswoud en is een
zelfstandig onderdeel van
Plaatselijk Belang.

Nieuws van Plaatselijk Belang
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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 5 december a.s.
(verschijnt ca. 17 december)
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 & 2023 van “De Wyken”
Nr.

Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

258: maandag ........... 5 december
weekend 17 december
259: maandag ........... 6 februari
weekend 18 februari
260: maandag .........10 april
weekend 22 april
261: maandag .........12 juni
weekend 24 juni
262: maandag .........21 augustus
weekend 2 september
263: maandag .........16 oktober
weekend 28 oktober
264: maandag ........... 4 december
weekend 16 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 .................17
donderdag .................15
donderdag .................12
donderdag .................15


november
december
januari
februari

Kleurgroep

Elke woensdagochtend vanaf 10:00u komt de kleurgroep bij elkaar in het dorpshuis om verder te
werken aan individuele en/of gezamenlijke projecten.


“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 november 17:00–21:00u
vrijdag........................30 december 17:00–21:00u
vrijdag........................27 januari
17:00–21:00u
vrijdag........................24 februari
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

Vanaf oktober start het nieuwe seizoen: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 19:30u.


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

vr: 04 nov
do: 10 nov
zo: 13 nov
vr: 18 nov
vr: 25 nov
wo: 14 dec

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

16:00h

16:00h Kinderdisco (zie pag. 9)
19:00h Tweedehands speelgoedmarkt (zie pag.16)
13:45h Intocht Sinterklaas vanaf de Dam (zie pag.17)
19:30h 20:00h Bingoavond (zie pag. 11)
17:00h 17:00h Wijs in De Wijken (Blijft u eten? Graag even opgeven)
20:00h Kerstworkshop (zie pag. 19)
Zie ook de uitgebreide agenda op www.ravenswoud.nl

❖❖❖
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Mededelingen van het bestuur

Mathilde Holkamp is bereid gevonden als medebeheerder van de WhatsAppgroep Buurtpreventie op
te treden en heeft inmiddels deze rol in de groep gekregen.
Wist u dat Plaatselijk Belang Ravenswoud onder die naam een Facebookpagina heeft? Heeft u een
Facebook-account, volg onze pagina voor actuele onderwerpen (bijvoorbeeld werkzaamheden).
❖

Ledenvergadering – najaar 2022
Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Ravenswoud u uit voor het
bijwonen van de Algemene Najaarsvergadering. Deze zal worden gehouden
in Dorpshuis “De Wijken” te Ravenswoud op
17 november 2022, aanvang 20:00 uur.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs; de agenda vindt u hieronder.
Agenda

1.

Opening & vaststelling agenda

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 9 juni 2022, gepubliceerd in dorpskrant
‘De Wyken’ nr. 256, september 2022

3.

Mededelingen & ingekomen stukken

4.

Dorpsbeheer: vragen en opmerkingen

5.

Vertegenwoordigers Gemeentebestuur: vragen & opmerkingen
Pauze

7.

a. Aantreden nieuw bestuurslid Hottie Cnossen
b. Eventueel toegevoegde agendapunten

8.

Verkeerssituatie Bokslootsweg & Meester Lokstraat

9.

Mededelingen Dorpshuis

10.

Rondvraag

12.

Sluiting vergadering

❖❖❖
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WIE... is die nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang?
In april 2020 bezocht Mathilde Holkamp, zoals wel vaker, goede vrienden in
Ravenswoud, nl. de toenmalige bewoners van de yogaboerderij aan de
Compagnonsweg 56. Ze had hier bij eerdere bezoeken al in de bossen en
verdere omgeving gewandeld, maar nu liep ze ook een keer door de
dorpskom en zag toen de woning op de hoek van de Veenwijksweg en de
Meester Lokstraat te koop staan. Die paste precies in haar ideaalbeeld van
“zó wil ik wonen”: vrijstaand, maar wel in een rustig dorp en met genoeg
ruimte voor een moestuin en wat kippen. De koop werd gesloten en in
september 2020 vond de verhuizing plaats vanuit Leidschendam.
Inmiddels is ze met pensioen na een zeer gevarieerde carrière, die haar van
jongste bediende in Amsterdam via diverse functies, veelal gericht op
financieel beheer van soms grote organisaties, voerde naar directeur-bestuurder van een woningcorporatie in Katwijk. Tal van studies brachten haar steeds een stapje verder.
Verder is Mathilde opgeleid tot yogadocent gericht op rug, nek en schouders; daarin heeft ze een
eigen bedrijf gehad. In die hoedanigheid heeft ze ook verschillende workshops in de Ravenswoudse
yogaboerderij gegeven. Gevraagd naar haar ambities betreffende het voorzitterschap van Plaatselijk
Belang geeft ze aan, vooral de verbinding te willen zoeken met en tussen de Ravenswoudsters. Het
doel is om er samen, mét elkaar, voor te zorgen dat Ravenswoud voor ons allemaal de fijne woonplek
blijft die het nu is. Plaatselijk Belang is overigens nog op zoek naar bestuursleden en het zou helemaal
fijn zijn als jongeren zich daarvoor melden.
vBk
.

.

Fietsveiligheid Bokslootsweg & Meester Lokstraat
In de vorige dorpskrant nodigde het PB-bestuur belangstellenden
uit om deel te nemen aan een bewonerscommissie, op te richten
als gesprekspartner voor de gemeente inzake de veiligheid voor
fietsers (en wandelaars) na de vorig jaar uitgevoerde herinrichting
van bovengenoemde wegen. Naast PB-secretaris Hans Meijer als
bestuursvertegenwoordiger hebben zich hiervoor nog 5 mensen
aangemeld, te weten Mieke Schrijver, Yvonne van der Laan, Ed
Knaap, Hilbert van der Duim en Eric van Beek. Laatstgenoemde
was als (voormalig) PB-secretaris jarenlang nauw betrokken bij de
lobby om te komen tot veilige fietsroutes tussen Ravenswoud en Appelscha, die van belang zijn voor
vrijwel alle inwoners van Ravenswoud en in het bijzonder voor de schooljeugd.
De commissie is eerst aan de slag gegaan met een vragenlijst om bij de bewoners van de betreffende
straten (buiten de bebouwde kom) de ervaringen, problemen en ideeën voor verbetering in kaart te
brengen. Van de uitgezette vragenlijsten is ruim 85% terugontvangen. De algemene tendens is dat de
herinrichting van beide wegvakken nog niet de verbeterde veiligheid voor fietsers (en ook wandelaars)
heeft gebracht die ervan werd verwacht, terwijl ook het wooncomfort er niet op vooruit is gegaan.
Het resultaat is samengevat in een rapport waarin, mede uit eigen onderzoek door de commissie,
diverse mogelijke oplossingen ter verbetering van de situatie worden aangedragen. Het is de bedoeling
om dit rapport aan te bieden aan de heer Gerben But, wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit, als
bijdrage aan de door de gemeente toegezegde evaluatie van de herinrichting.
Nadat het rapport is aangeboden aan de wethouder (begin november, datum bij sluiting van de krant
nog niet bekend) komt het voor iedereen beschikbaar via de website www.ravenswoud.nl/downloads .
vBk
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Van de Werkgroep Duurzaam
In de aanloop naar het schrijven van dit
stukje gaan m’n gedachten alle kanten op.
Eén van de dingen: er zullen vast lezers
zijn die denken “moeten we nu ook in
onze dorpskrant nog lezen over milieu of energie of over ‘al dat gedoe’ ?”
Andere insteek: zouden er ook mensen zijn die denken “van die Werkgroep Duurzaam hoor je ook
niks meer”? Dat zou fijn zijn, wanneer die mensen er zijn. Die zijn dan welkom om onze werkgroep
te versterken. We kunnen wel nieuwe ideeën en nieuwe menskracht gebruiken om de werkgroep, nu
bestaande uit Coos Salomé, Hottie Cnossen, Jaap Mekel, Hennie Welsink en Widmar van der Meer,
gaande te houden.
Ook wanneer u als lezer denkt: ik zou wel willen dat er in ons dorp ... (vul maar in) georganiseerd gaat
worden, laat het dan weten. Wie weet vindt de werkgroep het ook een goed idee om te onderzoeken
of zoiets hier kan. Neem dan contact met ons op (gegevens op pag. 11).
Ondertussen zijn we door de warme zomer en de vele zonne-uren natuurlijk heel blij met het zonnedakproject dat we twee jaar geleden gerealiseerd hebben.
En voor nu: houdt het nieuws vanuit de gemeente en vanuit “De Eendracht” in de gaten, want
binnenkort start er een nieuw project waar we vol spanning naar uitkijken.
Hottie Cnossen
.

Uitnodiging voor alle burgerhulpverleners
De besturen van de Plaatselijke Belangen van Appelscha, Appelscha-Boven &
Ravenswoud en de Ondernemersvereniging Appelscha nodigen alle burgerhulpverleners in deze dorpen uit voor een burgerhulpverlenersavond.
Genoemde verenigingen hebben veel waardering voor de hulpverleners die zich op het gebied van
hartveiligheid inzetten voor medebewoners en bezoekers. Zij willen dit tot uitdrukking laten komen
op een burgerhulpverlenersavond.
Wanneer:
30 november 2022
Waar:
Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha
Hoe laat:
20:00u tot ca. 22:00u
Programma:

–
–

Welkom
Ab de Greef gaat in op de anatomie van het hart, de prikkeloverdracht in het hart, wat gebeurt er
als iemand een circulatiestilstand krijgt, het belang van het op de juiste plaats plakken van de
pads, het belang van een goede kinlift en de verschillen tussen hartfalen, hartinfarct, circulatiestilstand en flauwvallen.
– Bart Nijholt gaat in op het aantal AED’s in Appelscha, Appelscha-Boven en Ravenswoud, de
locaties, de codes van de kasten en het proces van oproepen van burgerhulpverleners, waar laat
de burgerhulpverlener de AED na een inzet, al dan niet gebruikt tijdens een inzet.
– Sander Nijhuis vertelt over de situatie als de ambulance is aangekomen, wat wordt er verwacht
van de burgerhulpverleners, wat gebeurt er allemaal in de ambulance en hoe gaat het proces tot
de afdeling spoedeisende eerste hulp.
– Natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden.
Hebt u vooraf vragen, stuur dan een email aan hartveiligappelscha10@gmail.com . Wilt u ook even een
mailtje zenden aan hetzelfde mailadres als u deze avond komt bezoeken.

.
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Burgerzaken
Triest bericht

Op 1 sept. jl. is onverwachts overleden de heer Popke Popken van de
Veenwijksweg 9. Wij wensen zijn vrouw Mazena en verdere familie veel
kracht en sterkte toe.
❖
Welkom!

Sinds 1 juli jl. wonen Machiel van Westerhoven en Amanda Zeegers aan
de Compagnonsweg 56. Ze komen uit IJmuiden.
We wensen hun veel woonplezier toe in Ravenswoud.

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

.

Schaduwplekje opgeknapt
Het bankje bij de dam was hard aan een opknapbeurt toe. We zijn de vrijwilligers die dit hebben
verzorgd – en meteen ook de struiken eromheen flink hebben gekortwiekt – veel dank verschuldigd.
Veel fietstoeristen konden daardoor tijdens de zomerhitte even in de schaduw uitrusten.

.

Kinderdisco!
Op vrijdag 4 november a.s. is er in de grote zaal van
het Dorpshuis weer een disco gepland voor de
kinderen van groep 1 t/m 8.
Aanvang:
16:00u
Einde:
21:00u
Entree:
gratis!
“Ouderopvang” is voorzien in de aangrenzende zaal.
Bar en keuken zijn hier open.

.
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Bingo in Ravenswoud!
Er zijn vier bingo-avonden gepland in het Dorpshuis.
De eerste staat voor 18 november op de agenda, de andere
volgen op 20 januari, 18 februari en 24 maart.
Locatie
Entree
Losse ronde
Zaal open
Start bingo
*)

Dorpshuis ‘De Wyken’
€10,00 per boekje van 5 rondes*)
€ 2,50
19:30u
20:00u

(inclusief lekkere hapjes)

Zet de genoemde data in je agenda, houd die avonden vrij en let ook op de aankondigingen!
.

.

Start met bridge!
Houd jij van een kaartje leggen en gezelligheid? Dan is bridgen bij ons
misschien wel een uitdaging die bij jou past. Voor iedereen die
overweegt te leren bridgen en snel wil spelen op een club is er nu goed
nieuws. Op 21 september start de bridgeclub Oosterwolde met een
beginnerscursus Bridge. Ná de 21e instappen is ook zeker mogelijk.
Sociaal, voor iedereen

Bij de bridgeclub in Oosterwolde ontmoet je veel mensen en bouw je
snel een levendig sociaal netwerk op waarvan je nog jaren plezier hebt!
Het mooie van een sport als bridge is dat je lang kunt blijven spelen.
Bridge kent vrijwel geen drempel, ook niet financieel, het is voor
iedereen.
Snel op een club van start!

Bridge is gezellig, het scherpt je geest en houdt je fit. Zoals bij alle sporten is het belangrijk dat je de
basisbeginselen goed beheerst. De meeste bridgecursisten willen het liefst direct met en tegen anderen
spelen. Speciaal voor hen heeft de Bridgebond de methode ‘Start met bridge’ ontwikkeld. Begin je op
een wat latere leeftijd met bridge en wil je snel bij een club aansluiten? Dan is dit de cursus voor jou.
We starten binnenkort in Oosterwolde.
Locatie
Activiteitencentrum De Miente, Snellingerdijk 39, Oosterwolde
Datum:
Vanaf 21 september 2022 (na de 21e instappen is ook zeker mogelijk!)
Tijd:
van 19:30 uur tot ca. 22:00 uur
Kosten:
€75,00 voor 12 lessen, inclusief lesmateriaal
Ben jij enthousiast geworden of wil je meer weten over bridgen? Je bent van harte welkom!
Bel met bridgedocent Sjef Boon, (06) 5123 4163, of mail sjefboon@gmail.com , of kijk op een van de
websites, Bridgeclub Oosterwolde: 17008.bridge.nl
Tjongerbridgers:
17047.bridge.nl
Let op: Ravenswouders kunnen ook dichter bij huis terecht!

Bridge is voor iedereen, dat is zeker waar. Zo is er ook in Appelscha een bridgeclub. Vooral als je uit
Ravenswoud of Appelscha komt is dat natuurlijk de eerste plek om je lessen te gaan volgen, dichtbij
en onder zeer deskundige leiding. De lessen worden in overleg afgesproken maar de bridgeavond
staat vast en is maandagavond.
In een club spelen is een gezellig avondje uit en het houdt je hersenen fit. Appelscha is bovenal een
club waar ontspannen gespeeld wordt, geen mes op tafel, en zeker voor de beginnende bridger is dat
belangrijk. Informatie wat betreft de lessen is te krijgen bij Riemer Wolters, wolters2006@hetnet.nl .
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De cursus is gratis en wordt bij de cursisten thuis gegeven.
Alleen het lidmaatschap van €25 per jaar is vereist.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging
Appelscha e.o.
I N OF BIJ DE ‘H OOLTEN K LINTE ’ – B OSBERG 1, A PPELSCHA :
● Zaterdag 10 november, 10:00 – 17:00u
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, laatste informatie zie internet en de lokale media.
●

Zaterdag 12 november – 14:00u
Deze middag is oud Appelschaster Siebe Riedstra uitgenodigd. Hij vertelt ons hoe hij is opgegroeid van “van
boerenzoon aan de Oude Willem naar secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid”. Gratis entree.

●

Zaterdag 19 november – 14:00u
Deze middag wordt de documentaire “Van Iestied naor Wieshied”, over de ontwikkeling van het Fochteloërveen vertoond. Otto de Vent uit Fochteloo heeft als streekkenner aan deze film meegewerkt. Hij is aanwezig
om een toelichting op de film te geven en vragen te beantwoorden. De entree is gratis.

●

Zaterdag 26 (14:30–21:30u) en zondag 27 november (11:30–17:30u)
Op beide dagen is er aan de Boerestreek de Winterfair. Er zijn veel kramen en stands met kerst-, crea-,
winter- en streekproducten. Alpen- en jachthoornblazers en livemuziek zorgen voor de sfeer, een oliebol, snert
en glühwein zorgen voor de inwendige mens. Zaterdagavond is de bosrand feeëriek verlicht.
Na afloop van de markt is het gezelligheid troef bij de aanliggende horecabedrijven. In de Hoolten Klinte is
sfeermuziek en draait het “Rad van Avontuur”.

●

Zaterdag 10 (09:00–17:00u) en zondag 11 december (12:00–17:00u)
Op beide dagen gaan de deuren van "De Hoolten Klinte" weer open voor een boeken- en platenmarkt.
Er is een nieuwe voorraad tweedehands boeken en platen, CD’s, DVD’s en videobanden, spelletjes en puzzels.
Alles is netjes gerangschikt op genre. Er zijn romans, thrillers, jeugdboeken, reisboeken, boeken in het
Stellingwerfs en Fries, boeken over de Tweede Wereldoorlog, tuinboeken, plantenboeken; kortom, er is veel
keus! Alles wordt verkocht tegen zeer lage prijzen. U kunt zowel contant als met pin betalen. Gratis toegang.

● Woensdag 28 december –13:30 tot ca. 16:30u
Klaverjaswedstrijd: deze gaat over 3 ronden, inleg is €3,00 p.p. en er wordt gespeeld om vleescheques, te
verzilveren bij de Keurslager. Graag van tevoren opgeven. Dit kan van 28 november tot 27 december bij Janny
Pruntel, (06) 1757 1009. Consumpties zijn voor eigen rekening, voor een hapje wordt gezorgd.
❖
Kalender 2023

De Prent-Photo-Club heeft ook dit jaar weer een nieuwe kalender samengesteld. Het thema is “Werkzaamheden uit vroeger tijden”. Mocht U belangstelling hebben voor een kalender maar is er geen
verkoper bij u aan de deur geweest of u heeft hem/haar gemist, dan graag zelf contact opnemen. 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 (432 803) of in Ravenswoud met de fam. Mulder (433 249),
Meester Lokstraat 22. De kosten zijn nog steeds slechts € 5,00! Natuurlijk kunnen we u de kalender
– zolang de voorraad strekt – 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 (432 803), 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
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 Kroezen en wonen op de Compagnonsweg 41. Wij,
Wiebe en Tieneke zijn een samengesteld gezin en hebben samen drie
kinderen. Onze oudste dochter Emily is getrouwd met Jeroen en zij
wonen in Makkinga.
Onze jongste dochter Caitlyn woont in Steenwijk. Dan hebben we nog
Wessel van 18 jaar, die thuis woont. En natuurlijk onze hond Finn, die
de activiteiten in het dorp goed in de gaten houdt, vanaf zijn favoriete
plek op de leuning van de bank.
Wiebe woont al vanaf 1989 op dit adres en zelf ben ik hier
komen wonen vanaf 2007. Op 1 september waren we officieel
15 jaar bij elkaar en dat hebben we die dag mogen bezegelen
met een huwelijk. We zijn in onze eigen tuin getrouwd, wat
heel bijzonder was. ’s Avonds hadden we een feestje wat vast
wel opgemerkt is in de buurt.
Van oorsprong komen we beiden uit Appelscha. Wiebe uit een
gezin met 7 kinderen, die allemaal nog in de buurt wonen. Zelf
ben ik de dochter van Sietze en Harmke Oldersma, bekend van
hun radio & tv-zaak Oldersma, vroeger een begrip in Appelscha.
Waarschijnlijk hierdoor heeft het ondernemen mij altijd wel in het bloed gezeten. Ik heb al jaren een
schoonheidssalon en vanaf vorig jaar ben ik me meer gaan richten op de binnenkant van de mens
inpaats van alleen de buitenkant. Ik heb de studie ortho-moleculair voedingscoach en vitaliteitscoach
afgerond. Met die laatste opleiding kan ik met een apparaat metingen doen om te kijken of bepaalde
organen goed werken en of er tekorten in het lichaam zijn.
Wiebe werkt al vanaf zijn 16e bij dezelfde werkgever, alhoewel de naam wel eens is veranderd: Friki
BV, Plukon BV, Plusfood BV, Perdigâo BV, BRF BV, SPH-KHAN GmbH, BRF GmbH en nu
Tyson Foods BV. Daar werkt hij als inkoper.
Wessel volgt de opleiding Megatronica in Drachten. Hij heeft door zijn stage een baantje overgehouden voor de woensdag bij de technische dienst van SmildeFoods in Oosterwolde.
Alle drie mogen we graag sporten en we gaan regelmatig naar de sportschool.
Wiebe en Wessel zijn grote fan van Max Verstappen en de Formule 1. Ik ga er heel graag op uit met
mijn camera: natuurfotografie is mijn grote passie, naast gezondheid natuurlijk. Ik ga regelmatig op
pad met mijn fotomaatje Yvon van der Laan. Ik geef daarom ook graag de pen door aan haar en haar
man Hilbert.
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Een nieuwe dorps-appgroep?
Al langere tijd is in ons dorp de buurtpreventie-app WABP te gebruiken. Gelukkig
hoeft er maar weinig gebruik van gemaakt te worden: er zijn weinig verdachte
kwesties te melden. Weinig incidenten gelukkig.
Misschien ook wel hierdoor is de app een aantal keren gebruikt om in het dorp
andere kwesties na te vragen: wie heeft er iets gezien van de vernieling van een
tent? En wie weet of er iemand een sportduif kwijt is? Er was daarna te beluisteren dat de WABP-app
hier niet voor gebruikt zou moeten worden.
In de Plaatselijk Belangvergadering afgelopen voorjaar heb ik daarom aangekaart of het als nuttig
gezien wordt hiervoor een nieuwe appgroep in het leven te roepen. Dat was het geval. Daarom nu de
oproep mij een berichtje te sturen en je daarmee aan te melden voor deze nieuwe appgroep. En
mocht je er een geschikte naam voor hebben: laat het maar weten. Een app groep dus voor dergelijke
algemene vragen, waar je veel mensen mee wilt bereiken – óók mensen die niet op Facebook zitten.
Mijn idee zou zijn er niet een reglement aan vast te koppelen. Goede omgangsvormen, ook in deze
app, lijken me vanzelfsprekend genoeg.
En nu maar afwachten hoeveel appjes er op mijn telefoon binnen komen.
Hottie Cnossen, (06) 4978 8964

.

.

Intocht Sinterklaas in Ravenswoud!

Intocht Sinterklaas in Ravenswoud:
zondag 13 november a.s.
verzamelen om 13:45 uur op de dam!
Daarna gaat we met z’n allen de Sint toezingen in het dorpshuis
en krijgt ieder kind een cadeautje.
Ook kleinkinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Kom je ook? Kosten €7,00 per kind.
Geef je op via de onderstaande strook, dan kunnen wij de pakjespieten inlichten...

Deze strook a.u.b. vóór 8 november inleveren
bij Gerdien van Huis, Compagnonsweg 43 – in een envelop met €7,00 per kind
~ of app een foto van de ingevulde strook naar (06) 2739 5399 ~
-----------------------------------------------------------------naam

:

adres

:

telefoon

:

kind(eren) :

e-mail :
naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

Bijzonderheden & interesses (voor het Grote Sinterklaasboek):

Mede mogelijk gemaakt door Werkgroep Sinterklaas Appelscha & Poiesz Supermarkten
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Kerstworkshop: veel mogelijkheden
Op woensdag 14 december a.s. vanaf 20:00u wordt er in het Dorpshuis weer een Kerstworkshop
gehouden onder leiding van Liana Prins.
Inlichtingen en opgave bij Rennie van der Velde, telefonisch (0516) 432 452 of per mail naar
vandervelde@hetnet.nl ; opgave vóór 1 december 2022 met vermelding van het gekozen voorbeeld.
Hieronder een impressie van de werkstukken die gemaakt kunnen worden:

Voorbeeld 1: Mooi kerstlicht op ronde schaal, met windlicht
en twee zelf opgemaakte bollen.
Ø 40 cm à €30,– of Ø 45 cm à €35,–.

Voorbeeld 3: mooie houten kerstboom
(±80 cm) met groenslinger en touwverlichting. Diverse kerstdecoratie, opmaak
naar eigen smaak. €35,–.

Voorbeeld 2: houten trapje (groot of klein).
Met een eigengemaakte groenslinger en diverse
kerstdecoratie, naar eigen idee. Geschikt voor
binnen of buiten, hangend of staand.
120x25 cm à €35,– of 60x25cm à €27,50.

Voorbeeld 4: touwcirkel met kerstgroen en -decoratie en een leuke
touwverlichting. Binnen of buiten, hangend of liggend te gebruiken.
Ø 50 cm: €27,50 – Ø 40 cm: €22,50 – Ø 40 cm & 25 cm: €32,50

❖❖❖
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Elser Smart zoekt begeleider
Het alom bekende Elsloose smartlappenkoor Elser Smart zoekt
een BEGELEIDER (m/v).
Te denken valt daarbij aan de bespeler van een accordeon of
piano, een keyboard of een gitaar, of van een ander passend
muziekinstrument.
Bent u de juiste persoon (of denkt u zo iemand te kennen), meldt het ons dan.
Wij zullen u en uw melding met vreugde ontvangen.
Het Elser smartlappenkoor is een gezellig koor dat een breed repertoire heeft. Naast diverse
levensliederen staan ook talrijke bekende nummers op het programma.
Het koor treedt vaak in de regio op o.a. bij verenigingen en in verzorgingstehuizen.
Voor meer informatie:
– Thijs van Buuren (0561) 421 331 of (06) 4438 8094
– Willem Veurman (0561) 421 307 of (06) 2453 5928
– Reini Siemons
(0561) 420 655 of (06) 1093 6274
.

.

Familie van mij vertelt over Meester Lok

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Toen mijn oom Fokke in de gevangenis zat omdat hij dienstweigeraar was, heeft hij veel brieven
ontvangen en daar waren er ook veel bij van zijn ouders (foto 3) en broers en zussen (foto 1), ooms
en tantes. Gelukkig heeft hij die brieven bewaard en toen hij was overleden heeft zijn dochter Mineke
(foto 4) zich ontfermd over dit kostbaar stukje geschiedenis uit de dertiger jaren van Appelscha en de
Wiken, zoals Ravenswoud in die tijd werd genoemd. De man van Mineke, dr. Lammert Gosse Jansma
(foto 4), heeft alle brieven verwerkt in zijn 700 bladzijden tellende boek “Houd je goed”, verkrijgbaar
bij de Stellingwerver Schrieversronte in Oldeberkoop.
Toen de brieven geschreven werden, was meester Lok (foto 2) hoofd van de school, die geopend is in
1930. Hij was een geliefd man en de inwoners van de Wiken waren dan ook in diepe rouw toen de
verzetsstrijder op 20 mei 1944 voor zijn huis doodgeschoten is, een zogenoemde “Silbertannemoord”.
Tante Griet, tante Klaske en oom Evert noemden de familie Lok af en toe in hun brieven aan broer
Fokke, net als hun moeder Jantje en tante Bartje (een zus van beppe Jantje). Griet was dienstmeisje bij
meester Lok en Klaske en Evert zaten bij hem in de klas, net zoals mijn tante Akke van Riezen. Ik
heb uit die brieven een paar citaten, die ze aan de familie Lok gewijd hebben, vertaald uit het Fries.
Op 13-08-1935 schrijft Griet (5) dat haar vakantie voorbij is omdat ze bericht heeft gekregen van juf
(mevrouw Lok) dat ze die dag thuiskomen in plaats van de volgende morgen.
Klaaske schrijft een paar weken later dat Lok tijdens de geschiedenisles vertelde dat de mensen
vroeger ook al aan het vechten waren, maar als er een oorlog zou komen dan grijpen ze ook naar de
sabels.
Op 05-04-1936 schrijft Griet dat juffrouw in bed ligt omdat ze weer last heeft van de blindedarm.
Akke van Riezen, een zuster van mijn moeder, schrijft op 23-04-1936 dat ze veel plezier hebben nu zij
en Klaaske naast elkaar zitten. Meester zit vaak op hen te brommen, maar die bui gaat wel weer over.
Ze geven er echter ook niets om, omdat het toch hun laatste week is. Ze schrijft ook dat Klaaske en
zij een paar zaterdagavonden opgepast hebben bij meester Lok en dat die een paar lieve kinderen
heeft. ‘Was meester daags op school ook maar zo lief’, zegt ze.
Evert vertelt op 16-07-1936 dat ze op schoolreis in de dierentuin waren en dat meester de olifant een
pepermuntje gaf en dat die zijn grote slurf door de tralies stak en het pepermuntje opat.
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Akke schrijft op 10-01-1936 dat ze vrij van school is omdat meester een beetje ziek is. Zijn kinderen
Japie en Zusje hebben de mazelen.
Beppe Jantje vertelt op 05-04-1936 dat Griet in Leeuwarden is en dat het niet goed uitkomt, omdat
juffer weer last heeft van de blindedarm. Meester moet daarom op zijn kinderen passen.
Op 05-06-1936 schrijft Griet dat ze is gepromoveerd van dienstmeid tot huisvrouw, omdat juffer naar
de algemene ledenvergadering van N.V.V. is. Zij en meester zijn nu samen. Ze vertelt ook nog dat ze
een rugtas van juffer gekregen heeft.
“Japie van de meester is hier daags wat bij ons, omdat hij de timmerlui wil helpen”, schrijft beppe
Jantje op 04-10-1936. In dezelfde brief vertelt Evert over de paddestoelententoonstelling die meester
Lok in de jeugdherberg georganiseerd heeft. Hij heeft zaterdags met nog een paar jongens Lok geholpen bij het verzamelen van de 110, soms heel zeldzame, paddestoelen. Jammer dat er zondags vanwege het slechte weer maar een paar mensen kwamen.
Klaaske schrijft op 17-12-1936 dat ze weer een Esperanto-avond heeft gehad en dat meester Lok wat
extra lessen heeft gestuurd omdat de kachel in de vakantie vier weken uit is.
Tante Bartje schrijft op 26-06-1935 over de ontmoeting, die dochter Maaike met meester Lok in
Beilen op het korfbalveld had. Ze vond Lok niet zo’n eerlijke speler, wel een opschepper.
Anne Veenstra

.

‘Het Stellingenpad’: uitdagende wandelroute
Er is een regionale wandelroute die in totaal ruim 260 km beslaat, verdeeld in maar liefst 15 etappes.
Stichting Vrijstaat de Stellingen heeft in samenwerking met het Nivon en ondersteund door vele
vrijwilligers, ondernemers, gemeenten en organisaties de afgelopen tijd dit pad gerealiseerd. Als
Engelse titel krijgt het pad de naam ‘Griffin Fairy Trail’. Deze nieuwe lange afstand-wandelroute gaat
wandelaars naar dit best bewaarde geheim van Noord-Nederland trekken. Het laat de bijzondere
natuur zien, vertelt de historie van de omgeving en de zeer diverse landschappen. Twee Nationale
Parken, het Drents-Friese Wold en De Weerribben-Wieden, worden gelinkt aan de Maatschappij van
Weldadigheid en aan de overgebleven schansen van de Friese Waterlinie.
Wie door het kleinschalige afwisselende landschap van de Stellingwerven en omgeving reist, krijgt
onherroepelijk de behoefte om de omgeving te voet te verkennen. De bossen, uitgestrekte heidevelden en duinlandschappen, de meertjes, riviertjes en moeras- en rietlanden lokken de wandelaars
regelmatig de natuur in. Veel is in dit gebied bewaard gebleven aan diversiteit van flora en fauna,
mooie dorpsgezichten en... stilte. Bakens uit een ver verleden, zoals de schansen, en de unieke
geschiedenis maken het gebied interessant om uitgebreid te verkennen.
Omdat er nog geen aaneengesloten rondgaande langeafstandswandeling bestond door de Stellingwerven en ruime omgeving én omdat er van de geschiedenis van dit gebied nog maar weinig bekend
is, was dit de aanleiding om het Stellingenpad te creëren. Het pad loopt vrijwel geheel door het
taalgebied en de bijzondere geschiedenis van de Stellingwerven.
Medio april jl. was het zover. Toen werd de wandelgids van dit pad
gelanceerd. De hele route is via bestaande knooppunten van wandelnetwerken eenvoudig te volgen. In de gids staan de routebeschrijvingen, gedetailleerde routekaarten en informatie over het
gebied. Ook staan daarin honderden foto’s en speciale kijkpunten
langs het pad. Per etappe worden geschiedenis en landschap door
etappe-elfjes beschreven in streekverhalen. Bovendien is er binnenkort een GPX-bestand te downloaden vanaf de websites van het
Nivon (nivon.nl/kaart-stellingenpad ) en van de Stichting Vrijstaat de
Stellingen (vrijstaatdestellingen.nl/stellingenpad ).
Stichting Vrijstaat de Stellingen en het Nivon, dat de wandelgids
uitgeeft, kregen bij het realiseren van het Stellingenpad de medewerking van Recreatieschap Drenthe, Wandelnet, Staatsbosbeheer,
Marrekrite, Fryske Gea, Natuurmonumenten, IVN en Nationaal
Park Weerribben-Wieden.
De totstandkoming van het Stellingenpad en de bijbehorende
wandelgids zijn financieel mede mogelijk gemaakt door Het Fonds
van de gemeente Ooststellingwerf, de Provincie Fryslân, het
Stimuleringsfonds Rabobank en het Recreatieschap Drenthe.

.
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de puzzel in nr. 255 luidt: OLIFANT. 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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