juni 2019, nummer 237
Ravenswoud Actueel: Bloemenweiden in theorie en praktijk
(zie pag. 9)
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Belangrijke data


Verschijningrooster 2019 van “De Wyken”
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 12 augustus ..................... weekend 24 augustus
maandag ........... 7 oktober ...................... weekend 19 oktober
maandag ........... 9 december ................... weekend 21 december
Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets later
worden ingeleverd, maar als het kan hebben we het juist liever iets eerder!


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

donderdag ........ 6 juni
donderdag ........ 4 juli
donderdag ........ 1 augustus
donderdag ...... 29 augustus
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt tot eind 2019 nog steeds ten goede aan
het Jeugdfonds Ravenswoud: een spaarpot t.b.v. voorzieningen voor onze jeugd.


“Wijs in De Wijken”

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn niet alle thema’s bekend:
vrijdag............. 14 juni
17:00u Extra!!! Locatie: in de tuin bij Ineke Volk, Meester Lokstr. 9
vrijdag............. 28 juni
17:00–20:00u Thema: Bloemenweide – aanleg & beheer (zie pag. 9)
vrijdag............. 26 juli
17:00–20:00u
vrijdag............. 30 augustus 17:00–20:00u
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.


Van de Activiteitencommissie

Vooraankondiging: Buurtbarbeque
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Aanpak sportveld: de eerste stappen zijn gezet
Het zal de gemiddelde passant niet meteen opvallen, maar toch is er al iets gebeurd op het sportveld.
De beide doelen zijn weggehaald en ook de ‘ballenvanger’ aan de kant van de 4e Opwiek is netjes gedemonteerd en afgevoerd dankzij de belangeloze inzet van Rennie Jongsma en Ed Knaap. De spullen
worden nog even bewaard – je weet maar nooit hoe dat nog van pas kan komen.

Er is ook verder nog genoeg handarbeid te verzetten: zo zal binnenkort een stukje boswal gesnoeid
moeten worden om de kano’s een nieuwe plek langs het water te kunnen geven. Kettingzagers kunnen zich alvast warmlopen, we doen graag een beroep op u! 

Wat hield ons verder zoal bezig?
●

●
●

●

●

De gemeente heeft een beheersovereenkomst voor het sportveld opgesteld waarin wordt
vastgelegd welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Denk daarbij aan het onderhoud van
voorzieningen, maaiwerkzaamheden en dergelijke. Aan het overleg hierover is de nodige tijd
besteed.
Ook met De Jongens van Outdoor vindt overleg plaats – waarbij ook de gemeente weer
betrokken is – over bovengenoemde verplaatsing van de kanorekken.
PB was vertegenwoordigd tijdens de ledenvergadering van de buurtbus. Tijdens die vergadering
is besloten om in de vakantiemaanden juli en augustus de laatste rit toch niet te laten vervallen,
zoals in 2018 wel is gebeurd vanwege een tekort aan chauffeurs in die periode. De meerderheid
van de aanwezigen drong erop aan dat er een oplossing wordt gezocht door vrijwilligers die niet
met vakantie zijn af en toe een extra rit te laten doen. Aldus werd besloten.
PB is betrokken bij de wervings- en selectieprocedure van een opbouwwerker die tijdelijk door
de gemeente wordt aangesteld om de sociale samenhang in de dorpen te bevorderen in werking
met de plaatselijke en dorpsbelangen c.q. bewonerscommissies en deze te ondersteunen bij het
(verder) uitwerken van de resultaten van de eerder gehouden dorpsgesprekken.
De PB’s van Appelscha, Appelscha-Boven, Fochteloo en Ravenswoud vormen samen de ‘Regio
Appelscha’. Op 13 mei jl. was Ravenswoud gastheer van het regio-overleg met het voltallige
College van B&W, waarin tal van onderwerpen aan de orde kwamen. Zo is o.m. gesproken over
nut en noodzaak van de diverse nu bestaande overlegstructuren met de gemeente. Ook de veilige
fietsverbindingen met Appelscha en Veenhuizen kwamen weer aan de orde, mede n.a.v. het
onderzoek dat hiernaar in opdracht van de Gemeenteraad wordt ingesteld door bureau SWECO.
De uitkomst hiervan zal t.z.t. met ons worden besproken; daar leest u dan vast meer over.
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De doorgeefpen
Hallo ‘De Wyken’ lezers;
Coos Salomé vroeg me of hij mij de pen door kon geven. Dat leek mij
een mooie kans om mezelf en het gezin voor te stellen. Wij zijn vorig
jaar in juni in Ravenswoud komen wonen. Ik, Merel van Randeraat
(51 jaar), mijn man Bo Schokker (47 jaar) en onze tweeling van 15 jaar:
Bas en Beco van Randeraat.
Wij komen oorspronkelijk uit Noord-Holland. Ik ben geboren in Heemskerk en heb daar 39 jaar
gewoond. In die tijd, nu alweer 22 jaar geleden, heb ik Bo leren kennen en hebben we samen twee
gezonde jongens gekregen. Ik was op zeer jonge leeftijd zeer gefascineerd door de Pipi en Emile
films, niet zozeer vanwege het verhaal of de personen maar meer vanwege de omgeving, het land
Zweden.
Bo was in zijn jeugd al vaker op vakantie naar Zweden geweest. Zodoende leek het ons een goed idee
om eens samen met de jongens op vakantie te gaan naar Zweden Het kan gek lopen maar eind van de
vakantie hadden we een heel groot stuk land gekocht met een zeer oude verrotte schuur en een krot
van een huis erop, waar geen vloeren meer in zaten, geen water, geen riool – alleen een houtskelet met
hier en daar nog wat planken en wat dak. Ook op het land zelf was geen watervoorziening of riool te
vinden, alleen een paal met een electrakastje eraan. Het was een magische plek, het voelde zo vertrouwd en we hebben het gekocht. We zijn verhuisd en woonden in onze caravan. Bo heeft ons huis
ontworpen, getekend en we zijn aan de slag gegaan. In 4 maanden stond ons huis: alles zelf gedaan,
geen bedrijf of andere handen zijn eraan te pas gekomen dan die van Bo.
Poeh, heftige tijd maar ook een hele mooie bijzondere ervaring. Ik zal niet het
hele verloop van ons Zweden-avontuur hier schrijven, was prachtig maar ’t
wordt een boek vol... . We hadden daar alles goed op de rit maar misten
toch onze oudste kinderen en goede opleidingen voor de jongens. Na 11 jaar
in Zweden gewoond te hebben besloten we dat er nu weer een periode in NL
voor ons aanbrak. Dat werd Ravenswoud: even geen paarden aan huis, geen
grote weides en geen eigen bos meer, dus wennen... Ja, maar voor nu is het
goed zo. Ravenswoud is heerlijk rustig en de mensen allemaal even vriendelijk.
Ik geef de pen graag door aan Harm van de Horn en Trientsje Meijerhof.
Warme groet,
.

Merel

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

Op 24 jan 1919 hebben zich gevestigd aan de Veenwijksweg 7:
Jan en Corrie van Breenen, afkomstig uit Purmerend.
Op 1 april 2019 kwamen Annemiek de Haan, Auke Louwes en
hun zoon Nick van Ekelenburg vanuit Appelscha naar de
Meester Lokstraat 4.
Veel woonplezier toegewenst in ons mooie en rustige dorp!

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Bijtjes en bloemetjes?
Al jaren wordt er gesproken over aanpassingen van ons sportveld.
Eindelijk is het zover. Er wordt gegraven. Gezamenlijk is besloten
dat ongeveer twee derde van het sportveld bloemenweide wordt. Het
doel van deze bloemenweide is het verkrijgen van meer plant- en
diersoorten. Vergroten van de biodiversiteit op het sportveld.
Ruim dertig jaar beheer ik terreinen met die doelstelling. Op onze
website www.mekelogischbeheer.nl kunt u uitgebreid lezen wat dat
beheer inhoudt.
Op vrijdag 28 juni 2019 zal ik tijdens “Wijs in De Wyken” in het dorpshuis in Ravenswoud een
presentatie houden over de dilemma’s van dergelijk beheer en oplossingen voor deze dilemma’s.
Het is nu eenmaal zo dat op een bepaald moment maaien goed kan zijn voor de ene soort maar slecht
voor de andere. Voor veel planten is het bijvoorbeeld goed als de weide in oktober gemaaid wordt,
voor veel insecten is dit funest. De planten hebben deze insecten, bijvoorbeeld wilde bijen, echter
hard nodig. Dus indirect is het ook voor de planten slecht als de weide in oktober gemaaid wordt.
Hoe dit op te lossen is, waarmee rekening gehouden moet worden en hoe u dit ook in uw tuin toe
kunt passen, ga ik 28 juni vertellen. Graag tot dan!
Jaap Mekel


Excursie landgoed De Witte Raaf
In vervolg op bovengenoemde presentatie over beheer van bloemenweides is er de volgende middag,
op zaterdag 29 juni, een excursie op het terrein van Jaap en Dorien Mekel. Jaap en Dorien zullen ook
dan veel vertellen over het beheer en de verschillende soorten die bij hen te zien zijn. Een deel van de
honderden orchideeën zal dan nog wel bloeien samen met heel veel andere mooie planten.
De excursie is toegankelijk voor iedereen, begint om 14:00u en eindigt om 16:00u maar eerder weggaan
kan altijd. Verzamelen bij het huis van Jaap en Dorien, Meester Lokstraat 55, Ravenswoud.

.

.

Paasworkshop
Op 10 april jl. werd er in het Dorpshuis weer een paasworkshop
gehouden o.l.v. Liana Prins.
Zes cursisten hadden zich opgegeven. Er werd gekozen voor een
langwerpig paasarrangement, gedecoreerd met bloembolletjes en
vaasjes met bloemen. Een voorjaarsbloementaart met verse bloemen
en bloembolletjes en mooi opgemaakte houten harten.
Er is ook alvast weer een
Kerstworkshop gepland, en
wel op 11 december a.s..
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

● zaterdag 29 juni – vertrek om 13:00u
Onder deskundige leiding van Geert Veen is er een 30 km lange fietstocht langs vennen en poelen in
het Drents-Friese Wold. Tijdens de tocht is er op enkele plaatsen gelegenheid voor een versnapering
op eigen kosten. Kosten deelname fietstocht: leden € 1,– en niet-leden € 3,–.
Bovengenoemde activiteit vindt plaats in of bij
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha

Programma openluchttheater ‘De Koele’ – Bosberg 3a, Appelscha
● zondag 9 juni (Pinksteren) – 10:00u
Sinds enkele jaren is een oud gebruik nieuw leven ingeblazen: de kerkdienst op Eerste Pinksterdag in
Openluchttheater De Koele. Dit jaar alweer voor de derde keer georganiseerd door de Protestantse
Gemeente en RCN De Roggeberg. De toegang is gratis.
● woensdag 26 juni – 19:30u
Groep 8 van obs ‘De Riemsloot’ voert een musical op voor ouders, grootouders, vrienden en bekenden. De toegang is gratis.
● zondag 14 juli – 14:00u
Een optreden van het Groningse duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer samen met de Stroatklinkers.
Het optreden van Rinus en Pé in 2013 in de Koele was een groot succes. Wij verwachten ook deze
keer weer veel mooie liedjes en sketches in het Groningse dialect. Bekende nummers van de heren
zijn o.a. “de Hoornse Plas en Baukelien”. De organisatie is in handen van Kunstwerf.
Toegang € 10,– p.p.; kaarten zijn te koop via www.kunstwerf.nl , TIP of aan de kassa.
● zondag 28 juli – 14:30u
Dan treden Williamstown en Jaap Louwes op, zij worden begeleid door de Losse Binde. Johan
Boxem, oprichter en drummer van de band Williamstown, organiseert deze middag. Het wordt een
gevarieerde muzikale middag met verschillende muziekstijlen. Het optreden van Williamstown in
2018 in de Koele smaakte duidelijk naar meer, vandaar dat ze er nu weer zijn. Kosten: € 10,– p.p..
● zondag 11 augustus – 14:30u
Stichting De Kortsluiting organiseert een gratis muziekmiddag.
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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
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858
Renée Hulzinga
433 020

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

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

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

roelf-martina@kpnmail.nl

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
–
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
–
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
André Berghout
(06) 2691 8554
Activiteitencommissie
Miranda Berghout (06) 5587 7347

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

adm.dewyken@gmail.com
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Diverse contactpersonen:

Politie: Wijkagent
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Koersbalgroep
Website Ravenswoud
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Geert Bos

(06) 5205 7247

geert.bos@politie.nl

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries

512 740
432 901
431 437
432 196

arianenfemmie@ziggo.nl

Ada Eikelhof
Secretariaat PB (a.i.)

430 292

d.eikelhof@xs4all.nl

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172
Marjan Dunning (06) 5429 5320


roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
webmaster@ravenswoud.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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Dorpshuis entree en toiletgroep: ’t schiet op!
Wie de afgelopen maanden in het Dorpshuis is geweest, heeft het kunnen zien: er is veel gebeurd in
de hal en toiletgroep bij de hoofdingang. Vloer en plafond zijn vernieuwd, toiletruimten zijn fris betegeld en voorzien van modern nieuw sanitair en bewegingsafhankelijke verlichting. Ook de tussen
hal en keuken gelegen bergruimte heeft een nieuwe vloer. Inmiddels is het houtwerk geschilderd en
momenteel wordt de laatste hand gelegd aan allerlei afwerkingsdetails. Dat is nog enkele weken werk
voor de hierbij betrokken vrijwilligers en dan kan e.e.a. in gebruik worden genomen.
Hierna een (te beperkte) greep uit de beelden van het proces tot nu toe. Er zijn veel meer foto’s, daar
gaan we in een later stadium nog wel wat mee doen.
Eerst slopen...

...en vervolgens weer opbouwen:

meer op pag. 15 >
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Van jaren ’80-bruin naar moderne wit/grijs/zwarttinten: een totale metamorfose!

.

.
(Ontleend aan www.naturetoday.com)

Patrijs en veldleeuwerik krijgen kansen
Als eigenaar van 330 hectare landbouwgrond in de Polder Ravenswoud wil Natuurmonumenten voor
de patrijs en veldleeuwerik nieuwe kansen creëren. De uitgangspunten voor het geschikt maken van
dit gebied voor deze twee karakteristieke vogels is het zorgen voor een grotere gewasdiversiteit en een
natuurvriendelijker agrarisch beheer.
In 2005 zijn de zogenaamde AMEV-gronden in polder Ravenswoud bij het Fochtelooerveen overgedragen aan Natuurmonumenten. Bij de overdracht is een convenant ondertekend door Gemeente
Ooststellingwerf, LTO, provincie Fryslân, de landinrichtingscommissie en Natuurmonumenten. In dit
convenant is opgenomen dat de gronden hun agrarische functie behouden met beperkingen, om de
volgende doelstellingen te realiseren:
● het instandhouden van en waar mogelijk het versterken van de cultuurhistorische waarden van
het gebied.
● het versterken van de natuurwaarden, zonder afbreuk te doen aan de agrarische functie.
Vanwege hun nauwe betrokkenheid bij het natuurinclusief maken van landbouwgronden in verschillende delen van Nederland werd Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels door Natuurmonumenten gevraagd om in 2017 samen met de pachters een nieuw gebiedsplan op te stellen.
Doel van het nieuwe gebiedsplan, dat een looptijd heeft van 10 jaar (2018-2028), is het vergroten van
de natuurwaarden in polder Ravenswoud door het landbouwkundig gebruik van de gronden verder te
verenigen met de ecologische randvoorwaarden van de doelsoorten patrijs en veldleeuwerik.
Om in het gebied de patrijs als broedvogel terug te krijgen en een groter aantal veldleeuweriken te
lokken worden de natuurwaarden op twee manieren bevorderd:
● Aanpassen van het agrarisch bouwplan, o.a. door meer verschillende gewassen op een andere
manier te telen (bv. minder dicht opeen zaaien) en de graslanden niet eerder dan 1 juli te maaien.
● Creëren van faunaranden en wintervoedselveldjes of aanleg van ‘keverbanken’ voor patrijzen.
vervolg op pag. 17 >
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(vervolg van pag. 15)

Eerste resultaten veelbelovend

In 2018 waren nog niet alle nieuwe maatregelen gerealiseerd. Desondanks is er toch al een aanzienlijke
oppervlakte aangepast beheerd en dit lijkt zijn effect op de aanwezige broedvogels niet te missen. Van
de meeste soorten stegen de aantallen; soms zelfs aanzienlijk, zoals de blauwborst, bosrietzanger, geelgors en kleine karekiet. De gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik profiteerden nog niet van het
aangepaste beheer. Ook liet de patrijs zich nog niet in polder Ravenswoud horen of zien.
De verwachting is dat het beoogde bouwplan voldoende ruimte biedt om veilig te kunnen nestelen en
om jongen in een voedselrijke omgeving groot te kunnen brengen. Met het jaarlijks monitoren van
alle broedvogels worden de effecten van het aangepaste beheer op lange termijn gevolgd.
Grauwe gorzen in polder Ravenswoud!

In januari en februari 2019 werden er maximaal zeven overwinterende grauwe gorzen waargenomen.
De grauwe gorzen verbleven in een grote groep van vinken en geelgorzen en deden zich te goed aan
de zaden op de natuurinclusieve akkers.
(naar Henk Jan Ottens, Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels)

.

.

Europa Kinderhulp
Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor deze zomer. Heeft u
weleens nagedacht om vakantieouder te worden?
Familie van der Meij uit Oude Bildtzijl ging in de zomer van 2018 het
avontuur aan:
Op een warme zomerse vrijdagmiddag staan we met een groep vakantieouders op een parkeerterrein in
Leeuwarden de bus uit Oldenburg op te wachten. Wij gaan voor de eerste keer het avontuur als
vakantiegezin tegemoet. Spannend en nieuwsgierig, wat voor type mensen zijn de andere ouders? Hoe
gaat het als zo’n bus aan komt? Goh, en vooral hoe zal het zijn voor de kinderen? Die stappen
zometeen uit de bus en gaan zomaar met hun vakantiegezin mee! Nieuwsgierig proberen we door de
geblindeerde ramen te zoeken naar onze gast, zou hij ons al hebben herkend en zien staan?
De kinderen komen keurig een voor een uit de bus en worden aan hun vakantie ouders gekoppeld.
Sommige kinderen zijn al vaker geweest en al bekend met hun gezin, anderen komen voor het eerst, wat
een avontuur. Uiteindelijk komt ‘onze’ Jan, ook hij komt voor het eerst. Met een vrolijke glimlach stapt
hij ons tegemoet, hij heeft er zin in en wij ook!
De eerste dagen zullen wel wennen zijn, maar gaan boven verwachting hartstikke goed! Wonderbaarlijk
hoe kinderen zich moeiteloos aan elkaar aanpassen en met elkaar communiceren. Het spelen gaat uitstekend tussen onze eigen 2 kinderen en ons vakantiejongetje. Een zwembadje in de tuin en de sproeier
aan, wat een dikke pret.
Na een week is de familiedag, leuk om de andere ouders en kinderen weer te treffen waar we vorige
week mee op het parkeerterrein stonden. Wat ons vooral opvalt, hoe ontspannen en relaxed alle ouders
zijn. Jong, oud, met of zonder eigen kinderen en ook gastgezinnen die meerdere vakantiekinderen
opvangen, er heerst een echte vakantiesfeer! Een leuke middag, waarin ook ruimte is voor een gezellig
praatje met de mensen van EKH.
En weer een week later is het alweer vrijdag, en tijd om onze Jan weer terug naar de bus te brengen.
Hier en daar nog een praatje met andere ouders, we nemen afscheid, Jan en de andere kinderen gaan
de bus weer in, en dan zwaaien we: tschuüüüsssssiieeeeee!!!!! Jan weer met een grote glimlach! En
onze kinderen? Verdrietig op de terugweg, want ze missen hem al...

Durft u net als de familie van der Meij ook het avontuur aan te gaan?
Neem dan contact op met Joke de Vries, tel. (0518) 841 942 of friesland@europakinderhulp.nl . Meer
informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl en onze Facebookpagina Europa Kinderhulp Fryslân.
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Duurzame energie in Ravenswoud
In ‘De Wyken’ van april heeft u kunnen lezen over de werkgroep Duurzame Energie Ravenswoud.
De werkgroep bestaat nu uit Hottie Cnossen, Samantha v.d. Sluis, Jaap Mekel, Hennie Welsink en
Coos Salomé. Wij zijn bezig ons te informeren over wat de reële mogelijkheden voor Ravenswoud
zijn en met wie we dat eventueel gaan doen. De in onze gemeente actieve Energiecoöperatie De
Eendracht Ooststellingwerf lijkt een goede partner voor Ravenswoud. Meer informatie in hun
advertentie op pagina 19.
Het doel van de coöperatie is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. ‘De Eendracht’ is de
lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Via EC De Eendracht kunt u energie – zowel stroom
als gas – afnemen bij het Noord-Nederlandse, eveneens coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns
(EVO). Daarmee wordt u automatisch en gratis lid van EC De Eendracht, mede-eigenaar van EVO.
Duurzame Energie? U kunt nu al gemakkelijk starten!

Ook wel eens nagedacht over een groenere toekomst? Niet zo vreemd met al dat
nieuws over ons veranderende klimaat. Steeds meer mensen zoeken naar groene
oplossingen. Maar waar moet je beginnen? Nou, bijvoorbeeld door te kiezen voor
Energie VanOns. Dan steun je duurzame energie van eigen bodem en kan je activiteiten in ons dorp
steunen. De winst gaat dan niet naar een multinational. In 2018 kreeg de stroom van EVO een 10 van
de Consumentenbond. Je kunt je aanmelden bij Energie VanOns en je overstap wordt gratis geregeld.
Ga hiervoor naar https://energie.vanons.org/cooperaties/ec-de-eendracht/ .
Reserveer Informatieavond Duurzame Energie 19/26 september:

De werkgroep Duurzame Energie Ravenswoud wil in september (19 of 26 september) a.s. een informatieavond over duurzame energie in Ravenswoud in het dorpshuis beleggen. Reserveer die data
alvast. In ‘De Wyken’ van augustus/september volgt de definitieve datum en meer informatie.
Coos Salomé

.

.
(Persbericht)

‘Postcoderoos’: hoe zit dat?
De Energie Coöperatie (EC) De Eendracht werkt
aan de verdere verduurzaming van Ooststellingwerf door het opzetten van zogenoemde postcoderoosprojecten.
Bij zo’n project wordt een flink aantal zonnepanelen gelegd op een of meer daarvoor geschikte daken,
vaak op grote schuren en stallen. De Eendracht maakt hierbij gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief
van de Belastingdienst, ook wel de ‘Postcoderoos’-regeling genoemd. Het gebruik van die panelen
wordt vervolgens in de vorm van participaties aangeboden aan inwoners van het postcodegebied
waarin de panelen liggen én de aangrenzende postcodegebieden. Dit is interessant voor wie zelf geen
(of niet voldoende) zonnepanelen op het eigen dak kan of wil plaatsen.
Er is thans een concreet project in voorbereiding in Makkinga, de bakermat van EC De Eendracht.
Men kan al meedoen met één participatie à €99; daar komt nog een jaarlijkse bijdrage bij voor rente,
onderhoud en aflossing. Als tegenprestatie krijg je gedurende 15 jaar de energiebelasting terug die je
op het eigen stroomverbruik betaalt. Afhankelijk van dat verbruik en het aantal participaties levert de
investering een mooi rendement op. De eerste panelen in Makkinga zijn dan ook al ‘verkocht’.
EC De Eendracht richt zich op heel Ooststellingwerf en kijkt naar mogelijkheden om ook in andere
dorpen zulke projecten op te starten. Meer informatie: www.eendracht-ooststellingwerf.nl , of neem
contact op met voorzitter Onno de Jong via info@eendracht-ooststellingwerf.nl .
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