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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, voor zover 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 30 mei a.s.
(verschijnt ca. 11 juni)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
Plaatselijk Belang Ravenswoud
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Belangrijke data


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

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 30 mei ......................... weekend 11 juni
maandag ......... 22 augustus ................ weekend 3 september
maandag ......... 17 oktober ................. weekend 29 oktober
maandag ........... 5 december .............. weekend 17 december
*) Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets
later worden ingeleverd, maar waar het kan hebben we het juist liever iets eerder!


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

donderdag ........ 5
donderdag ........ 2
donderdag ...... 30
donderdag ...... 28


mei
juni
juni
juli

“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............. 29 april
17:00–21:00u
vrijdag............. 27 mei
17:00–21:00u
vrijdag............. 24 juni
17:00–21:00u
vrijdag............ 29 juli
17:00–21:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.
Voor wie dat wil is er na 19:00u de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding deel te nemen
aan een themamaaltijd, bereid door vrijwilligers van de Kookgroep. Graag vooraf even opgeven bij:
Henk van Dijk, tel. (06) 5425 2536 of mail naar henkvandijk51@kpnmail.nl .


Klaverjassen in het Dorpshuis

Op 8 april jl. werd het – door de corona drastisch ingekorte – klaverjasseizoen al weer afgesloten.
Het is de bedoeling om op 14 oktober weer van start te gaan.


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

❖❖❖
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Nieuws van Plaatselijk Belang

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 9 juni 2022. Omdat de volgende dorpskrant
pas verschijnt op 11 juni zal er tijdig een afzonderlijke uitnodiging met de agenda worden verstuurd.
Onlangs is Plaatselijk Belang benaderd over de plaatsing van een GSM-antennemast. De gemeente
geeft pas een vergunning af nadat een informatieavond voor de inwoners van Ravenswoud heeft
plaatsgevonden. Deze avond werd uiteindelijk gepland op donderdag 7 april jl. – te vroeg voor een
aankondiging en te laat voor een verslag in deze uitgave van ‘De Wyken’, aangezien die in het voorafgaande weekend moest worden afgemaakt. Mede afhankelijk van de eventuele verslaggeving in de
streekpers zullen we hier in de volgende dorpskrant op terugkomen.
.

Afvalkalender voor dit jaar
Hoewel het jaar al een eindje op streek is, bieden we hieronder toch een geheugensteuntje (bijvoorbeeld om in de meterkast op te hangen) waar eerder geen ruimte voor was. Zo kunt u zien wanneer
wat wordt opgehaald.
------------------------------------------------------------------

.
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Grote vogels vliegen over
We zien regelmatig diverse grote vogels boven het dorp en de omliggende gebieden overtrekken:
soms een enkele, soms zelfs een hele vlucht.
Zo zijn de ooievaars weer teruggekeerd naar Ravenswoud en omgeving. Het geheel natuurlijke, d.w.z.
zonder menselijke ondersteuning gebouwde nest aan de Meester Lokstraat is weer bewoond, nadat
hier eerst uitvoerige renovatiewerkzaamheden verricht moesten worden als gevolg van de stormschade die in februari jl. is ontstaan. Zo op het oog lijkt dat aardig te zijn gelukt, zodat weer aan
gezinsvorming kan worden gedacht. En ook bij de sluis Fochteloo lijkt één van de vier (!) nestelmogelijkheden weer in gebruik te zijn genomen.
Ook de kraanvogels zijn weer in ruime mate vertegenwoordigd. Regelmatig worden er vluchten tot
soms wel 25 stuks (zie foto!) gespot op en boven de landerijen rondom het Fochtelooërveen en ook
maken ze wel eens een verkenningsrondje over de dorpskern. Altijd weer een spectaculair gezicht!

Fouragerende kraanvogels nabij de Lycklamavaart – 30 maart 2022

Foto: Bennie van der Weide

.

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

In augustus 2019 schreven wij al:
“Aan de Meester Lokstraat 49c wordt momenteel een huis gebouwd door
Fred Bakels uit Sexbierum. Over twee jaar hopen Fred en zijn gezin zich
daadwerkelijk te vestigen in ons mooie Ravenswoud.” En inderdaad zijn ze

hier eind juli jl. komen wonen. Dit was ons helaas ontgaan, mede doordat
de woning nog verder wordt afgebouwd.
Daarom bij deze alsnog een hartelijk welkom aan Fred en Jolanda Bakels
en hun zonen Jochem (21), Twan (17) en Christian (12).
Sinds half december jl. wonen Karel Popken en Annelies Dorenbos met hun zoon Ferry (9) aan de
Lycklamavaart 3 en ook hen heten wij hartelijk welkom.
We wensen allen veel woonplezier toe in Ravenswoud!

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Laatste kans: de nieuwe dorpsvlag
Na de kleurige publicatie in de vorige dorpskrant mochten we tot nu toe al 34 individuele*) reacties
ontvangen. We kunnen ons echter voorstellen dat sommige mensen dat wel van plan waren, maar er
nog niet aan toegekomen zijn. Dat is niet erg, want het kan nog steeds! Alle stemmen die tot en met
maandag 30 mei binnen zijn, tellen mee. Het plan is om op 9 juni a.s. de uitslag bekend te maken
tijdens de ledenvergadering van PB en tevens in de het weekend daarna verschijnende volgende
dorpskrant.
Als geheugensteuntje hierbij nog even de 3 ontwerpen:
Inzending A

Inzending B

Inzending C

Natuurlijk komen de ontwerpen in grijstinten niet zo goed uit de verf. Mocht u ze liever nog eens in
kleur willen bekijken, mail dan naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl . We sturen u dan een digitale
kleurenkopie van pagina 7 uit de vorige dorpskrant.
*) De stemmen worden individueel geteld, dus niet per huishouden.
.
.

Geef kleur aan het leven!
Wist u dat op elke woensdagochtend “De kleurgroep
Ravenswoud” bij elkaar komt in het Dorpshuis? Er
wordt dan koffie gezet en daarna gaat de groep aan de
gang met inkleuren van een plaat. De leden hebben
met elkaar een kleurplaat uitgezocht. Eenieder kleurt
met haar eigen kleurpotloden en keuze van kleur haar
plaat in. Soms duurt het weken voor er een kleurplaat
ingekleurd is. De verschillende resultaten mogen er zijn. Kijk maar eens in het Dorpshuis. Op dit
moment zijn wij bezig met een “Een mandala project”. Eenieder van de kleurgroep kleurt een deel
van een mandala in. Uiteindelijk wordt het een groot ingekleurd schilderij voor het Dorpshuis.
Een klein stukje geschiedenis over kleur!

De geschiedenis van kleuren daagt ons uit om ons idee van wat natuurlijk is en wat niet bij te stellen.
Al 40.000 jaar geleden is men begonnen met kleur en dat is steeds verder ontwikkeld.
Kleuren kunnen verschillende groepen hebben. Allereerst zijn er de primaire kleuren: rood, geel en
blauw. Deze kleuren kunnen niet gemaakt worden door andere kleuren met elkaar te vermengen.
Naast de primaire kleuren zijn er ook secundaire kleuren. Deze worden gecreëerd door primaire
kleuren te vermengen. Tot slot zijn er ook tertiaire kleuren. Deze ontstaan door primaire kleuren te
mengen met secundaire kleuren. Op die manier kunnen er veel kleuren ontstaan.
Wist je dat...

...kleuren bij mensen in het dagelijks leven een grote rol spelen? Zo hebben kleuren een functie.
Bijvoorbeeld de kleuren van verkeerslichten. Door de kleuren zorgen we voor veiligheid. Maar ook in
de natuur bij de dieren: die kunnen met kleuren aangeven of ze gevaarlijk kunnen zijn of juist aantrekkelijk. Planten die geel zijn en daardoor bijen aantrekken.
En wat zou je ervan denken als wij bruine tandpasta in plaats van witte gebruiken. In veel producten
worden dan ook kleurstoffen gebruikt om ze er mooier en aantrekkelijker uit te laten zien. Kijk ook
maar eens naar de groentes in de supermarkt. De kroppen sla glanzen je tegemoet met heldere
aantrekkelijke kleuren!
Zo ook in en om de woning wordt tegenwoordig veel kleur in het interieur gebracht. Een gekleurd
bankstel of een donkere muur zijn (weer) modern en in veel interieurs te vinden.
De kleuren worden ook in onze taal gebruikt. Enkele voorbeelden zijn: blauw van de kou, groen zien
van jaloezie, rood staan, je groen en geel ergeren.

Lees verder op pag. 17 ➔
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Activiteiten van de
Historische Vereniging
Appelscha e.o.

● Zaterdag 9 april – 14:00u
Helaas kan de geplande tentoonstelling met schilderwerken van Theun de Jong niet doorgaan vanwege gezondheidsproblemen van Theun. Wij hopen dat de tentoonstelling later dit jaar alsnog zal
plaatsvinden. Als alternatief gaan wij op zaterdag 9 april terug in de tijd met het vertonen van enkele
oude dorpsfilms die Sietze Veen heeft gemaakt. Toegang voor leden € 1, voor niet-leden € 2.
● Woensdag 13 april – 10:00u – herdenking Stokersverlaat
Deze morgen wordt bij het monument voor de Franse Para’s bij de Stokersverlaat stilgestaan bij de
bevrijding van Appelscha.
● Zaterdag 16 april – 09:00u & 13:15u – Fietstochten (onder voorbehoud *) )
Deze dag gaan we op de fiets langs de verschillende oorlogsmonumenten in het dorp Appelscha en
bezoeken we een aantal onderduiklocaties in het Drents-Friese Wold. I.v.m. de lengte van de tocht
doen we dit in een ochtend- en middagsessie. De ochtendsessie start om 09:00u bij de Hoolten
Klinte. De tocht duurt ca 2,5 uur en is ca. 15 km lang. ’s Middags starten we om 13:15u, deze fietstocht is ca. 20 km lang en duurt ongeveer 3 uur. Deelnemers doen er verstandig aan om voor goed
schoeisel te zorgen en zelf een natje en droogje mee te nemen, aangezien we onderweg niet langs een
horecagelegenheid komen. Voor beide sessies zijn de kosten voor leden € 1 en voor niet-leden € 3.
Wilt u aan beide tochten meedoen dan zijn de totale kosten voor leden € 2 en niet-leden € 5.

*) Attentie: Deze tochten moesten op het laatste moment tot nader order uitgesteld worden.

Bewaar de gegevens, maar let op de streekpers en de HVA-website voor de nieuwe datum!

● Woensdag 20 april – 13:30u – Kaart- en spelmiddag
Kaart- en spelmiddag voor iedereen die een kaartje wil leggen, een gezelschapsspelletje wil doen of
gewoon een praatje wil maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan tijdig contact
op met Blijke Euverman, (0516) 431 526 of Reinder Mulder, (0516) 431 208.
● Woensdag 4 mei – 10:00u – Herdenking slachtoffers Melkstaking
De slachtoffers van de Melkstaking die hier zijn vermoord worden door het plaatsen van een
bloemetje herdacht bij het monument aan de Eerste Wijk tegenover nr. 8A.
● Vrijdag 20 mei – 11:00u – Herdenking meester Anje Lok
Bij het monument op de muur van de voormalige basisschool in Ravenswoud wordt herdacht dat
Meester Lok in de nacht van 19-20 mei op laffe wijze is vermoord door de Duitsers. Zowel een straat
als de school dragen zijn naam.
De activiteiten en bijeenkomsten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.
starten bij of vinden plaats in:
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha ( TENZIJ HIERBOVEN ANDERS VERMELD !).

*) Het kan zijn dat een activiteit – om welke reden ook – niet door kan gaan,
houd daarom de media en de website www.hvappelscha.nl in de gaten.
❖❖❖
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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

Roland Briefjes
Hans Meijer
Marga Collé
Kees Buitelaar
vacature

426 498
750 857
426 858
499 999
–

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Merlin Neeter
(06) 4128 8999
Gerdien van Huis
850 977
Sjaak Ram
(06) 2314 1555

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

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 2511 8482
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

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 Rennie Jongsma en Gabriella Boer en we wonen aan de
Compagnonsweg 7A.
Gabriella is geboren in IJlst en heeft vanaf haar 2e jaar altijd in
Oosterwolde gewoond. Ik ben geboren en getogen Ravenswouder.
Op de 4e wijk ben ik geboren en na anderhalf jaar zijn we verhuisd naar
waar we nu wonen, het ouderlijk huis aan de Compagnonsweg.
Onze ouders hebben hier een akkerbouwbedrijf gerund en dat hebben
mijn broer en ik overgenomen.
Daarnaast doe ik kraanwerkzaamheden bij verschillende aannemers, instanties en particulieren.
Gabriella is werkzaam bij de thuiszorg als verzorgende-ig. Haar standplaats is Haulerwijk en ze doet
dit werk al bijna 30 jaar. Gabriella mag in haar vrije tijd graag lezen en knutselen. Daarnaast doet ze
elke dag een rondje in de bossen met hond Bobby.
Mijn hobby heeft alles te maken met trekkers. Ik verzamel schaalmodellen en documentatie en we
hebben een aantal oldtimers. Binnen de landbouwminiaturenclub, de LCN, ben ik ook actief.
Ook mogen we graag samen erop uit om ergens een
overnachting te boeken en daar de omgeving te
verkennen.
Tijdens de coronaperiode hebben we een aantal regio’s in
Nederland verkend en hebben ontdekt dat er veel mooie
gebieden zijn in ons land.
Ik hoop dat we nog jaren van het mooie Ravenswoud
mogen genieten en we willen hierbij graag de doorgeefpen geven aan Kees Buitelaar en Nanne de Groen.
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Avondviswedstrijden!
Het kan (hoogstwaarschijnlijk) weer: we gaan weer vissen in de avonduren.
Deze wedstrijden worden georganiseerd door Ravenswoud in
samenwerking met Hengelsportvereniging De Reâfin.
Dit is gepland op de volgende dinsdagavonden:
26 april ..................... 18:30 – 21:00u
10 mei ...................... 18:30 – 21:30u
24 mei ...................... 18:30 – 21:30u
7 juni ...................... 18:30 – 21:30u
21 juni ...................... 18:30 – 21:30u
5 juli ....................... 18:30 – 21:30u
19 juli ....................... 18:30 – 21:30u
23 augustus.............. 18:30 – 21:00u
Vertrek steeds om 18:30u vanaf de parkeerplaats bij Dorpshuis De Wijken. Heb je zelf geen vervoer,
meld je daar dan bijtijds!
Deelnamekosten zijn €2,00 per keer. Je hoeft niet alle wedstrijden mee te doen, maar wie 7× heeft
betaald krijgt op de laatste avond een slagersbon plus een hapje en een drankje.
.

Hoe stemde Ravenswoud?
Het staatje hiernaast laat zien hoeveel stemmen er in
het stembureau Ravenswoud op de diverse partijen
zijn uitgebracht.
Het eerste wat opvalt is het opkomstpercentage van
maar liefst bijna 62% – aanzienlijk beter dan de score
van de hele gemeente, die met 52,5% trouwens ook al
gunstig afsteekt tegen het landelijk cijfer (ca. 50,3%).
Overigens heeft het aantal van 355 potentiële stemmers betrekking op het aantal inwoners van 18 jaar en
ouder op 1 januari jl.; we hebben geen gegevens over
hoeveel 18-jarigen er sindsdien tot aan de verkiezingsdatum zijn bijgekomen. Ook is het niet te bepalen of
en zoja hoeveel inwoners van Ravenswoud elders in
de gemeente hebben gestemd, of hoeveel mensen uit andere dorpen juist hier kwamen stemmen.
Verder blijkt duidelijk dat sommige partijen het in Ravenswoud veel beter doen dan in de gemeente
als geheel, terwijl andere het (soms heel erg) veel slechter hebben gedaan. Blijkbaar een eigenwijs
volkje, die Ravenswoudenaren... 
Voor de volledigheid hieronder nog even de bron van de cijfers voor de hele gemeente (Nu.nl):

.
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Beestjes van De Bruin
Afgelopen voorjaar is Jacob de Bruin gestart als ecoloog binnen de
beheereenheid Friesland van Natuurmonumenten. Eerder werkte hij al
jaren als ecoloog in de eenheid Groningen-Noord Drenthe. Zijn kennis en
nieuwsgierigheid deelt hij graag. Met veel plezier schrijft hij sinds kort
over zijn belevenissen in het Fochtelooërveen. In zijn column ‘Beestjes
van de Bruin’ vertelt hij over bijzondere beestjes en zeldzame plantensoorten in het hoogveengebied.

Tja, als je gaat werken in een hoogveengebied moet je je verdiepen in veenmos. En geloof mij: dan
raak je al snel verwonderd. Zonder veenmos geen hoogveen, het is dé biobouwer voor het hoogveen.
Een gezond hoogveen bestaat voor minimaal 50% uit veenmossen. Helaas is dat niet het geval in het
Fochtelooërveen. Door te droge omstandigheden en hoge stikstofdepositie is het aandeel veenmossen
lager dan we zouden willen. Om dat te herstellen en verbeteren moeten we deze twee knelpunten snel
aanpakken.
Veenmos is echt een ongelofelijk sporenplantje. Het is een van de oudste landplanten op aarde. Het is
een meesterwerkje van de evolutie. Het kan tot wel 40 keer zijn eigen drooggewicht aan water
vasthouden! Een superspons dus. Een gezond hoogveen bestaat tot wel 97% uit water, melk voor
88%. Hoogveen is dus natter dan melk.
De onderkant sterft af en de bovenkant blijft doorgroeien. Zo wordt er veen gevormd. Dit gaat
langzaam, ongeveer een millimeter per jaar. In het westelijke deel van het Fochtelooërveen is de start
van veengroei gedateerd op zo’n 9300 jaar geleden. De hoogvenen zijn eigenlijk de oerwouden van
Nederland en verdienen wat mij betreft veel meer respect! Niet alleen het levende veen houdt water
vast, maar ook het afgestorven veen behoudt deze eigenschappen grotendeels. Er zijn verschillende
veenmossoorten, elk met hun eigen karakteristieken. In het Fochtelooërveen groeien zo’n 15 soorten
waaronder een aantal zeer zeldzame.
Veen kan alleen groeien bij gebrek aan zuurstof. Onder water is er vrijwel geen zuurstof en daarom is
veenmos spaarzaam met water. In droge perioden krimpt het en in natte periode zwelt het. Kortom
de ademhaling van het veen. Daarnaast verdampt er minder water in veenmosvegetaties dan in andere
vegetaties. Let er maar eens op als het warm en droog is, dan verbleekt het veenmos. Door de lichte
kleur wordt de verdamping beperkt. Kleine veenbes en lavendelheide doen dit ook door hun blaadjes
om te draaien, de onderkant is licht van kleur.
Veenmos legt veel nutriënten, zoals stikstof, vast in zijn weefsel. Hierdoor is het niet beschikbaar
voor andere planten zoals berken en pijpenstrootje. In een gezond hoogveen groeien deze soorten
dan ook nauwelijks. Toch zitten er grenzen aan wat veenmos vast kan leggen. De stikstofdepositie in
Nederland is zo hoog dat veenmos dit niet allemaal kan vastleggen. Hierdoor is er toch stikstof beschikbaar voor planten zoals berken en pijpenstrootje en zie je deze soorten veel in het Fochtelooërveen. Zouden we deze soorten niet structureel verwijderen en beperken, dan krijgt het veenmos te
weinig licht en zal het grotendeels verdwijnen. Daarnaast verdampen berken en pijpenstrootje meer
water, het wordt dus droger en de superspons, die het veenmos is, verdwijnt. Dit is de negatieve
spiraal waar we nu mee te maken hebben.
Veenmossen kunnen ons helpen met de klimaatproblemen. Veenmos legt namelijk ook veel
CO2 vast. Zo ligt er in het Fochtelooërveen naar schatting zo’n 6 miljoen ton CO2
opgeslagen. Dit ligt veilig opgeslagen omdat veenmos heel slecht afbreekbaar is. Ter
vergelijking: hout is gemakkelijker afbreekbaar dan veenmos. Om dit te bewerkstelligen,
scheiden veenmossen zuren uit die afbraakprocessen vertragen. Om deze reden zijn ook
diverse oude veenlijken goed bewaard gebleven. Daarnaast houden veenmossen zoals gezegd
enorm veel water vast. Dat is een handige eigenschap in de droge perioden die steeds vaker
voorkomen.
Om het Fochtelooërveen te behouden en te herstellen zijn veenmossen dus cruciaal. Wij
zullen onze inspanningen dan ook vooral richten op het behoud van dit bijzondere plantje,
zodat deze biobouwer het hoogveen kan blijven bouwen waar kraanvogels, veenhooibeestjes
en tal van andere soorten hun thuis vinden. De volgende keer als je veenmos ziet in het veld,
hoop ik dat je er met bewondering en respect naar kijkt! Zonder veenmos geen hoogveen...
❖❖❖
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(vervolg van pag. 9)

Inkleuren is nog steeds populair

In Friesland is een hele industrie van het Makkumer aardewerk. Ontzettend leuk om in Makkum eens
een kijkje te nemen. Hier worden nog altijd servies, lampen en borden ingekleurd. In het mooie
dorpje Hindeloopen kleurt men nog steeds stoelen en borden in. Het is een oud ambacht wat
gelukkig nog niet is verdwenen. Iets om trots op te zijn.
Bij de kleine oppervlakten in onze kleurplaat mogen we natuurlijk niet buiten de lijntjes kleuren; een
aardige oefening om je eigen fijne motoriek te ontwikkelen. Het is een serieuze, kleurrijke hobby voor
jong en oud. Een prettige bijkomstigheid is dat je overal met je kleurplaat en kleurpotloden kunt gaan
zitten kleuren!
Met vriendelijke groet, Annelies Salomé
.

.

Gratis energiescan?
Wilt u een gratis energiescan van uw huur- of koopwoning? Een energiecoach uit Ooststellingwerf
(misschien wel een bekende van u!) komt graag bij u thuis aan de keukentafel. Samen met u wordt dan
een energiescan uitgevoerd. Hiervan krijgt u een rapport met handige tips en voorstellen over hoe u
energie kunt besparen in huis.
–
–
–
–
–

De energiecoach gebruikt een checklist om uw energieverbruik te onderzoeken. Met deze
uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de energiecoach samen met
u de woning door.
De energiecoach geeft voorlichting en informatie over uw energierekening en vertelt hoe u met
eenvoudige maatregelen veel energie kunt besparen.
De energiecoach geeft informatie over de kwaliteit van de constructies (e.g. isolatie) en de
installaties in de woning.
De energiecoach kijkt met u naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zoals
zonne-energie.
De energiecoach geeft bespaartips.

Na het huisbezoek ontvangt u van de energiecoach een rapport met de resultaten. De energiecoaches
zijn opgeleid tot ‘Energiecoach aan huis’. De energiecoaches zijn vrijwilligers uit Ooststellingwerf, die
inwoners namens de gemeente helpen energie te besparen.
Wilt u een gratis energiescan? Meldt u zich dan aan via: www.ooststellingwerf.nl/energiescan .
.

.

Fietsexcursie voor veenfans
“Fochtelooërveen toekomstbestendig”

De komende tijd gaan we aan de slag met het herstellen van de natuur in het Fochtelooërveen.
Tijdens een fietsexcursie vertellen we meer over de ingrijpende maatregelen die we moeten nemen om
het hoogveen te behouden voor de toekomst.
Kades in het Fochtelooërveen zorgen er voor dat regenwater wordt vastgehouden en verdroging van
het hoogveen wordt voorkomen. De huidige kades zijn lek en moeten vervangen worden, willen we
ook in de toekomst nog van dit prachtige natuurgebied kunnen genieten. Het betekent wel dat we de
komende jaren met grote machines in het veld bezig zijn om de nieuwe kades aan te leggen. Daarbij
houden we zoveel mogelijk rekening met de waardevolle natuur en proberen zo min mogelijk dieren
te verstoren. Ook zullen (delen van) wandel- of fietsroutes soms tijdelijk afgesloten of omgeleid
worden.
Om jou als bewoner rondom het Fochtelooërveen bij te praten en uit te leggen hoe we dit gaan
aanpakken organiseren we op woensdag 13 april een fietsexcursie van 19:00u tot ongeveer 20:30u.
We verzamelen om 18:45u bij de werkplaats van Natuurmonumenten aan de Fochtelooërveenweg 8
en nemen je mee het gebied in om te laten zien wat we precies gaan doen en hoe we rekening houden
met de verschillende planten en dieren. Ben je benieuwd en wil je graag mee? Geef je op voor 10 april
via de website van Natuurmonumenten.
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/agenda/fietsexcursie-fochteloerveentoekomstbestendig-voor-veenfans . Deelname is gratis.
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de puzzel in nr. 253 omvat 2 delen, namelijk FIERLJEPPEN en SKUTSJESILEN.
Er kwamen 13 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 .
Belangrijk: U hoeft zich niet meer zo te haasten met deze opgave. Zolang de oplossing uiterlijk op de

volgende kopijsluitingsdatum (30 mei a.s.) binnen is, dingt deze mee naar de punten.

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk
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