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Beste Familie Rave 

 

Zoals in voorgaande jaren, komt mijn jaarlijkse rondschrijven dit jaar wat vroeger. Tijdens het 

afgelopen jaar is ook Stammtafel 2 vernieuwd en aangevuld. Als u graag een exemplaar van deze 

Stammtafel 2 voor de kerstdagen wilt hebben, dan kunt u deze bestellen. 

 

Stammtafel 1 omvat intussen de generaties I t/m XXVI in een tijdlijn van 1220 tot 2017.  

Deze Stammtafel is door Dr. Wilhelm Rave in 1946 samengesteld. Vanaf generatie XV heeft 

Wilhelm Rave de Stammtafel gesplitst en heeft de generaties van inwoners van Ramsdorf  

“sesshaften Ramsdorf” verder bewerkt in Stammtafel 2. Deze omvat de generaties XV t/m XXVII in 

een tijdlijn van 1676 tot aan heden. Vanaf de generatie XIX hebben enkele Raven Ramsdorf 

verlaten en hebben zich in Ottmarsbocholt en Erle gevestigd. 

Het zwaartepunt van Stammtafel 2 zijn de Rave-families in het westelijke Münsterland. 

 

Bijzondere dank aan Werner uit Hamburg, Detlef uit Wilhelmshaven en Bernard uit Winterswijk, 

die veel tijd besteed hebben aan het tot stand komen van de Stammtafeln. 

 

De afmeting van Stammtafel 1 is 90 x 125 cm en Stammtafel 2 is 75 x 129 cm. Deze zijn gedrukt op 

120 grams papier en de kosten zijn € 30,00 per stuk inclusief verzendkosten. Deze kan u bij Werner 

Rave telefonisch bestellen of per e-mail. Als u € 6,00 wilt besparen, kan u een exemplaar bestellen 

en tijdens onze familiedag 2018 in ontvangst nemen. 

Bestellingen kunt u richten aan Werner Rave, tel. 0049 40 40170736 of per e-mail  

werner.rave@familie-rave.de  

Ook kunt u aan Werner Rave de adreswijzigingen en eventuele veranderingen van de 

familiegegevens, zoals geboorte, huwelijk en overlijden doorgeven. 

Actuele adressen zijn erg belangrijk voor het voortzetten van ons werk. Merkt u binnen uw familie 

dat niet iedereen deze brief heeft ontvangen, doe Werner Rave dan een bericht zodat u volgend 

jaar ook een uitnodiging krijgt voor de familiedagen. Ook welkom zijn familiegebeurtenissen voor 

plaatsing op onze internetsite 

https://www.familie-rave/neuigkeiten  

 

Familietag 2018 (Sippetreffen 2018) 

Het Rave-team is bezig met de voorbereiding voor de familiedag 2018. Wij hebben besloten om 

deze dagen te laten plaatsvinden op 8 en 9 juni 2018 in Münster/Westfalen. Vrijdag 8 juni is 's 

avonds gezellig samenkomen. Zaterdag zullen diversen evenementen worden georganiseerd. Eind 

maart zal een uitnodiging met het programma verstuurd worden. 



 

Uitbreiding en verjonging van het Rave-team is noodzakelijk om de oeroude familiegeschiedenis 

Rave voort te zetten. Wij zoeken daarom liefhebbers die ons team willen aanvullen. De bedoeling 

is dat het Rave-team twee keer per jaar bijeen komt ergens in het noordwesten van Duitsland (in 

het Oosten van Nederland kan ook). 

 

 

Het werk van het Rave-team is afhankelijk van onze financiële draagkracht. Om de conditie van 

onze kas te verbeteren, is het gewenst om jaarlijks een bijdrage te doen van € 20,00 (meer mag 

ook). Deze kan u storten op bankrekening van 

 

Familienverband Rave 

IBAN   DE47 4015 4530 0040 5114 53 

BIC   WELADE3WXXX 

Sparkasse Westmünsterland, konto nr. 40 51 14 53,  BLZ 401 545 30 

Het Rave-team wenst u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Voor het komende 

jaar wensen wij een goede gezondheid, vreugde en tevredenheid toe en veel optimisme. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 
Elmar Effing en het Rave-team 

 

Ramsdorf, december 2017 


