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   Een buitenkansje in de Hoeve

   Het jaar 2018 in vogelvlucht

   Voortgang herstructureringen 

   Bakkerij Kruiper: “Wij blijven ons ontwikkelen” 



Einde van een tijdperk … 

Wij kennen in dit blad een rubriek ‘Komen en gaan’. Die rubriek wordt 
niet altijd gebruikt, omdat er in onze organisatie weinig mensen ‘gaan’ 
en er dus ook weinigen ‘komen’. En áls ze gaan, is het vaker vanwege een 
pensionering dan vanwege een voorkeur voor ander werk. In deze editie 
maken we wél melding van gaande (Theun Menger, Saskia van der Laag) 
en  komende (Stephanie Algra) medewerkers. 
 

   Ook schenken we aandacht aan het vertrek van Annemieke 
Mintjes. Zij was niet bij ons in dienst, maar bepaalde als freelan-
cer jarenlang mede de publicitaire uitingen van de woningstich-
ting. Helemaal precies kunnen we de oorsprong niet traceren, 
maar al in 2006 schakelden we Annemieke ‘ad hoc’ in voor 
een klus. Daarop volgde een structurele betrokkenheid bij ons 
bewonersblad en andere periodieke uitingen. 

Annemieke verzorgde de coördinatie van onder meer Woon-
info en Bewonersinformatie en, voor zolang we ze uitbrachten, 
de populaire versies van onze jaarverslagen. Die coördinatie 
bestond uit het maken en bewaken van een tijdsplanning voor 
de productie, het contacten en 
aansturen van de opmaak en 
de druk van de bladen, het 
schrijven van teksten en het 
redigeren van teksten van 
anderen die een schriftelijke 
bijdrage leverden. 

Los van het voorgaande heeft ze ons begeleid in het traject om te 
komen tot de vernieuwing van onze huisstijl, die we koppelden 
aan ons 100-jarig bestaan.

Annemieke heeft haar werkterrein wat verlegd en wil zich meer 
richten op het overbrengen van vaardigheden die gebruikt kun-
nen worden in besluitvormingsprocessen. En misschien was ze 
ook wat op ons uitgekeken … omdat ze ons heel vaak ‘achter de 
broek’ moest zitten, als we weer eens haar planning verstoor-

den. Of omdat mijn voorwoord weer eens te lang was. Wie zal 
het zeggen? In ieder geval heeft ze door haar betrokkenheid 
een belangrijke rol gespeeld in onze ‘performance’. We zijn haar 
veel dank verschuldigd. 

Met ingang van dit nummer neemt Nelleke van Wendel de 
Joode haar rol over. Er is gezorgd voor een goede overdracht en 
we hebben er alle vertrouwen in dat we met Nelleke de produc-
ties kunnen realiseren, zoals we die gewend waren te maken. 
In deze editie kunt u lezen dat we ons ondertussen afvragen of 
onze huidige publicaties nog aanslaan bij onze huurders.      

Theun Menger hebben we vrijdag 
17 mei feestelijk uitgezwaaid. 
Ook van Saskia van der Laag 
hebben we passend afscheid 
genomen. Stephanie Algra 
hebben we gastvrij binnenge-
haald. Ik hoop dat we de rubriek 
‘Komen en gaan’ nu weer een 

paar edities in de kast kunnen laten liggen ...

Ik wens u veel leesplezier met deze Wooninfo en alvast een hele 
mooie zomer!

Hartelijke groet,
Sake Lageveen 
directeurbestuurder  

i n h o u d

Ook is er weer een puzzel en de mysterieuze 
foto van ‘Waar o waar’. Weet u de oplossing? 
Verder horen we graag uw mening over onze 
schriftelijke communicatie, waaronder deze 
Wooninfo. Binnenkort krijgt u hierover een 
e-mail. Doet u mee? 
Op de laatste pagina vindt u de bon van bak-
kerij Kruiper. Gaat u eens bij ze langs voor een 
heerlijk zakje Stellingwerfse poffen. 

Veel leesplezier en een hele goede zomer 
gewenst! 

   Op de voorpagina ziet u een foto van 
de kersverse huurders Arian en Kelsey. We 
gingen bij ze op bezoek en beschrijven voor 
u hun enthousiaste verhaal. Ook praten we u 
graag bij over de voortgang van de bouw in 
Noordwolde en Wolvega. Neemt u eens een 
kijkje in de W. Lodewijkstraat in Wolvega. 
Daar is al veel te zien. Er is nog meer nieuw-
bouw in aantocht. We houden u op de hoogte. 
Terugblikken doen we trouwens ook, aan de 
hand van het jaarverslag 2018. 
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v o o r w o o r d

COLOFON
Bezoekadres 

Keiweg 14, 8471 cz  Wolvega

Postadres 

Postbus 116, 8470 ac  Wolvega

T  0561  61 38 15

E  info@wstweststellingwerf.nl 

www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag

8.00 tot 13.00 uur

vrijdag  8.00 tot 12.00 uur

‘s Middags open op afspraak.

Klachten m.b.t. de woning
Bij voorkeur ‘s morgens melden

tussen 8.00 uur en 10.00 uur

Telefoon: 0561 61 38 15

(24 uur bereikbaar voor 

spoedeisende klachten)

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

i.s.m. Nelleke van Wendel de Joode

Grafische Vormgeving 
Beeldende Zaken

Fotografie omslag
Rob Rotgers Fotografie

Sake Lageveen houdt er rare praktijken op na, hij is naast dat 
hij getrouwd is, vaak te vinden op verschillende parkeerplaatsjes 
in Friesland. Bestuurders van woningcorporaties kennen zich 
bijzondere privileges toe. Zo is Jacoliene Maat van Woonfries-
land een van de minnaressen waarmee hij de liefde tussen de 
woningcorporaties ‘bespreekt’. Bestuurders van corpraties 
verdienen meer dan de Balkenende norm, rijden in een grote 
auto ‘op kosten van de zaak’, dat mag ook wel als je zo vaak 
gebruikt maakt van de achterbank!. Ook de vorige directeur van 
de Woningstichting Weststellingwerf was zo’n man die in stilte 
vertrokken is en waar de lijken nog lang uit de kast kwamen.
Wie houdt hier een hand boven het hoofd, of onder de gordel!

“Ik hoop dat we de rubriek ‘Komen en gaan’ nu weer 

een paar edities in de kast kunnen laten liggen ...”

32



s ta r t e r s
Ro

b 
Ro

tg
er

s F
ot

og
ra

fie

“Vooral jongeren, die net als ik van een 

boerenbedrijf komen, blijven hier graag wonen”

   Toen ze klein waren, gingen ze niet veel met elkaar om. “We 
zaten wel bij elkaar op de basisschool, maar Arian zat twee klas-
sen hoger. Op die leeftijd is dat een heel verschil”, zegt Kelsey. 
“Jij ging wel met mijn jongere broertje om”, lacht Arian. Pas 
jaren later, tijdens het jaarlijkse Farmfest bij Nijetrijne kregen 
ze elkaar goed in het vizier. “Vijftien was ik”, zegt Kelsey. “Het 
heeft daarna nog heel even geduurd, maar toen was het ook 
helemaal aan.” 

Ze zijn jong; Kelsey is 18 
en Arian 22. “Ik krijg wel 
vragen waarom ik nu al ga 
samenwonen. Maar ik ken 
hem al zo lang én we wilden 
per se in De Hoeve wonen”, 
vertelt Kelsey. “Er komt hier 
bijna nooit een huis  vrij. Dit was echt een buitenkansje.” 

Arian stond sinds twee jaar ingeschreven bij de woningstichting. 
Ze vinden dat ze deze mooie woning snel hebben gekregen. 
“Ik denk dat we voorrang hebben gekregen omdat we jongeren 
uit De Hoeve zijn. Dorpsbelang heeft zich er ook voor ingespan-
nen dat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Gelukkig 
vindt de woningstichting dat ook belangrijk. Dat is ons geluk 
geweest.”

De Hoeve is een dorp dat in trek is bij jongeren. “Als je in 
De Hoeve bent opgegroeid zoals wij en je gaat niet studeren, 
dan blijf je er al snel. Er wonen hier best veel dertigers die nooit 
weggegaan zijn uit De Hoeve”, zegt Arian. Hij vervolgt: “Vooral 
jongeren, die net zoals ik van een boerenbedrijf komen, blijven 
hier graag wonen. Je zit gewoon met de boerderij.”
“De laatste jaren zijn er in De Hoeve veel jongere mensen op 
zichzelf gaan wonen. Meestal zijn dit mensen die hier ook zijn 

opgegroeid,” bevestigt Kelsey. 
“Op dit rijtje woont jong en ou-
der door elkaar. Hier zijn wij wel 
de allerjongsten”, lacht ze.

Gek van schapen
Arian zit, samen met zijn ou-
ders, in de maatschap van hun 

schapenhouderij. Daarnaast werkt hij nog als zzp’er bij andere 
boeren. “Van kleins af aan was ik al helemaal gek van schapen. 
Toen ik klein was, scheerde ik mijn knuffels en op mijn twaalfde 
scheerde ik mijn eerste schapen”, vertelt Arian. Hij vertelt vol 
vuur over zijn werk: “Scheren doen we het hele jaar door, vóór 
het lammeren. Bij ons lammeren ze het hele jaar. Dat moet wel, 
als je ervan wilt bestaan. In drukke tijden hebben we soms wel 
duizend lammetjes. Daar moet je echt een paar keer per dag 
gaan kijken. Het is maar goed dat ik niet meer bij het bedrijf 

Sinds 1 maart wonen Arian Hensbergen en Kelsey Geertsma in een twee-onder-een-kapwoning aan de 

Kontermansweg in De Hoeve. Voor de verhuizing hoefden ze niet ver te rijden. Kelsey en Arian waren 

namelijk van jongs af aan buren, even verderop aan dezelfde weg. 

Een buitenkansje in De Hoeve

54



k o m e n  & g a a n G
A

A
N

G
A

A
N

woon, want dan ben ik er de hele tijd mee bezig. Dan kruip ik 
’s avonds ook nog achter de computer om alles te volgen.” 

Kelsey komt niet van een boerenbedrijf, maar zij volgt wel een 
opleiding in die richting. Aan het Nordwin College in Leeuwar-
den volgt zij de opleiding mbo-melkveehouderij, die zij bijna 
heeft afgerond. “Daarnaast help ik graag op de boerderij en heb 
ik ook nog een bijbaantje als melker bij boeren, soms samen met 
Arian. Ik heb net een vakantiebaan op een zorgboerderij gere-
geld. Misschien ga ik hierna nog de BBL-opleiding in de zorg 
doen, zodat ik zorg en dieren kan combineren.”

Korfbal
Arian en Kelsey vervelen zich niet. Naast het werk doen ze al-
lebei aan korfbal. Op zaterdag spelen ze wedstrijden. Ook zitten 
ze vaak met hun vriendengroep in clubgebouw alias dorpshuis 
‘t Hokkien. “Het is vooral heel gezellig”, zegt Kelsey. “Korfbal 
is wel een ding hier, er is ook alleen maar korfbal”, zegt Kelsey. 
“Dus je hebt ook weinig keus, maar dat geeft niet. In een plaats 
als Wolvega heb je denk ik toch minder aansluiting. In De Hoeve 
ken ik bijna iedereen.”

Behalve van het werk en de sport, genieten ze ook enorm van 
het nieuwe huis. Het huis is heerlijk ruim. We hadden geluk. 
Er lag een mooie vloer in en we konden een aantal dingen 

overnemen van de vorige bewoner, die we al kenden. Dat was 
makkelijk. Een paar jaar geleden heeft de woningstichting nog 
een nieuwe douche en wc geplaatst. Alles zag er netjes uit. 
We hebben alleen een muur in de woonkamer overgeschilderd 
omdat we de groene kleur niet zo mooi vonden en toen konden 
we er zo in. Kelsey vindt dat ze het mooiste huis op het rijtje heb-
ben: “Het staat aan het eind, met een mooi uitzicht op het groen 
en het korfbalveld.”  

Ook over het contact met de woningstichting zijn ze enthousiast. 
“We kregen een informatiepakket met allerlei kortingsbonnen 
van winkels uit de buurt. Dat vond ik echt netjes”, constateert 
Kelsey tevreden. Ook vinden ze dat ze goed met de financiële 
afhandeling zijn geholpen. “We vonden het best ingewikkeld 
omdat Kelsey nog op school zit en geen vast inkomen heeft”, 
zegt Arian. “Daardoor duurde het wat langer om de formulieren 
goed rond te krijgen. Dat hebben ze ons heel goed uitgelegd. 
We hebben niks negatiefs meegemaakt.” Kelsey begint te 
lachen: “Nou … meteen de eerste avond ging het mis toen 
we onder de douche gingen in ons nieuwe huis. Alles liep vol 
water. We hebben snel de woningstichting gebeld en meteen de 
volgende dag kwam de riooldienst om het te maken.” Nee, ze 
missen niets. Kelsey: “Soms ga ik nog bij mijn ouders in bad, dat 
hebben we hier niet.”

Eind juli gaat Theun officieel met pensioen. Hij had nog zoveel snipperdagen, dat hij 
al sinds 8 april vrij is. Dat bevalt prima. “Het is net of ik vakantie heb.” Theun woont 
met zijn vrouw en drie kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont, in Noord-
wolde. Achter het huis staat zijn klushok. “Daar maak ik de gekste dingen met me-
taal. Als er iets stuk is, repareer ik het en als het niet standaard is, dan maak ik het 
zelf.  Ook klus ik voor de kinderen. Ik verveel me niet, maar dat moet ook niet.” 

Met heel veel plezier heeft Annemieke Mintjes sinds 2006 de coördinatie en de 
interviews voor de Wooninfo gedaan. Omdat ze zich op andere dingen wil richten, 
heeft ze dit stokje overgedragen aan Nelleke van Wendel de Joode. Annemieke 
neemt hier afscheid van de Wooninfo. Nelleke interviewt haar. 

Theun Menger

Annemieke Mintjes

Theun heeft sinds 1 april 1992 met veel plezier als vakman bij de 
woningstichting gewerkt. “Ik kreeg een tip van iemand dat er een 
baan vrijkwam. Toen heb ik gesolliciteerd als timmerman voor 
de buitendienst. Vijftien jaar geleden ben ik overgestapt, van 
buiten naar de werkplaats. Degene die dat eerst deed, werd ziek. 
Toen vroegen ze of ik het wilde doen. Dat was ook mooi werk. Ik 
ging altijd zelf mee om de boel op te meten, dus ik was niet altijd 
binnen.” Met de huurders had hij verder niet veel contact. Dat 
hoorde niet bij de functie. “Soms moest ik erheen als iemand zich 
had buitengesloten.”

De woningstichting is één van de weinige corporaties met een 

eigen werkplaats. “Dat hoor je niet meer”, zegt Theun. “Ik deed 
alle voorkomende werkzaamheden, zoals het repareren en 
vervangen van ramen en kozijnen. Alles wat vervangen moest 
worden, dat pakten we aan.”

Andere corporaties komen de aanpak van de woningstichting be-
kijken. “Ze zijn te groot geworden. Als je gewoon een nummer 
bent, dan is het niet best”, vindt Theun. “Hier kon je meedenken. 
Als je een idee had om het beter of anders te doen, dan kon je 
dat inbrengen. En ik had leuke collega’s, dat scheelt ook een heel 
stuk. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. Je werd helemaal 
vrijgelaten. Als je je werk maar deed, dan was het goed.” 

Annemieke: “Ik heb me erg welkom gevoeld, bij de woningstich-
ting én bij de mensen die ik interviewde. Als ik langskwam voor 
een interview bij huurders werd ik altijd hartelijk ontvangen. 
Soms hadden ze speciaal lekkere koeken gehaald. En vaak kreeg 
ik ook nog eens de mooiste verhalen te horen.”

Wat haar vooral is bijgebleven, zijn de huurders die lang in 
dezelfde woning blijven wonen. Zij zijn vaak heel tevreden met 
hun huis en met wat de woningstichting voor hen doet. Bij de 
woningstichting voelde Annemieke zich kind aan huis: “Ik kende 
veel medewerkers en dat voelde heel warm. Er heerst ook een 
bepaalde nuchterheid. Geen ellenlange vergaderingen, maar ge-
woon lekker doorpakken en dan hadden we weer een Wooninfo. 
Daar hou ik van.”

Inmiddels woont Annemieke alweer bijna negen jaar in Heeren-
veen, maar daarvoor woonde zij aan de Binnenweg in Nije-
holtpade. “Er is in Weststellingwerf zoveel mooie natuur en er 
zijn allerlei activiteiten. Denk eens aan de twee opera’s. Welke 
gemeente heeft dat nu? Er gebeurt hier meer dan veel mensen 
weten.”

Ondanks het grote plezier dat ze in het werk had, is het nu toch 
tijd voor wat anders. “Ik ben inmiddels trainer en coach op het 
gebied van scrum, storytelling, Lego Serious Play en werkgeluk. 
Ook help ik projecten uitvoeren met behulp van scrum. Daar 
concentreer ik me nu op. Maar ik kijk terug op een mooie tijd, en 
ben blij dat ik mijn werk met een gerust hart heb mogen overdra-
gen aan mijn opvolgster.”
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  Gesloten op 
  maandag 10 juni en vrijdag 14 juni

Maandag 10 juni is het Pinkstermaandag. Wij zijn dan gesloten.
Vrijdag 14 juni 2019 zijn wij dicht in verband met onze jaarlijkse 
personeelsuitje.  

Heeft u deze dagen een dringende storing die niet tot de volgen-
de werkdag kan wachten? Dan kunt u bellen met ons algemene 
nummer 0561 - 61 38 15. U krijgt dan de meldkamer aan de 
lijn. Op de eerstvolgende werkdag zijn wij u graag weer zelf van 
dienst.

  Zomervakantie

Ook tijdens de komende zomervakantie staan wij graag voor u 
klaar. De woningstichting is dan ook ‘gewoon’ open tijdens kan-
tooruren. Wel zijn veel van onze medewerkers vrij in de periode 
van 29 juli t/m 25 augustus 2019. Het kan daardoor zijn dat het 
iets langer dan normaal duurt voordat u een reactie op uw vraag 
krijgt. Of voordat iets gerepareerd wordt. We vragen daarvoor 
uw begrip.

Wij wensen u een zonnige zomervakantie! 

Bereikbaarheid woningstichting
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Sinds 1 mei is Stephanie bij de woningstichting 
gestart als technisch medewerker bedrijfsbureau. 
Haar eerste indruk? “Een leuke, knusse corpora-
tie met hart voor de bewoners. 
We staan echt klaar voor de huurders.” 

Stephanie Algra Saskia van der Laag

Stephanie is goed bekend met de woningbouw. Hiervoor werkte 
ze als werkvoorbereider bij bouwbedrijf Van Wijnen. Ze heeft 
MTS bouwkunde gedaan, haar papieren voor projectleider ge-
haald én haar man is ook werkzaam in de bouw, als adviseur. 

Ook heeft ze in het verleden een jaar of acht als werkvoorberei-
der bij Elkien in Heerenveen gewerkt. Dat is een grote corporatie 
met zo’n twintigduizend woningen. Een heel verschil, zo heeft 
Stephanie al gemerkt. “Omdat dit een kleinere corporatie is, is 
er veel meer persoonlijk contact met de huurders.” Stephanie is 
blij dat ze weer bij een woningstichting werkt. Ze begeleidt on-
derhoudsprojecten en vindt vooral het contact met de huurders 
aantrekkelijk aan haar nieuwe baan.  “Als er bouwkundige- of 
installatieklachten zijn, ga ik dat proberen op te lossen. Dat vind 
ik mooi om te doen.” 

Dus heeft u een reparatieverzoek en 
belt u ‘s ochtends naar de woningstichting? 

Dan krijgt u Stephanie aan de lijn. 

Stephanie is in 1972 in Leeuwarden geboren en woont met haar 
man in Drachten, de kinderen zijn uitwonend. Als het even kan, 
gaan ze weekendjes weg met de camper. Haar grootste hobby 
is tennis. “Dat doe ik in competitieverband. Dat betekent veel 
wedstrijden spelen. Een heerlijke sport. Het is voor mij echt een 
uitlaatklep.” 

Saskia van der Laag was altijd tekenaar en wilde eens wat anders: 
“meer met mensen werken, in een maatschappelijke organisa-
tie.” Daarom startte ze vorig jaar augustus bij de woningstichting 
als technisch medewerker bedrijfsbureau. Het uitzoekwerk vond 
ze een leuk aspect van de functie. “Als een huurder belde met 
een reparatieverzoek, vond ik het belangrijk om te zorgen dat het 
zo snel mogelijk werd opgelost.” Ondanks dat én de leuke col-
lega’s, bleek de functie toch niet helemaal bij haar te passen. Ze 
miste het tekenen. Dus keert zij na dit korte uitstapje terug naar 
haar oude beroep. “Per juni ga ik als civiel tekenaar aan de slag bij 
Interra civiel in Joure. Daar ga ik tekeningen maken voor wegen 
en riolering.”
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JAARVERSLAG 2018

Onderhoud
€ 4,4 MLN

Klachten

Tevreden

VERDEELD OVER 15 DORPEN

WONINGEN VOOR STATUSHOUDERS

Organisatie

38 
MEDEWERKERS

WONING 
BETREKKEN

8,2
REPARATIEVERZOEK 

UITVOEREN

7,7
WONING 

VERLATEN 

7,1

FTE 
31,8 

• GELUIDSOVERLAST 31
• RUZIE /ONAANGEPAST GEDRAG 29
• HUISDIEREN 15
• DIVERSE OORZAKEN 19
• ONTRUIMING / UITZETTING 1 

WONINGEN VERKOCHT

WONINGEN GESLOOPT 

WONINGEN NIEUW GEBOUWD

Financiën
POSITIEF RESULTAAT 

€ 19,89 MLN

 
INCLUSIEF ADMINISTRATIEVE WAARDESTIJGING WONINGEN 

Energielabel
GemiddeldC

CBA
Oldelamer

De Blesse
Blesdijke

Langelille
Munnekeburen

Scherpenzeel

Steggerda

De Hoeve
Oosterstreek

Boijl
Zandhuizen

Nijeholtpade
Oldeholtpade

Wolvega
Noordwolde

ZIEKTEVERZUIM 
10,2% 

AFSCHEID

0  

NOG74 WONINGEN MET EEN F- OF G-LABEL

 

TOEGEWEZEN MET HUURTOESLAG 

13 

26

0

5

80%

2621
woningen

AANTAL WONINGEN 
LEEGGEKOMEN

EN WEER VERHUURD 

192 (= 7,2%)

j a a rv e r s l a g

U moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Dat staat bij ons voorop. Ook vinden we het belangrijk dat u 
tevreden bent over onze dienstverlening. We vertellen u graag hoe we hier in 2018 aan gewerkt hebben.

Het jaar 2018 in vogelvlucht Goed wonen
Om goed te kunnen wonen, is onderhoud aan uw woning nodig. 
Daarom besteden we hier veel zorg aan. Daarnaast zijn we in 2018 
verder gegaan met energiebesparende maatregelen. Gemiddeld 
hebben onze huizen nu nog een C-label, maar we hebben bijna 
een B-label te pakken. Op dit moment hebben we nog 74 wonin-
gen met een energielabel F of G (de slechtste labels).  

In 2018 hebben we de kaders neergezet voor de ontwikkeling van 
onze woningvoorraad tot 2050. We gaan een deel van de wonin-
gen dat tussen 1950 en 1980 is gebouwd, vervangen. Een ander 
deel zullen we verduurzamen zodat de huizen in 2050 nauwelijks 
meer CO2 uitstoten. Zo gaan we vanaf 2020 zonnepanelen plaat-
sen op meerdere woningen. 

We willen graag dat u zich helemaal thuis voelt in uw woning. Is 
hiervoor een aanpassing nodig zoals het plaatsen van een dakraam 
of een nieuwe badkamer? Dat kan, nadat we hier vooraf toestem-
ming voor hebben gegeven. Huurders deden afgelopen jaar 53 
keer een aanvraag om hun huis te mogen aanpassen. Wij hebben 
hiervoor 47 maal toestemming gegeven.

Om goed te wonen is meer nodig dan een ‘goede’ woning. Ook de 
omgeving is belangrijk. Daarom proberen we, waar nodig, de leef-
baarheid in wijken en dorpen te verbeteren. Dit doen we samen 
met andere organisaties. Zo deden we in 2018 mee met het ‘AVE-
platform’ (voorheen: Sociaal team) in de gemeente Weststel-
lingwerf. Een ander voorbeeld is het ‘werken aan wijken’-project 
Breuningslaan.

Betaalbaar wonen
Zoals gezegd, vinden we dat u als huurder betaalbaar moeten 
kunnen wonen. Tegelijk moet er een goede verhouding zijn tussen 
prijs (de huur) en kwaliteit (uw woning). Daar hebben we ook dit 
jaar weer ons best voor gedaan. 

Per 1 januari 2018 hebben we een huurverhoging doorgevoerd 
van gemiddeld 1,2%. Eind 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs 
van ons woningbezit 56,5% van wat we zouden mogen vragen. 

Heeft een huurder een betalingsprobleem? Dan proberen we hier 
samen een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van 
een (kosteloze) betalingsregeling. En dat werkt. Mede hierdoor 
zijn de huurachterstanden vrij laag (0,3% van de jaarhuur). Daar 

zijn we natuurlijk erg blij mee. We vinden het heel jammer dat we 
in 2018 één huurder hebben moeten uitzetten vanwege huurach-
terstand.

Onze dienstverlening
Natuurlijk is het voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze 
dienstverlening. Bij de Aedes-benchmark gaf u onze diensten 
gemiddeld het rapportcijfer 7,7. Bij de klantwaardering misten we 
op een haar na de A-status, die we in 2017 wel mochten voeren. 
Aan de andere kant: op de meetvelden ‘woningkwaliteit’ en 
‘duurzaamheid’ verbeterden we onze scores naar respectievelijk 
een positie als A- en B-corporatie. Verder behoorden we op de 
terreinen ‘betaalbaarheid’,  ‘beschikbaarheid’ en ‘laagste bedrijfs-
lasten’ weer tot de koplopers (A-corporatie).  

Ook het KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, 
voerde in 2018 een controle-onderzoek uit onder huurders. Met 
de behaalde cijfers mogen we ook de komende twee jaar weer 
het keurmerk KWH-Huurlabel voeren. Wij zijn trots op deze 
resultaten. 

Waar mensen werken, gaat wel eens iets mis. Ook bij de wo-
ningstichting. Huurders die ergens niet tevreden over zijn en dit 
niet met de woningstichting kunnen oplossen, kunnen een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de woningstichting. We 
zijn blij te kunnen melden dat de klachtencommissie ook in 2018 
weer helemaal niets te doen had. De klachtencommissie van de 
woningstichting zelf is overigens eind 2018 opgeheven. In plaats 
daarvan kunt u vanaf 1 januari 2019 terecht bij de provinciale 
klachtencommissie Friesland.

Financieel resultaat
Het jaar 2018 eindigden we met een positief resultaat van 
€ 19,89 miljoen. Dat lijkt alleen veel mooier dan het is. Het hoge 
resultaat komt doordat we als woningcorporatie verplicht zijn om 
meer waarde toe te kennen aan onze woningen. Onze bankreke-
ning groeide er zeker niet door. Zonder die extra waardetoeken-
ning zouden we zelfs een verlies hebben gedraaid.

Tot slot: dit overzicht is natuurlijk niet compleet. Het geeft in 
vogelvlucht weer wat we hebben gedaan. Wilt u het volledige 
jaarverslag lezen? Dat vindt u op onze website: 
www.wstweststellingwerf.nl/over-de-woningstichting/
organisatie/jaarverslagen/. 

1110



  De laatste tijd gaan steeds meer zaken 
digitaal. We vragen ons daarom af: ‘Vindt 
u het fijn om dit soort informatie nog 
steeds schriftelijk in uw brievenbus te 
krijgen?’ Misschien leest u deze informa-
tie veel liever via e-mail of internet.  

Vragen
Deze vraag leggen wij dan ook graag 
met een kleine enquête aan u voor. Om 
zo van uzelf te horen wat u de prettigste 
manier vindt om informatie van ons te 
ontvangen. Daarvoor krijgt u binnenkort 
een e-mail met het  verzoek om een paar 
vragen te beantwoorden. We vinden het 
fijn als u dat wilt doen. 

KWH, het kwaliteitscentrum voor 
woningcorporaties, voert dit onderzoek 
voor ons uit. Informatie over KWH vindt 
u op www.kwh.nl/voor-huurders.

U kunt anoniem meedoen aan het 
onderzoek. De antwoorden die u en 
andere huurders geven, verwerkt KWH 
in een rapport. We kunnen in dit rapport 
niet zien wie wat heeft ingevuld. De 
uitkomsten van het onderzoek kunt u in 
de eerstvolgende Wooninfo lezen. 

Prijzen
Onder de deelnemers aan de enquête 
verloten we 5 VVV-bonnen (Iris-che-
ques) van € 50. Wilt u kans maken op één 
van deze bonnen? Geef uw naam door 
bij het invullen van de vragenlijst. In de 
volgende Wooninfo leest u of u een prijs 
heeft gewonnen.

E-mailadres
Heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons 
doorgegeven? Dat kunt u alsnog doen. 
U kunt dit doorgeven via een e-mail aan 
info@wstweststellingwerf. Graag met 
vermelding van uw naam en adres. 

Telefonische steekproef
We willen graag een zo volledig mogelijk 
beeld krijgen van hoe u als huurders 
het liefst door ons geïnformeerd wordt. 
We versturen daarvoor niet alleen een 
e-mail. Daarnaast bellen we ook verschil-
lende huurders om ze dezelfde vragen te 
stellen. Dat doet KWH voor ons via een 
zogenaamde steekproef. Het kan dus zijn 
dat u één van de huurders bent die eind 
juni/begin juli  een telefoontje krijgt van 
KWH.

Enquête communicatie
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    Langstzittende huurder: dhr. E. de Jong

    Nieuwe huisstijl

    Andries de Vos: langst in dienst

   100 jaar Woningstichting Weststellingwerf

1912-2012
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   Brandweer en gemeente trekken samen op

   Mevr. Spruyt, laatste en eerste bewoner

   Jaarlijks overleg belangenhouders

   Huurtoeslag verandert
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   De Voedselbank

   In de werkplaats

   Huurtoeslag

   Racket and Health Centre
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   Ingrijpende veranderingen in de zorg   Opening Dorpshuis De Tille   Komen & Gaan
   Forellenvijver Het OosterseveldWooninfo2013-nr7.indd   1

10-06-13   12:16
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   Samenwerking Seniorweb   100 jaar Woningstichting Weststellingwerf
   Twee keer 25 jaar

   Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm

1912-2012

Wooninfo2012-nr5.indd   1

04-12-12   10:08

tuink a arten

Een groene kaart voor 
uw verzorgde tuin of balkon RO
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Ieder kwartaal ontvangt u ons informatieblad Wooninfo. Persoonlijk bij 
u thuis bezorgd door kinderen van onze medewerkers. Al jarenlang. 
We vinden het namelijk belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er, 
op hoofdlijnen, speelt bij de woningstichting. Daarnaast krijgt u ook brie-
venpost van ons thuis. Het gaat dan vooral om post die voor u persoonlijk 
bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan een brief over de huurverhoging. Of over 
onderhoud aan uw woning.

Doe mee en maak kans op een VVV-bon van € 50
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‘Babbeltruc’ voorkomen
Soms belt één van onze huurders ons met de vraag of het klopt 
dat er iemand namens de woningstichting bij hem/haar voor de 
deur staat. En dat deze persoon zegt dat hij bijvoorbeeld hang- en 
sluitwerk van deuren en ramen komt controleren. Belangrijk om 
te weten is dat wij vooraf altijd een telefonische afspraak maken. 
Óf we laten u via een brief weten dat we komen. Dan weten wij 
zeker dat u thuis bent en u weet waarom wij op bezoek komen. 
Heeft u niets van ons gehoord? Bel ons dan vooral! U hoort dan of 
het vertrouwd is of dat het mogelijk om een babbeltruc gaat. 

  Bij een babbeltruc bellen onbekenden met een smoesje bij u 
aan om binnen te komen. Vervolgens stelen ze uw geld of andere 
bezittingen. Juist keurige of zielig uitziende personen plegen 
babbeltrucs. Soms doen dieven zich voor als meteropnemer of 
reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een 
handlanger het huis binnenglipt. 

Wat kunt u doen om een babbeltruc te voorkomen?
• Kijk vóór u uw deur opendoet, wie heeft aangebeld. Woont u 

in een appartementencomplex? Doe dan niet automatisch de 
algemene toegangsdeur open. Kent u de persoon aan de deur 
niet? Vraag wie hij of zij is en wat hij of zij komt doen. 

• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Onze medewerkers 
dragen dit bij zich. Ook derden die voor ons werken, kunnen 

dat meestal laten zien. Heeft de onbekende geen legitimatie bij 
zich? Maak dan een nieuwe afspraak of bel de woningstichting 
(0561-613815). 

• Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven 
met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, 
terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u 
bij de voordeur staat te praten.

• Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. Probeer te onthouden hoe 
de verdachte eruit ziet en waar hij of zij heen loopt. Heeft de 
persoon een auto bij zich? Noteer dan het kenteken.

Bent u toch slachtoffer geworden? Doe aangifte
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een 
babbeltruc. Dan alleen kan de politie de daders opsporen. U kunt 
op twee manieren aangifte doen, telefonisch op tel. 0900-8844 
of via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte.

 
In de Algemene Huurvoorwaarden staat dat u uw woning en alle 
bijbehorende zaken goed moet onderhouden. Uw tuin valt onder deze 
‘bijbehorende zaken’. 

Zorg er voor dat uw tuin en/of balkon er netjes uitziet en is opgeruimd.
Kan uw tuin wat onderhoud gebruiken?
Dan laten wij u dat weten via een kaart met een gele, paarse of rode kleur.
Ziet uw tuin er netjes uit? Dat mag natuurlijk ook wel eens gezegd worden.
U krijgt dan een mooie groene kaart.
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Voortgang herstructureringen 
Noordwolde en Wolvega

  U heeft in een vorige Wooninfo kunnen lezen over de start 
van de nieuwbouw in Wolvega (W. Lodewijkstraat en omge-
ving) en Noordwolde (Ds. Reitsmastraat/Ds. Van der Tuuk-
straat). In beide gevallen was er toen sprake van funderings-
werkzaamheden. In de tussentijd is er veel gebeurd. 

Wolvega: W. Lodewijkstraat e.o.
In Wolvega krijgen de woningen al heel veel vorm. De casco’s 
staan, de pannen zitten er op, het gevelmetselwerk vordert en 
de afwerking aan de binnenzijde is begonnen. Het tempo zit 
er goed in. De aannemer verwacht voor de vakantie aan ons 
te kunnen opleveren. Wij gebruiken de vakantieperiode om 
de aannemer de ‘puntjes op de i’ te laten zetten en gaan na de 
vakantieperiode de woningen verhuren. Op één na zijn alle 
woningen toegewezen. 

Het verschil in woningtypes (levensloopbestendige woningen 
en woningen met 2 of 3 slaapkamers) is goed te zien aan de hand 
van de gevelbeelden (zie foto’s). 

Noordwolde: Dr. Reistmastraat/Ds. Van derTuukstraat
In Noordwolde kende de aannemer in dezelfde periode enig 
ongemak. Daar ging, zoals in de pers breed is uitgemeten, een 
pas aangeschafte bouwkraan onderuit. Kraan ‘total loss’, enkele 
bouwelementen kapot, maar gelukkig -en het belangrijkst- zijn 
er geen mensen geraakt. De aannemer heeft ondertussen voor 
plaatsvervangend verticaal transport gezorgd. De vertraging is 
op dit moment enkele weken. De aannemer doet zijn uiterste 
best om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning uit te 
komen. Zodra onze mensen klaar zijn met het afsluiten van huur-
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contracten in Wolvega, kunnen ze gelijk door naar Noordwolde. 
Ook hier geldt dat de woningen, op één na, toegewezen zijn.  

Op beide locaties bouwen we zogenoemde ‘nul op de meter’-
woningen. Dat betekent dat, bij normaal gebruik van de woning, 
evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. De energiever-
bruiken gaan we trouwens monitoren, dat betekent dat we ze 
door de tijd heen volgen. 
 

Wolvega: Eikenlaan, Noordwolde: Rotanstraat
Ondertussen zijn we bezig voorbereidingen te treffen voor de 
nieuwbouw van woningen aan de Eikenlaan (Wolvega) en de 
Rotanstraat (Noordwolde). En mogelijk ook voor de locatie 
‘voormalig Bornego-college’ (Sportlaan e.o. in Wolvega). Aan 
de Eikenlaan moeten daarvoor eerst 12 woningen worden 
gesloopt. En in de Rotanstraat 14 woningen. Op dit moment 
zijn we bijna klaar met de uitplaatsing van huishoudens uit de te 
slopen woningen. Het grootste deel van de uitgeplaatste huis-
houdens heeft een definitieve andere plek gevonden. Een aantal 
huurders maakt gebruik van een wisselwoning om later in een 
nieuw gebouwde woning terug te keren. 

We houden u op de hoogte!

Woningen met 3 slaapkamers, W. Lodewijkstraat, Wolvega.

 Levensloopbestendige woningen, J.W. Frisostraat, Wolvega.

Van der Tuukstraat, Noordwolde

Woningen met 2 slaapkamers, Sickengastraat, Wolvega.

h e r s t r u c t u r e r i n g
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   Woordpuzzel

Stuur ons uw oplossing voor 31 juli en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting West-
stellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel 
van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de  
tekst: puzzel juni 2019.

Oplossing puzzel (maart 2019)
BROEDSEIZOEN
Winnaar: Mw. M. Muis uit Wolvega. Gefeliciteerd!

Rectificatie puzzel maart 2019 
Enkele alerte inzenders meldden dat er in de woordenlijst van 
de vorige puzzel (Wooninfo maart 2019) ‘verlevingskansen’ 
stond in plaats van ‘overlevingskansen’. Dit foutje is er bij het 
plaatsen van de puzzel ingeslopen. Onze excuses. 

 
 

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing voor 31 juli en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting West-
stellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel 
van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de  
tekst: waar o waar juni 2019.

Oplossing waar o waar (maart 2019)
GEDENKTEKEN RINNY SIMONSMA ,
 HEMWEG NABIJ DE LINDE, STEGGERDA

Winnaar: Dhr. J. Dragtsma uit Wolvega. Gefeliciteerd! 

Weet u de oplossing?
W
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el G J I V K N N E O L E M T E N D E

S U S W N M O P E E R H M A A R B

A T E E I T I T S O O B M A R F E

U T E U B W C R A N B E R R Y B N

S E R R I N U R I R D G K E A O I

E P J K A F J N V L I E R B E S R

L E I B I P G I I I R S R F S B A

E E B U O M P W W S J I A T L E T

T R R N E S R E K E K G O P E S C

T D E L P E A L L O S O E B P S E

O T O E S E E A O S F N R N P E N

B E M E P P R S R P O A A N A N L

N M I S P E L Z E D M S V P S E B

E G E A E L E R I E B D R A A V I

Z T I U R F E W N K N E R E P J T

O A M I N N E N K K R U I S B E S

R V E E N B E S E O M L E P M O P

© www.ruiterpuzzel.nl © ruiterpuzzel  In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.  

aardbei

abrikoos

appel

appels

bes

bosaardbei

bosbessen

braam

bramen

cranberry

druif

framboos

fruit

gieser wildeman 
honingmeloen 
japanse wijnbes

juttepeer

kers

kersen

kiwi

kruisbes

kweepeer

kwets

mispel

moerbij

nectarine

netmeloen

notarisappel

peer

peren 

perzik

pompelmoes

pruim

rozenbottel

sterappels

stoofperen 
veenbes

vijg

vijgen

vlierbes
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Anja en Eduard van bakkerij Kruiper: 
“Wij blijven ons ontwikkelen”
Brood- en banketbakkerij Kruiper is een begrip in Wolvega en daarbuiten. Voor het spelt- en desembrood rijden 
klanten graag een eindje om. Dit jaar bestaat de bakkerij 115 jaar. Natuurlijk is er in al die jaren veel veranderd, 
want Anja en Eduard houden van vernieuwing. Maar de rumtompouce van vader Kruiper is ook nog altijd 
onverminderd populair. 

“Mijn opa naar wie ik ben vernoemd, is de bakkerij begon-
nen. Ik heb hem nooit gekend. Mijn vader was al vijftig toen ik 
geboren werd”, vertelt Eduard. Toen zijn vader met de bakkerij 
stopte, was Eduard pas dertien jaar. “Dat was natuurlijk veel 
te jong om hem op te volgen, dus hij heeft de zaak aan iemand 
anders overgedaan.” Toen Eduard wat ouder was, volgde hij de 
bakkersopleiding. Daarna ging hij in loondienst bij Age Visser, 
een andere bakker in Wolvega. Toch begon het op een gegeven 
moment te kriebelen. “Ik kwam erachter dat ik graag een eigen 
zaak wilde opbouwen”, aldus Eduard. Zijn vrouw Anja had toen 
nog een baan in de verpleging. “Daar had ik het erg naar mijn zin 
en ik was van plan mij daar verder in te ontwikkelen. Dus ik vond 
het een hele stap om mijn werk op te zeggen. In 1988 zijn we in 
de bakkerij begonnen. Zoiets doe je samen.” 

Puur natuur
“Goede producten verkopen, dat is het allerbelangrijkste”, daar-
van is Eduard overtuigd. “We zijn steeds meer op puur natuur 
overgegaan. Een jaar of acht geleden las Anja in het bakkersvak-
blad over de cursus ‘Terug naar de basis’. “Eerst leek het hem 
niks”, lacht ze. “Dat klopt, zegt Eduard, “maar achteraf gezien is 
het een gouden greep geweest.”
“Ik heb daar opnieuw leren broodbakken. In desembrood zit bij-
voorbeeld zout, meel, water én desem. Niet meer dan dat”, legt 
hij uit. “Het kost wel tijd, want het moet lang rijzen. Ter vergelij-
king: een gewoon brood is na drie uur klaar, bij een desembrood 
duurt dat wel zo’n twintig uur. Door die lange bereidingstijd 
krijgt het zoveel smaak.”

“We vinden het belangrijk om te weten waar de grondstoffen 
voor ons brood vandaan komen. Klanten vinden het leuk om het 
verhaal erachter te horen.” Anja en Eduard werken graag samen 
met bedrijven uit de regio. Zo bakken ze desembrood met ‘Bleu 
de Wolvega’, saucijzenbroodjes met rundergehakt van de slager 
en in het gebak verwerken ze fruit uit de regio. “Bierbrood maak 
ik zo nu en dan samen met speciaalbier van Pub 84 uit Wolvega”, 
aldus Eduard.

Meer beleving 
Sinds de verbouwing in september wordt er in de winkel brood 
gebakken. “We wilden meer beleving voor de klanten”, legt 
Anja uit: “Ze kunnen zien hoe de bakkers het brood maken. 
Onze klanten kunnen nu bijvoorbeeld met eigen ogen zien hoe 
we ons speciale desembrood bakken.” Een bijkomend voordeel 
is natuurlijk dat het heerlijk ruikt. “Wij blijven ons ontwikke-
len, dat maakt het werk zo leuk”, zegt Anja. “Zo heb ik net een 
chocolaterie-opleiding gevolgd om zelf diverse chocoladepro-
ducten te maken. Wil je proeven?” 

Meer informatie

Bakkerij Kruiper 
Adres: Hoofdstraat Oost 38 in Wolvega
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00 uur 
zaterdag: 07.00 -17.00 uur

Kijk voor meer informatie op 
www.bakkerijkruiper.nl
En op Facebook en Instagram: bakkerijkruiper.

✁
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perspectief in wonen

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, 
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte 
maatschappelijke organisatie met ruim 2600
woningen. Wij geven met daadkracht en sociale  
bevlogenheid richting aan tal van nieuwe 
ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en 
nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan 
onderhoud van het bestaande woningbezit. 
Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen 
van onze producten en diensten, zijn financieel 
gezond en bieden een prettig werkklimaat voor 
onze medewerkers.


