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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. 
 

  ❖ ❖ 
 

“De Wyken” 
Nummer 259 
februari 2023 
 
Verschijnt als dorpskrant 
van Ravenswoud en is een 
zelfstandig onderdeel van 
Plaatselijk Belang. 
 

Verschijnt 6 maal per jaar, 
afhankelijk van de vakanties 
meestal in de maanden: 
 

– februari 
– april/mei 
– juni/juli 
– augustus/september 
– oktober/november 
– december 
 

“De Wyken” wordt gratis 
huis aan huis verspreid in 
Ravenswoud. Daarbuiten is 
een abonnement à €12,00 
per jaar mogelijk. 
Digitale toezending is gratis.
 
Redactie: 
Marga Collé 
Eric van Beek (eindredactie) 
 
Redactieadres: 
Eric van Beek 
Meester Lokstraat 17a 
8427 RC  Ravenswoud 
redactie-
dewyken@ravenswoud.nl  
 
Bezorging 
Femke Schaefer & 
Angelique Kuipers 
 
Kopij voor het volgende 
nummer graag inleveren 
vóór 10 april a.s. 
(verschijnt ca. 22 april) 
 
Vermeerdering: HEVO Smilde 
 
De redactie is niet verantwoordelijk 
voor stukken gepubliceerd onder  
eigen naam en behoudt zich het recht 
voor om bijdragen te weigeren, te 
redigeren of in te korten. 

 Plaatselijk Belang Ravenswoud
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Belangrijke data 
 
 Verschijningrooster 2023 van “De Wyken” 
 Nr. Kopij inleveren*): Verschijningsdatum ca.: 
 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! 

 
 Kleurgroep 
 Elke woensdagochtend vanaf 10:00u komt de kleurgroep bij elkaar in het dorpshuis om verder te 

werken aan individuele en/of gezamenlijke projecten. Resultaten ziet u o.a. in de hal bij de ingang 
van de biljartzaal. 

 
 “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 februari 17:00–21:00u 
 vrijdag ........................ 31 maart 17:00–21:00u 
 vrijdag ........................ 28 april 17:00–21:00u 
 De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aange-

boden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld. 
 Voor wie dat wil is er na 19:00u de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding deel te nemen 

aan een themamaaltijd, bereid door vrijwilligers van de Kookgroep. Graag vooraf even opgeven bij: 
Merlin Neeter, tel. (06) 4128 8999 óf via de groepsapp “Wijs in De Wieken”. Aanmelden voor die 
groepsapp kan ook bij Merlin Neeter, dan wordt u op de hoogte gehouden. 

 
 Biljarten in het Dorpshuis 
 De twee biljartverenigingen hebben elk hun vaste speelavond: ‘KOT’ op maandagavond vanaf 

19:00u en ‘BCR’ op dinsdagavond vanaf 19:30u. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
betreffende contactpersonen op pagina 13. 

 
 Klaverjassen in het Dorpshuis  
 Tot en met april 2023 elke tweede vrijdag van de maand vanaf 19:30u. 

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

Datum Zaal open Aanvang Wat is er te doen in / bij het Dorpshuis?
za: 18 feb 19:30h 20:00h Bingoavond                                     (zie pag. 11)
vr: 24 feb 17:00h 17:00h Wijs in De Wijken                        (zie hierboven)
vr: 03 mrt 16:00h 16:00h Kinderdisco                                     (zie pag. 16)
wo: 15 mrt 07:00h 07:00h Stembureau — Provinciale Statenverkiezingen
vr: 24 mrt 19:30h 20:00h Bingoavond                                     (zie pag. 11)
vr: 31 mrt 17:00h 17:00h Wijs in De Wijken                        (zie hierboven)
wo: 05 apr 20:00h 20:00h Paasworkshop                                (zie pag. 19)
wo: 19 apr 20:00h 20:00h Alg. Ledenvergadering Plaatselijk Belang
vr: 28 apr 17:00h 17:00h Wijs in De Wijken                        (zie hierboven)

Zie ook de agenda op www.ravenswoud.nl  
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 Nieuws van Plaatselijk Belang 
 
 
 
 
 

 
Algemene Ledenvergadering – voorjaar 2023 
 

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 april om 20:00u. U ontvangt 
hierover te zijner tijd nader bericht zoals in de statuten bepaald. 
 

❖ 
Nieuwe mailadressen 
 

De voorzitter en de secretaris van Plaatselijk Belang hebben met onmiddellijke ingang elk een nieuw 
mailadres gekregen, te weten: 
 – voorzitter.pb.ravenswoud@gmail.com 
 – secretaris.pb.ravenswoud@gmail.com 
 

De reden hiervan is gelegen in het feit dat er problemen zijn ontstaan bij het automatisch doorsturen 
naar de betreffende privé-mailadressen van inkomende berichten op de ravenswoud-adressen. De 
betreffende providers accepteerden de doorgestuurde berichten niet (meer), waardoor er geen andere 
mogelijkheid overbleef dan nieuwe PB-accounts aan te maken. 
De oude mailadressen van voorzitter en secretaris kunnen nu geen berichten meer ontvangen; de 
afzenders daarvan krijgen nu omgaand een foutmelding waarin het nieuwe adres is vermeld. 
 

❖ 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 17 november 2022 
 
Aanwezig: voorzitter Mathilde Holkamp, Hottie Cnossen, Roland Briefjes, Hans Meijer en 

15 andere leden;  
Afgemeld: Wim Kunst en Nina Kunst, penningmeester Marga Collé. 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur en heet de mensen welkom. In een vorige 

vergadering is afgesproken dat de mensen van de gemeente zich zullen voorstellen. Er zijn 
gemeenteraadsleden van de VVD, van GroenLinks, het CDA, de VPO, twee mensen van 
Ooststellingwerfs Belang en van de PvdA, en er is de wethouder van de PvdA, Jelke Nijboer. 
Ook is er een journalist van de Nieuwe Ooststellingwerver, Henk Vondeling.  
Er is een afmelding van Wim en Nina Kunst. Van het bestuur is Marga Collé in verband met een 
werkafspraak afwezig, verontschuldigingen daarvoor. Dit is de eerste openbare vergadering 
waarbij Mathilde Holkamp voorzitter is; ze bedankt Roland Briefjes voor zijn periode van het 
voorzitterschap. Roland zal tot nader order lid zijn van het bestuur. 

 
2. Agenda 
 Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 
3. Notulen voorgaande ledenvergadering 
 Notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. Naar aanleiding daarvan zijn er de volgende 

opmerkingen: 
 – Frans Stam: de energiecoaches waar sprake van is in de notulen zijn nog niet werkzaam.  

De wethouder maakt de opmerking dat deze in opleiding zijn en in de komende weken aan 
het werk gaan. vervolg op pag. 7> 
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 – Boomkunst Raaf: op de afgezaagde boom aan de Meester Lokstraat zal een raaf worden 

gezaagd door een boomkunstenaar uit Rolde. Dit zal in het voorjaar gedaan gaan worden. De 
raaf zal zwart gemaakt worden. 

 – Werkgroep Natte Voeten: er is een rapport gemaakt. Dit is aan de gemeente gestuurd. Er is 
nog geen reactie van de gemeente ontvangen. Alie vraagt of dit bij de aanwezigen van de 
gemeente bekend is. De wethouder zegt toe er werk van te maken. De contactpersoon is 
bekend bij Marga Collé.  

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Op 9 december 2022 zal er overleg zijn tussen B&W en PB. De volgende onderwerpen zullen er 

besproken worden: 
 – KPN-zendmast: De locatie is nog niet vastgesteld. Overleg is gaande. Wethouder bewaakt proces.  

Zodra de vergunning is aangevraagd meldt de wethouder dit aan PB. 
 – Verkeerssituatie Bokslootsweg en Meester Lokstraat: er is een rapport opgesteld door de 

werkgroep. Dit had al besproken zullen worden met de gemeente, maar is door ongeval 
wethouder uitgesteld. 

 
5. Overleg met Natuurmonumenten 
 – Weg Fochtelooërveen: naar verwachting zal de weg volgend najaar voor de periode van 2½ 

jaar afgesloten worden. Het gaat om een proefperiode. De bedrijven zullen bereikbaar blijven 
voor bezoekers; de werkschuur zal verplaatst worden. H. van Dijk vraagt welke alternatieven 
er zijn voor de afsluiting. NM moet eerlijk zijn met cijfers. K. van Dijk benoemt dat NM moet 
komen met bewijzen dat er zoveel slangen doodgereden worden. De voorzitter benoemt dat 
dit niet de manier is waarop PB en NM met elkaar praten. K. van Dijk vindt dat het overleg 
tussen PB en NM niet werkt. Roland: Het overlegmoment tussen NM en dorpsbewoners, 
“koffie met de boswachter”, werd niet gebruikt; de coronaperiode had daar invloed op. Dhr. 
Neeter benoemt dat het tijdstip van “koffie met de Boswachter” tussen vijf en zeven ook niet 
erg handig was. De voorzitter moedigt bewoners aan zelf naar NM een mail te sturen wanneer 
ze kwesties aan de orde willen hebben.  

  De afgevaardigde van de VVD vraagt of het dorp tegen de afsluiting is. Er zijn verschillende 
aanwezigen tegen de afsluiting. Dhr. Van Beek benoemt dat er een vragenlijst geweest is over 
de afsluiting en dat het merendeel van de reacties vanuit het dorp niet tegen was. Het besluit 
voor een proefperiode van afsluiting is door het oude college van B&W genomen.  

  Het is nog geen definitieve afsluiting, het gaat om een proef. De afgevaardigde van de VVD 
benoemt dat in Fochteloo een plaatselijk initiatief geweest is en bezwaar gemaakt is tegen de 
afsluiting.  

 – Nieuwe borden: de borden bij de toegangspaden naar de verschillende stukken bos worden 
vervangen. Er komt o.a. de mededeling op dat de bossen niet meer tussen zonsonder- en  
-opgang betreden mogen worden. Dit i.v.m. ervaren overlast en het bieden van rust aan de 
dieren. Wanneer groepen actief willen zijn in het bos, via een organisatie, zullen die dat 
moeten melden bij NM. Het fietspad is van de gemeente en mag wel gebruikt worden. Er 
wordt ook gehandhaafd.  

 
6. Dorpsbeheer  
 – Klok: R. v.d. Velde – de klok op de dam doet het al lange tijd niet.  
  Na melding via de buurtapp kwam de melding terug dat reparatie niet mogelijk zou zijn. Mw. 

vindt dat de klok bij het dorp hoort, het was indertijd een schenking van de gemeente aan het 
dorp. Instemming; PB maakt er werk van. Tip Eric van Beek: vraag het Fonds Ooststelling-
werf om een bijdrage in de kosten. 

 – Bloemenweide sportveld: van de beloofde bloemenweide is niets terecht gekomen. Het zou 
veel te nat geweest zijn voor het ontkiemen van het zaaigoed. Nu komen er vooral veel 
berkenboompjes op. Voor de prijs van het zaaigoed was er meer verwacht. Zaaigoed is duur. 
Speelt afwatering van het veld ook een rol? Er moet opnieuw naar gekeken worden; de 
berkenboompjes zullen weggehaald moeten worden. Wie meldt zich als vrijwilliger? 

    vervolg op pag. 9> 
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 – Mw. Pasma-de Vries van de PVO: in de vorige jaarvergadering werd er vanuit de vergadering 

geklaagd over te veel borden. Is daar nog iets mee gedaan. Voorzitter: borden zijn van NM. 
 
Pauze: Koffie en thee in de pauze komen voor rekening van PB; alleen t.g.v. de financiële voorjaars-

ledenvergadering wordt de aanwezigen ook na afloop één consumptie aangeboden door PB. 
 
7. Bestuur 
 – Het bestuur stelt Hottie Cnossen voor als nieuw lid. Er zijn geen tegenkandidaten, waarmee 

zij dan definitief in het bestuur zit.  
 – Rooster van aftreden. Rennie van der Velde heeft iemand op het oog voor secretaris; Mathilde 

zoekt contact met deze persoon. 
 
8. Beheer Dorpshuis 
 Kascontrole Stichtingsbestuur uitgevoerd door Mathilde Holkamp en Marga Collé.  
 Merlin Neeter geeft toelichting: de coronaperiode goed doorgekomen, vanwege subsidie en 

gemeentebijdrage. Ook bijdrage PB €900. Teruggeleverde energie van de zonnepanelen levert 
ook geld op.  

 Toenemende energiekosten treffen ook het dorpshuis. Er wordt gedacht aan een vernieuwing 
van de keuken. Er zijn activiteiten, genoemd worden drie biljartclubs, Wijs in De Wijken, 
actualiseren pubquiz, bingo. 

 Alie vraagt of er een overzicht kan komen met activiteiten en de bedragen die daaraan zijn 
uitgegeven en een overzicht van inkomsten en uitgaven. Gedoe in het verleden heeft een 
tweedeling in het dorp teweeggebracht en dat heeft tien jaar gekost om het weer goed te krijgen. 
Vraag Alie: is het een bewuste keuze geweest het zo te doen? Rolf: je kunt ook het accountants-
rapport ter inzage leggen. Merlin Neeter zegt toe volgend jaar voor een stukje papier te zorgen.  

 
9. Rondvraag 
 – Hottie Cnossen: heeft gehoord over moderniseringsplannen. Kan Merlin daar al meer over 

zeggen? Plannen zijn in vergevorderd stadium, er is een aanvraag ingediend voor subsidie. 
Er zijn contacten met gemeente en fondsen over financiering. Er zal weer gebruik gemaakt 
worden van vakmensen uit het dorp.  

 – Els Neeter: in vorige vergadering was er sprake van dat PB subsidie zou geven voor vlaggen-
masten. Is dat nog mogelijk. Mathilde: dat gaat PB niet doen. Eric van Beek reageert met dat 
er goedkope masten bij de bouwmarkten te koop zijn. 

 – Mw. K. van Dijk: hier in het dorp woont een aantal boeren. Is PB ook betrokken bij hun 
situatie en heeft ze contacten met boeren? PB ziet dit niet als haar taak. 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21:36u. 
 
. . 
 
Burgerzaken 
 

Hartelijk welkom! 
Sinds 14 december 2022 wonen Kirsten Struik en Simon Reitsma aan  
de Meester Lokstraat 28. Ze komen uit Rolde en Drachten. 
 

We wensen hun veel woonplezier toe in Ravenswoud. 
 
  
 

 Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:  
 redactie-dewyken@ravenswoud.nl. 
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Er staan nieuwe bomen! 
 

Begin januari bleek een lang gekoesterde – en ook tegenover het gemeentebestuur regelmatig uitge-
sproken – wens in vervulling te gaan: er werden (eindelijk!) diverse nieuwe bomen geplant. 
Medewerkers van Roel Timmerman Groenverzorging uit Dieverbrug hebben langs de Compagnons-
weg en de Meester Lokstraat eerst ca. 14 plantgaten voorbereid, vooral op plekken waar kortere of 
langere tijd geleden bomen zijn gerooid. Inmiddels zijn er diverse jonge beuken en linden geplant: de 
foto’s bevestigen het.  
Nu maar hopen dat de jonge boompjes zullen aanslaan en voorspoedig opgroeien tussen hun eerbied-
waardige oudere buren, zodat ’t groene aanzicht van ons dorp weer voor langere tijd is gewaarborgd. 
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Ravenswoud: per 1 januari iets minder inwoners 
 

Het aantal inwoners van ons dorp is vorig jaar per saldo iets gedaald, van 408 op 1 januari 2022 naar 
405 aan het begin van dit jaar. 
 

 01-01-2022: 01-01-2023: 

 

Geb. jaar Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % van totaal

2009-2021   0-12 14 15 29 7,11%
2001-2008 13-20 21 17 38 9,31%
1981-2000 21-40 43 23 66 16,18%
1957-1980 41-64 84 91 175 42,89%
1928-1956 65< 53 47 100 24,51%

215 193 408   

Geb. jaar Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % van totaal

2010-2022   0-12jr 13 13 26 6,42%
2002-2009 13-20jr 22 20 42 10,37%
1982-2001 21-40jr 34 29 63 15,56%
1958-1981 41-64jr 85 83 168 41,48%
1928-1957 65jr < 56 50 106 26,17%

210 195 405  
 
Kijkend naar de leeftijdsopbouw heden (grafiek ►) 
valt op dat de groep jongeren t/m 20 jaar marginaal 
is gegroeid, namelijk van 16,4% naar 16,8% van het 
totaal. Het aandeel van de 65-plussers is dit jaar iets 
meer gegroeid en wel van 24,51 naar 26,17%. 

 

Het gemiddelde aantal inwoners per 1 januari 
over de laatste 12 jaarwisselingen komt uit op 
bijna 408. Daar zitten wel enkele schomme-
lingen in: het hoogste aantal was 419 (2012), de 
laagste stand in deze periode was 394 (2016). 

Over het geheel gezien is de dorpsbevolking echter zowel naar aantal als naar leeftijdsopbouw redelijk 
stabiel te noemen. Ravenswoud neemt al sinds 2017 qua aantal inwoners steeds de tiende plaats in van 
de dertien Ooststellingwerfse dorpen, gevolgd door Fochteloo, Langedijke en Nijeberkoop. 

Voor wie er verder in wil duiken: er is een Excelbestand beschikbaar met de volledige leeftijdsopbouw 
van de Ooststellingwerfse bevolking per dorp en per geboortejaar, vanaf 2012 jaarlijks bijgewerkt. Het 
is te vinden op de gemeentelijke website: www.ooststel l ingwerf.nl/kengetallen, maar u kunt natuurlijk 
ook een mailtje sturen naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl, dan krijgt u het toegestuurd. 
 

. . 
 
Bingo in Ravenswoud! 
 

Zin in een spelletje en veel gezelligheid en ook nog kans maken 
op fantastische prijzen? Kom dan naar onze bingo-avonden!  
U kunt vanavond (18 februari) al terecht, daarna op 24 maart a.s.. 
Er worden steeds 5 rondes gespeeld. 
 

 Locatie Dorpshuis ‘De Wyken’ 
 Entree €10,00 per boekje van 5 rondes*) 
 Losse ronde €  2,50 
 Zaal open 19:30u 
 Start bingo 20:00u 
*) (inclusief lekkere hapjes) 
 

Zet de genoemde data in je agenda, houd die avonden vrij en let ook op verdere aankondigingen! 
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Activiteiten van de  
Historische Vereniging  
Appelscha e.o. 
 

 
 

IN OF BIJ DE ‘HOOLTEN KLINTE’ – BOSBERG 1, APPELSCHA: 
 
● Zaterdag 25 februari –14:00u – Filmmiddag 
Als eerbetoon aan Sietze Veen laten we die middag weer een aantal prachtige oude opnamen van hem 
zien. Sietze heeft door de jaren heen veel gebeurtenissen in Appelscha e.o. op film vastgelegd.  
Ga mee terug in de tijd en geniet van de beelden van toen. Toegang: leden €1,00; niet-leden €2,00. 
 
● Zaterdag 25 (09:00u) & zondag 26 maart (12:00u) – Boeken- & platenmarkt 
Op beide dagen gaan de deuren van "De Hoolten Klinte" weer open voor de 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. Zaterdag van 09:00–17:00u en zondag van 12:00–17:00u. 
 
● Donderdag 13 april – 10:00u 
De bevrijding van Appelscha wordt herdacht. Verschillende organisaties, o.a. leerlingen van de basis-
scholen uit Appelscha, leggen bloemen bij het monument voor de Franse Para’s bij “Stokersverlaat”. 
Ook worden er enkele korte voordrachten gehouden. 
 
● Zaterdag 15 april – vanaf 09:00u: fietstochten  
Onder de bezielende leiding van Geert Veen organiseert de HVA twee fietstochten langs diverse 
monumenten en onderduiklocaties ter nagedachtenis aan de 2e Wereldoorlog. ’s Ochtends gaat de 
route langs monumenten in en om Appelscha, vertrek 09:00u vanaf de Hoolten Klinte. ’s Middags 
gaat de route langs onderduiklocaties in het Drents Friese Woud, vertrek 13:15 uur. Kosten per tocht 
€1,50 voor leden, €3,00 voor niet-leden. Indien u aan beide tochten wilt deelnemen komen de kosten 
op €2,50 voor leden en €5,00 voor niet-leden. Tip: trek stevige schoenen aan en zorg zelf voor een 
natje en droogje. Opgave via info@hvappelscha.nl. 
 
● Zaterdag 29 april – 14:00u – Boekpresentatie / lezing 

“Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937” 
Voor deze middag hebben we Lammert Jansma, de auteur van het boek, uitgenodigd. Aan de hand 
van de briefwisseling van zijn schoonvader, Fokke Veenstra, en diens broer Jan vanuit de gevangenis 
met hun familie heeft Jansma een opmerkelijke periode uit de geschiedenis van en rond Appelscha 
beschreven. Veenstra, opgegroeid in Ravenswoud, was dienstweigeraar en belandde hierdoor in het 
gevang. Toegang voor leden €1,00; voor niet-leden €2,00. 
 
 ❖ 
 
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 kan ook elke dinsdagochtend tussen 09:00 en 11:30 uur in de Hoolten Klinte te Appelscha. 
 

❖ ❖ ❖ 
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud? 
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan: redactie-dewyken@ravenswoud.nl  

 

 Plaatselijk Belang Ravenswoud IBAN: NL14 RABO 030 352 4928 
 Voorzitter Mathilde Holkamp (06) 3019 4134 voorzitter.pb.ravenswoud@gmail.com 
 Secretaris Hans Meijer 750 857 secretaris.pb.ravenswoud@gmail.com 
 Penningmeester Marga Collé 426 858 plbelang-penn@ravenswoud.nl 
 Lid Roland Briefjes 426 498  
 Lid Hottie Cnossen 433 727  
 
 Stichting Dorpshuis Ravenswoud 
 Voorzitter Merlin Neeter (06) 4128 8999 dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl 
 Secretaris Renate Louwes (06) 2859 7587 dorpshuis-secr@ravenswoud.nl 
 Penningmeester Sjaak Ram (06) 2314 1555 dorpshuis-penn@ravenswoud.nl 

 Beheer Inkoop Freddy Dillingh (06) 2511 8482  
 Beheer Onderhoud Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@outlook.com 
 
 Dorpshuis “De Wijken” 
 Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar – dorpshuis@ravenswoud.nl 
 Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website! – www.ravenswoud.nl, >Agenda 
 Telefoon alleen tijdens openingsuren: 432 869 
 Schoonmaak Alie Jansen 433 727 
 Activiteitencommissie: Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421 activiteitenravenswoud@gmail.com 
  Renate Louwes (06) 2859 7587 activiteitenravenswoud@gmail.com 
  Martina Blaauwwiekel (06) 2059 1077 activiteitenravenswoud@gmail.com 
  Sieger de Vries 432 196 activiteitenravenswoud@gmail.com 
 Wietske Beuker – activiteitenravenswoud@gmail.com 
 Gini Drenth – activiteitenravenswoud@gmail.com 
 Petra Bouma – activiteitenravenswoud@gmail.com 
 
 Dorpskrant “De Wyken” 
 Marga Collé (admin.) 426 858 adm.dewyken@gmai l .com 
 Eric van Beek (eindredactie/lay-out) 426 832 redactie-dewyken@ravenswoud.nl  
 
 Diverse contactpersonen: 
 Politie: Wijkagent Geert Bos (06) 5205 7247 geert.bos@polit ie.nl 
 Coördinator WABP-groep Hans Meijer 750 857 plbelang-secr@ravenswoud.nl 
 Stichting Cultureel  

Erfgoed Ravenswoud Arian Heys 512 740 arianenfemmie@ziggo.nl 
 Biljartgroep K.O.T. Roelf Blaauwwiekel 432 901 roelf-martina@kpnmail.nl 

 Biljartclub BCR Wietse van Buiten 431 437  

 Klaverjassen Sieger de Vries 432 196 meester.de.vries@hetnet.nl 

 Website/FB Ravenswoud Samantha van der Sluis  webmaster@ravenswoud.nl 
 Werkgroep Duurzaamheid Coos Salomé 853 672 j .a.salome@home.nl 
 Historisch Archief  

Ravenswoud Janco en Jeltsje Mulder 433 249 jancoenjeltsjemulder@hotmail.com 
 Bridge Frans Stam 795 132 franscstam@gmail.com 
 Natuurmonumenten Martin Snip (06) 5582 5172 m.snip@natuurmonumenten.nl 

 Sietske Westerhof (06) 8319 9619 s.westerhof@natuurmonumenten.nl 
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De doorgeefpen 
 

Dank je wel Hilbert en Yvonne, we zijn vereerd dat we de doorgeefpen 
hebben gekregen.  

Wij zijn Wietse en Hillegonda Veenstra en we wonen sinds 2008 aan de 
Bokslootsweg nummer 2. We hebben destijds na lang zoeken ons 
‘droomplekje’ gevonden en gaan hier zeer waarschijnlijk ook nooit weer 
weg. Het destijds ruim 80 jaar oude boerderijtje wat op deze plek stond 
is helemaal weer opnieuw herbouwd.  

We komen beide uit een andere regio in Friesland en zijn in 1996 naar Appelscha verhuisd vanwege 
ons werk. We kregen de kans om samen supermarkt de Meermarkt te exploiteren. Dit hebben we een 
aantal jaren met heel veel plezier gedaan en hebben in die periode ook een hechte band met deze 
regio gekregen en heel veel mensen leren kennen. In die jaren zijn ook onze 3 kinderen (Fokke, Jan 
Wietse en Hilde) geboren. Na de Meermarkt zijn we beide (wat werk betreft) een andere richting 
opgegaan. Hillegonda is via Rabobank en Olmen Es momenteel werkzaam als praktijkondersteuner 

bedrijfsarts. Wietse is inkoopadviseur en ZZP’er 
en wordt door diverse organisaties ingehuurd, 
zoals gemeenten en ziekenhuizen. In onze vrije 
tijd gaan we er veel op uit met Famke onze Friese 
Wetterhûn. Samen maken we veel wandelingen in 
de schitterende omgeving van Ravenswoud en 
Appelscha.  

Wij willen de doorgeefpen graag doorgeven aan 
Jan Klaas en Maike Santing. 
 

 

. . 
 
Dorpshuis zoekt nieuwe voorzitter 
 

Beste Ravenswouders, 

In juni van dit jaar word ik 75 jaar en ik vind  
dat ik nu wel wat meer met pensioen mag. Het  
voorzitterschap heeft mij veel voldoening gegeven  
en ikheb velen van u leren kennen. Het was voor mij gelijk  
een onderdompeling in het dorp nadat wij hier eind 2020 zijn  
komen wonen. 
De uitbreiding van het bestuur met meer jonge mensen zoals  

Roelf en Renate maakt dat het dorpshuis in de toekomst zijn rol kan blijven vervullen. De  
nieuwe voorzitter zou wat mij betreft ook van een jongere generatie mogen zijn om de uitdagingen 
van de nieuwe tijd aan te gaan. 
 

De nieuwe samenstelling van de Activiteitencommissie is er met enthousiasme tegenaan gegaan. De 
Après-Ski Party van 11 februari jl. was daar een voorbeeld van. Op dit moment zijn wij volop bezig 
met het veranderen van het boekhoud- en het betaalsysteem. Straks kan er met PIN betaald worden en 
het handmatig noteren van het verbruik behoort dan tot het verleden.  
 

Naar verwachting zullen wij begin dit jaar te horen krijgen of wij in aanmerking komen voor de 
subsidie ter verbetering van het dorpshuis. Deze zal gebruikt worden om de biljartzaal en bar te 
renoveren, waarbij gelijk een aantal energiebesparende maatregelen genomen worden. 
Is bij jou de interesse gewekt en wil je meer weten over de invulling van het voorzitterschap? Neem 
contact op met mij of een ander lid van het bestuur. Ik blijf volledig beschikbaar om je te begeleiden. 

merlinneeter@gmail.com  – (06) 4128 8999 – Merlin 
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Kinderdisco 

 

Vrijdagmiddag 3 maart is er weer een Kinderdisco in het  
dorpshuis. De zaal is open vanaf 16:00u en de toegang is gratis. 
Deze keer is de disco tot 20:00u voor de kinderen t/m 12 jaar. 
Van 20:00–23:00u gaan we verder voor de jongeren tussen de  
12 en 16 jaar !  
 

In de kleine zaal is de ouderopvang ; de keuken is ook geopend. 
 

 
 
 
 

. . 
 
 
Kijk eens om je heen 
(in het dorpshuis, ingang achterzijde) 
 

Hebben jullie die mooie gele stoel al eens bewonderd? Zo’n 
prachtig exemplaar! 
Wij – de kleurgroep – vinden deze stoel zo mooi dat we er een 
kleurig exemplaar van onze noeste arbeid hebben tentoongesteld 
(zie rechterfoto). En... als je even verder kijkt, zie je die onooglijke 
ladder daar liggen. Hebben wij die niet mooi opgefleurd! Zo zijn 
ook de kale muren verfraaid met resultaten van de kleurgroep. 
 

Ben je (misschien een beetje) onder de indruk? Wellicht word je 
nieuwsgierig. Kom eens langs op een woensdagochtend (ingang achterzijde, links achterin de gang). 
Daar zit de kleurgroep!! 

vervolg pag. 17> 
 



De Wyken – 259 – februari 2023 pag. 17 / 24 
  

 

 
Wat doen we zoal: individueel kleurplaten inkleuren en/of groepsprojecten maken. In de hal hangt bv 
een resultaat van het groepsproject “mandala”. Momenteel zijn we bezig met het groepsproject 
“aquarium”. 
 

Hebben we je al nieuwsgierig/enthousiast gemaakt? Kom eens langs op woensdagochtend. Wij 
kleuren van 09:45–11:45 uur. Er is plek voor enthousiastelingen! Creatieve ideeën zijn altijd welkom!! 
  Nel, Annelies, Femmy, Hillie, Monique, Fieke en Helen 
Enkele voorbeelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In kleur komt e.e.a. veel beter tot zijn recht,  
maar dáárvoor moet u toch echt even naar het dorpshuis komen! 

. . 
 
Uitslag puzzelcompetitie 2022 
 

We konden dit jaar weer 6 puzzels plaatsen. Daarop zijn door 16 mensen in totaal 74 eindoplossingen 
ingestuurd, waarvan 73 geheel correcte. Elf mensen (huishoudens) hadden alle 6 de oplossingen goed 
en kwamen dus in aanmerking om de Puzzeltaart-2022 te winnen, die zoals gewoonlijk weer is 
gemaakt door Echte Bakker De Vent in Appelscha. 
De winnaar is bepaald door middel van loting, op afstand verricht door voorzitter Mathilde Holkamp 
van Plaatselijk Belang. De taart werd op 31 december uitgereikt aan de familie Heys. Gefeliciteerd! 
 

 
 

Voor het nieuwe jaar hebben we nog voldoende puzzels op de plank liggen. Of dit voor 2024 ook 
weer gaat lukken is helaas nog niet zeker; daar leest u t.z.t. meer over. 
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Geanimeerde kerstworkshop 
 

De biljartzaal in het dorpshuis stond op 14 december weer geheel in het teken van de kerstworkshop: 
11 deelneemsters werkten de hele avond hard onder leiding van Liana Prins om uiteindelijk met een 
fraaie kerstversiering huiswaarts te keren. Tussendoor was er in een gezellige sfeer gelegenheid voor 
koffie en thee met iets erbij om de benodigde energie op peil te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: Volgende workshop op 5 april! 
 

Voor degenen die hun creativiteit ook rond het thema 
Pasen de vrije loop willen laten wordt er in het dorps-
huis opnieuw een workshop georganiseerd, en wel op: 

woensdag 5 april – begin om 20:00u! 
Er kan worden gekozen uit (en gevarieerd op) de 
bijgaande voorbeelden. 

Opgeven kan tot 19 maart bij Rennie van der Velde, 
(0516) 432 452 of vandervelde@hetnet.nl. 
 
 
 Voorbeeld 1: €30,00 
 
 
 
Voorbeeld 2: €32,50 Voorbeeld 3: €30,00 
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De wintervlinder 
 

Op mijn woon-werk fietsroute van ons kantoor in Veenhuizen naar mijn huis in Vries 
kom ik door prachtige stukjes bos en oude bomenlanen. In de afgelopen maanden werd 
mijn aandacht getrokken door kleine nachtvlindertjes die traag fladderend oplichten in 
mijn koplamp. Vlinders in de winter? Ik was verwonderd en mijn interesse was gewekt.  

Het bleken kleine wintervlinders; de mannetjes vliegen pas na de eerste nachtvorsten. 
Heel slim want dan zijn er vrijwel geen natuurlijke vijanden zoals vleermuizen. Het trage 
fladderen is noodzakelijk om mega-efficiënt om te gaan met energie. Want normaal 
hebben insecten warme spieren nodig om te kunnen vliegen. Wintervlinders kunnen 
vliegen met een lichaamstemperatuur van 5 graden!  

De fladderende mannetjes hebben maar één doel, namelijk het vinden van een vrouwtje. 
Ze hebben niet eens een mond en kunnen niet eten. Ze teren op de reserves die ze in het 
rupsstadium hebben opgedaan. De vrouwtjes hebben energie nodig voor het aanmaken 
van eitjes en moeten dus nog zuiniger zijn met energie. Daarom hebben ze geen vleugels. 
Ze zitten gewoon op een boomstam te wachten op een mannetje. Door feromonen af te 
scheiden lokken ze een mannetje. Ze moeten dit allemaal binnen enkele dagen tot maxi-
maal een week doen want langer leven de vlinders niet.  

In het voorjaar komen de rupsen massaal uit de eitjes en vormen een belangrijke 
voedselbron voor tal van bosvogels. Koolmezen en pimpelmezen proberen het 
uitkomen van de eieren zo goed mogelijk te plannen zodat ze de jongen kunnen 
voeren met de rupsen. Echter door klimaatverandering komen de vlindereitjes 
tegenwoordig twee weken eerder uit dan in de tachtiger jaren. De mezen moeten 
zich dus ook aanpassen en vroeger eieren leggen. De mezen passen zich wat 
langzamer aan dan wintervlinders, de mezen lopen wat achter. In sommige jaren 

zijn er zoveel rupsen dat eiken en andere loofbomen compleet worden kaalgevreten, of misschien zijn 
de mezen dan wel te laat. In juni hangt het bos vaak vol met volgroeide rupsen die aan spinseldraden 
afdalen van de boomtoppen naar de strooisellaag waar ze verpoppen. Deze spinseldraden gebruiken 
ze ook om naar een andere boom te slingeren als bijvoorbeeld de jonge frisse blaadjes op zijn. Je hebt 
vast wel eens zo’n rups aan een draadje gezien in het bos. Denk dan maar eens aan de boeiende 
levenswijze van deze nachtvlinder. Jacob de Bruin 
 

. . 
 
Gemeentelijk noodfonds energiekosten 
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Welkom bij Compagnon Coaching 
 

Voel jij je overal verantwoordelijk voor, kan het altijd nog beter of vind 
je het moeilijk een keuze te maken? Zit je niet lekker in je vel of krijg je 
geen balans tussen je werk en privé? Ben jij steeds bezig met wat een 
ander ervan vindt? Of weet je gewoonweg niet wat je wilt? 
Zomaar een paar gedachtenspinsels die herkenbaar kunnen zijn. Maar 
hoe ga je daarmee om en hoe verander je dat? Als coach richt ik mij op 
jouw persoonlijk leiderschap. Bewust, energiek en zelfverzekerd in het 
leven staan. Pak je eigen regie, daar ga ik voor! 
 

Je bent wellicht op het punt aangekomen in je leven of op je werk 
waarbij je de regie kwijt dreigt te raken. Met coaching kan ik je helpen 
om deze regie weer terug te pakken. Coaching geeft inzicht, maar het 
resultaat bepaal jij zelf. Als jij je bewust bent waarom je doet zoals je 
doet, kun je ervoor kiezen om het anders te gaan doen. Daar ligt de 
sleutel tot verandering. 
 

Ik voer gesprekken over persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, leidinggeven, 
loopbaanvraagstukken, werkdruk, stress, omgaan met weerstand, zingeving, communicatie, 
zelfvertrouwen en functioneren tijdens en na de diagnose kanker. Dit doe ik op een manier die 
omschreven wordt als positief, gedreven, betrouwbaar, no- nonsens en soms ook confronterend. 
Tevens zal ik dit altijd blijven doen vanuit een nieuwsgierige, open en niet-oordelende houding in een 
veilige en vertrouwde setting. 
 

Heb je vragen of wil je weten wat een coachingtraject voor jou zou kunnen betekenen? Neem contact 
met me op, dat kan per mail of telefonisch. We kunnen altijd eerst een gratis intakegesprek voeren. 
   Gerdien v.d. Meer 
 

Compagnon Coaching – Compagnonsweg 43 – 8427 RH Ravenswoud – (06) 2739 5399 
info@compagnoncoaching.nl 

 
 

. . 
 
Maakt glasvezelaanleg eindelijk tempo? 
 

Het bleef lang stil sinds de campagne rond het 
aanmelden voor glasvezelaansluiting werd gevoerd. 
Maar net voor de kerst gebeurde er plotseling toch 
iets: werklieden en machines kwamen in actie. Er 
werden mantelbuizen onder opritten door aangelegd 
met een bestuurbare boorkop, zodat de boel niet 
hoefde te worden opgebroken. Niet alles ging daarbij 
helemaal goed: op tenminste één adres sneuvelde de 
bestaande kabelaansluiting, die voorlopig nog wel 
even nodig is en dus hersteld moest worden. 
 

Half januari werden in het dorp weer mensen in 
oranje hesjes gesignaleerd. Zij maakten een begin met 
het aanleggen van de dunnere mantelbuizen naar de 
gevels van de aan te sluiten woningen. Kort daarna 
verscheen de ploeg die de kabels door die buizen 
kwamen steken, zodat er bij menige gevel nu een 
groene rol kabel ligt te wachten op verdere actie. 
We zijn benieuwd wanneer de échte aansluitingen 
worden gemaakt... 
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Puzzelpagina 
 

De juiste oplossing van de puzzel in nr. 258 luidt: VOORSPOED EN GELUK. Er kwamen 13 goede 
oplossingen binnen. Daarmee is het puzzeljaar 2022 afgesloten en dus ook de prijswinnaar bekend. 
Op pagina 17 kon u lezen hoe de loting uitpakte. 
 

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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