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de pensioeninstantie tot mijn 70e door mag werken en ook van
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anders naar je. En je kijkt zelf ook anders. Tot rond mijn 40e

plan ben dat te doen. Dat geeft trouwens maar weinig bevre-

kon ik bij een nieuwsitem over de benoeming van iemand in een

diging, want 70, dat is over 10 jaar! En kijk eens terug en besef

hoge functie nog fantaseren dat dat perspectief ook voor mij

hoe snel 10 jaar voorbij zijn ...

Maartpuzzel 16
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lonkte … de benoemden waren immers vaak ouder en beschik-

Waar o Waar? 17

maandag t/m donderdag

Tuincentrum Martijn van Venrooij is er weer helemaal klaar voor 18

vrijdag 8.00 tot 12.00 uur

aangestaard. Half uit balorigheid heb ik geantwoord dat ik van

zou dat kunnen kloppen, maar de wereld om je heen kijkt toch

Openingstijden kantoor
8.00 tot 13.00 uur

Sommigen zeggen dat ‘60’ het nieuwe ‘40’ is. In fysieke zin

Trouwe huurders Auke en Wieteke de Haan:

Kortingsbon 19

‘s Middags open op afspraak.

ten over meer levenservaring dan ik op dat moment. Ondertus-

Geen tijd meer te verliezen, dus. Alles uit de kast. Geen beter

sen is dat beeld in 95 van de 100 gevallen gekanteld. Om maar

instrument dan het hardlopen om je jeugd te bewijzen, dacht ik.

wat te noemen: de huidige ministerraad is gemiddeld 10 jaar

Een atletiektrainer benaderd om me te helpen bij de doelstel-

jonger. De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer had

lingen voor dit jaar: een 10 km hardlopen binnen 50 minuten en

qua leeftijd gemakkelijk mijn zoon kunnen zijn. Niet dat de poli-

een halve marathon uitlopen. En het helpt. Ging de ‘Oliebol-

tiek me trekt, trouwens.

lenloop’ eind vorig jaar nog in 53,20 minuten, de 10 km van
de ‘Acht van Langezwaag’ liep

Klachten m.b.t. de woning

ik afgelopen februari in 51,49

Bij voorkeur ‘s morgens melden

Het unheimische gevoel be-

tussen 8.00 uur en 10.00 uur

gon enkele jaren geleden al.

Telefoon: 0561 61 38 15

Toen hadden we een reünie

“Het unheimische gevoel begon

van mijn lagere schoolklas.

enkele jaren geleden al”

(24 uur bereikbaar voor
spoedeisende klachten)

Van de redactie
De lente was er vroeg bij dit jaar. Al in fe-

minuten. Goed op weg! Niet
nadenken over het feit dat je
op je 37e een 10 km kon lopen

Overwegend heel gezel-

binnen 45 minuten, nadat je al

We spraken met de heer en mevrouw

lig, maar enkelen gaven aan

een kilometer had gezwommen
en 40 km hard had gefietst. Dat

Redactie

bruari werden de eerste vlinders gezien! Tijd

De Haan, die maar liefst 62 jaar aan de

reeds ‘pake’ of ‘beppe’ te

Woningstichting Weststellingwerf

dus om de vensters naar buiten verder open

Julianalaan in Wolvega hebben gewoond.

zijn (‘opa’ of ‘opoe’ onder de Tjonger). Ik voelde me jong en

weet niemand meer … Ik ga bewijzen dat ‘60’ écht het nieuwe

i.s.m. Mintjes & Co en

te zetten. We hebben veel kleine artikelen

In het andere interview maakt u kennis met

verlicht bij de gedachte dat ik zover nog niet was. Sinds die reü-

‘40’ is.

Aansprekend verhaal

voor u deze keer, over onder andere visitatie,

wethouder Hanneke Zonderland, die sinds

nie vormen we een Facebook-groep. De meldingen van nieuw

een werkbezoek van de gemeenteraad, het

vorig jaar actief is in onze gemeente. Eigenlijk

nageslacht zijn niet van de lucht. Ik ben blij voor ze, maar mijn

In deze Wooninfo staan meer vrolijke berichten. Ik wens u daar

Grafische Vormgeving

AED in de Singelhof in Noordwolde, de

is er nog een derde interview, namelijk met

kinderen mogen nog wel even wachten.

veel leesplezier mee.

Beeldende Zaken / Brrand

zonnepanelenactie, en zelfs een bericht over

hovenier Venrooij uit Sonnega. Hij zorgt voor

Botswana. Naast die kleine artikelen hebben

een zonnige aanbieding. Veel plezier met

Recentelijk deed ik een nog verontrustender ervaring op.

Hartelijke groet,

we deze keer niet één interview, maar twee.

deze Wooninfo!

Iemand vroeg hoelang ik nog moest werken: “Nog maar een

Sake Lageveen

paar jaar, toch?” Verdwaasd moet ik de vragensteller hebben

Directeur-bestuurder
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wonen

“Wonen is je thuis,
een hele belangrijke plek”
“Het wethouderschap was een sprong in het diepe. Het zat niet bepaald in mijn carrièreplanning”,
aldus Hanneke Zonderland (1959). Sinds vorig jaar mei is zij CDA-wethouder, met onder andere
‘wonen’ in haar portefeuille. “Daarvoor werkte ik jarenlang met veel plezier in een huisartsenpraktijk, eerst als doktersassistente en later als praktijkmanager. Ik had daar prima tot mijn pensioen
kunnen werken”. Er willen zijn voor de mensen, zit in beide functies en vindt Hanneke heel belangrijk in haar werk.

Hoewel het werk als wethouder nieuw voor haar is, is Han-

Hanneke is geboren op een boerderij bij Espel in de Noordoost-

neke niet bepaald een groentje. Eerder is ze zestien jaar raadslid

polder. Ze komt uit een gezin met acht kinderen. “Friezen in de

geweest. Toen is haar ook gevraagd om wethouder te worden.

polder, waren we. Thuis spreek ik nog steeds Fries. Hier is het

Dat was niet het goede moment, met kleine kinderen en de zorg

Stellingwerfs. Dat streekeigene vind ik mooi. Op school krijg je

voor haar dementerende moeder.

geen Fries, maar Heemkunde. Dat is een eigenzinnigheid en een
stukje cultuur dat mij aanspreekt. Je bent wie je bent.”

Tijdens de formatie vorig jaar,
Rond haar twintigste is Hanneke

werd de vraag onverwacht
opnieuw gesteld. Het was
begin mei, ze was op vakantie en moest snel beslissen.
Ze heeft het gedaan, want

“Ik heb altijd graag in besturen gezeten,

naar Wolvega verhuisd. Inmid-

zoals bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad

dels woont ze alweer 25 jaar in

van de school van de kinderen”

Sonnega, samen met haar man
en twee nog thuiswonende

meedoen en verantwoor-

kinderen. “We hebben het goed

delijkheid nemen, vindt

met elkaar.”

Hanneke belangrijk. “Ik heb altijd graag in besturen gezeten,
zoals bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad van de school

Meerwaarde

van de kinderen.”

Ze is niet voor niets CDA-wethouder. “Het CDA zit in mijn
genen. Mijn ouders waren actief lid van de voorloper, de KVP.

Samen

Ik ben christelijk opgevoed en die levensstijl betekent veel voor

“Erbij zijn en je rol pakken”, zegt ze: “De samenleving maak je

mij.” Hoewel ze het CDA belangrijk vindt, denkt ze niet in hok-

samen. Met die gedachte ben ik groot geworden. Mijn moeder

jes. “Als mens ben je gemêleerd”, vindt Hanneke: “Op het ene

was raadslid. De politiek en de betrokkenheid bij de samenle-

gebied bent je wat rechtser en op een ander vlak linkser.

ving is mij met de paplepel ingegoten.”
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Het gaat er vooral om wat je in je rugzakje meeneemt. Je le-

beter kan. Dat komt omdat we het gebied en de mensen goed

ze als voorbeeld. Ja dat doet ze zelf weleens en een onesie heeft ze

Hanneke bekent dat ze, voordat ze jaren geleden raadslid werd,

venservaring bepaalt voor een groot deel wie je bent. Dat geeft

kennen.”

ook. Die heeft ze voor de grap van haar dochter gekregen. “Zo’n

zelf geen goed beeld van de gemeente had. “Daar ga je heen voor

hele erge, met een staart”, lacht ze: “Het ziet er niet uit, maar ik

een vergunning en dan doen ze moeilijk”, was haar indruk toen.

De ambities van de gemeente voor de komende jaren staan in

vind het heerlijk om die af en toe aan te trekken en even niks te

En: “Dan kom je voor een paspoort en is je foto weer niet goed.”

Hanneke heeft een brede portefeuille met onder andere ‘wo-

het spoorboekje van het collegeprogramma. Dit nieuwe spoor-

hoeven.”

Inmiddels weet ze zelf natuurlijk beter, maar ze begrijpt wel dat

nen’ als aandachtgebied. “Het is heel divers”, legt ze uit: “We

boekje is te vinden op de website van de gemeente Weststel-

hebben natuurlijk de luxere Lindewijk, maar ook woningen

lingwerf. Hierin staan veertig opdrachten waaraan de gemeente

Wensen

en voorzieningen voor mensen met een krappere beurs.” Als

deze vier jaar aan werkt. “Een hele zichtbare is bijvoorbeeld

Goed luisteren is heel belangrijk voor Hanneke. “We willen

Veel opener

mooi voorbeeld noemt ze het leefbaarheidsproject Bestemming

het opknappen van het Stationsgebied, dat wel een oppepper

dichtbij de mensen staan. Dat is natuurlijk een mooie kreet”, dat

“We moeten veel opener zijn. Zodat mensen snappen dat we er

Noordwolde. Een door de provincie Fryslân mede gefinancierd

kon gebruiken”, noemt Hanneke als voorbeeld. Verder noemt

beseft Hanneke maar al te goed. Weststellingwerf bestaat uit 26

werkelijk voor ze zijn.”, aldus Hanneke: “Tegenwoordig heb je

project in samenwerking met onder andere Plaatselijk Belang

ze een vraagstuk als: hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer

dorpen. Dus de uitvoering in de praktijk is niet makkelijk. “Omdat

als inwoner voor heel veel dingen de gemeente nodig. Dat is best

Noordwolde, de ondernemersvereniging, groepen inwoners en

zelfstandig thuis kunnen wonen? “Er is veel vereenzaming”,

we onze belofte willen waarmaken, zijn we naast onze gewone

ingewikkeld.” Daarom blijft ze benadrukken dat het belangrijk is

de woningstichting. “Zo worden de Ds. Van der Tuukstraat en

zegt ze: “Hoe ziet de leefomgeving eruit? Is er een parkje waar

taken ‘gebiedswethouder’ van een deel van de gemeente”, legt

om elkaar te leren kennen en beter te begrijpen.

de Ds. Reitsmastraat nu verbeterd met nieuwe woningen. Op

je lekker kunt wandelen en zitten? Is er een plek waar mensen

Hanneke uit. “Op deze manier kunnen we vaker naar de dorpen

die manier krijgt Noordwolde echt een upgrade.”

elkaar kunnen ontmoeten of samen iets kunnen doen? Daar

toe en op uitnodigingen ingaan. We merken dat dit positief wordt

“We zijn er voor jullie”, is mijn oproep aan alle inwoners van

moeten we oog voor hebben!”, zegt ze beslist.

gewaardeerd. We gaan dus echt graag in gesprek om te horen:

gemeente Weststellingwerf. Op 18 mei van 13.00 tot 17.00

wat zijn jullie wensen?”

uur, organiseert de gemeente voor het eerst een Open dag in het

meerwaarde.”

Korte lijnen
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het idee nog steeds bestaat.

Over de samenwerking met de woningstichting is Hanneke

“Wonen omvat meer dan een huis. Het gaat om je thuis, een hele

gemeentehuis, Griffioen 1 in Wolvega. Hanneke: “Kom dan vooral

enthousiast. “Heel fijn zijn de korte lijnen. Net als wij, werkt de

belangrijke en veilige plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je ook

bij ons kijken wat we allemaal doen. De deuren gaan wijd open.”

woningstichting lokaal en hebben we oog voor wijken waar het

in je ‘onesie’ met een zak chips voor de TV kunt zitten”, noemt
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Tevreden met rapportcijfers Visitatie

Gemeenteraad op bezoek

Eenmaal per vier jaar moeten corporaties een visitatie laten

• Presteren naar ambities en opgave: 		

7,4

Op 17 januari 2019 kwam een groep

in de sociale huisvesting. Zo hebben we

De gemeenteraad legt elk jaar een aantal

uitvoeren. Bij zo’n beoordeling kijkt een onafhankelijke visita-

• Presteren volgens belanghouders: 		

7,5

raadsleden, samen met wethouder Zon-

ze verteld wat de gevolgen zijn van hef-

werkbezoeken af. Doel van zo’n werkbe-

tiecommissie terug over een periode van vier jaar: Deden we de

• Presteren naar vermogen: 		

8,0

derland, bij ons voor een werkbezoek.

fingen en landelijke regels. Ook hebben

zoek is om kennis te maken met maat-

goede dingen? En ook: Deden we deze dingen goed?

• Presteren in governance (besturen):

7,0

Tijdens dit werkbezoek hebben we hen

we ze inzicht gegeven in ons lange-

schappelijke organisaties in de gemeente.

kennis laten maken met wie we zijn en

termijn-plan voor onze woningvoorraad.

Inmiddels hebben we het definitieve visitatierapport over de

Dit zijn ongeveer dezelfde rapportcijfers als in het visitatierap-

wat we doen. We hebben de raadsleden

Hieronder valt bijvoorbeeld hoe we onze

periode van 2014 t/m 2017 ontvangen. Hieruit blijkt dat we

port van 4 jaar geleden.

bijgepraat over onderwerpen die spelen

woningen willen verduurzamen.

het prima doen:

We zijn tevreden!

Veiligheid

Zonnepanelenactie

Ieder jaar kijkt men of we de zaken op het

waren we hiervoor weer aan de beurt.

Wij willen (en moeten ook) al onze woningen uiterlijk in 2050

te geven, hebben we het plan opgevat om op korte termijn op

ceerd. VCA staat voor ‘Veiligheid Check-

gebied van veiligheid nog steeds goed

We kunnen hierbij melden dat we ook

CO2-neutraal maken. Daarvoor hebben we een plan van aanpak

zoveel mogelijk woningen zonnepanelen te plaatsen. Als we dat

list Aannemers’. Dat betekent dat we de

geregeld hebben. En of daarmee ons

dit jaar weer aan alle eisen van het

ontwikkeld. Dat geeft aan wanneer we welke woningen energie-

plan ten uitvoer brengen, dan doen we het in de jaren 2020 en

zaken op het gebied van veiligheid goed

VCA**-certificaat verlengd kan worden.

VCA**-certificaat voldoen.

zuinig gaan maken. Verduurzamen noemen we dat.

2021.

voor elkaar hebben. En dat medewerkers

Dit wordt gedaan door een erkende

Daar zijn we blij mee!

bij ons zo veilig mogelijk kunnen werken.

certificatie-instelling. In februari 2019

We zijn als organisatie VCA-gecertifi-

Ditzelfde plan van aanpak laat zien dat er woningen zijn die pas

Gaat dit plan door en komt uw woning in aanmerking voor zon-

jaren na nu worden verduurzaamd. Huurders van deze woningen

nepanelen? U hoort hier eind 2019/begin 2020 meer over.

profiteren daarmee dus pas laat van energiebesparende maatregelen. Om hen toch ook eerder een financieel voordeel

AED Singelhof
Een AED (automatische externe defibrillator) gebruik je
bij de reanimatie van iemand met een hartstilstand. Plaatselijk

Sluitingsdagen
kantoor 2019

Onze shirts naar
Botswana

Alvast goed om te weten:

Op dit moment hebben we als woningstichting groene polo’s

ons kantoor is in 2019 gesloten op

met ons logo. Die dragen we bij bijvoorbeeld bij open dagen en

vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart),
vrijdag 14 juni (personeelsreisje) en
vrijdag 27 december (de dag na kerst).

Tot ongeveer het jaar 2000 hadden we andere shirts: wit met
groen. Waar zijn die wit-met-groene sportshirts eigenlijk
gebleven? Juist, bij
een voetbalteam in
Botswana. Zij spelen er

Belang De Eendracht heeft ons gevraagd om zo’n AED te mogen
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bedrijfsvolleybal. Zo zijn we goed herkenbaar.

plaatsen in De Singelhof in Noordwolde. Omdat dit de leefbaar-

Heeft u op deze dagen een reparatieverzoek dat niet kan

nog met veel plezier in.

heid van onze huurders in Noordwolde bevordert, hebben wij

wachten? Als u belt, krijgt u de meldkamer aan de lijn.

Misschien wel tijdens

hier graag toestemming voor gegeven. De AED hangt veilig in

De medewerkers daar schakelen een bedrijf in dat het

bedrijfsvoetbal..

het voorportaal van De Singelhof. Daarmee is de AED dag en

probleem probeert te verhelpen. Vanaf de eerstvolgende

nacht te gebruiken.

werkdag zijn wij u graag weer zelf van dienst.

9
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Nieuw: Provinciale klachtencommissie
De Provinciale Klachtencommissie Sociale Huursector Fryslân is op 1 januari 2019 van start
gegaan. Deze vervangt per die datum onze eigen klachtencommissie.

Huurbetaling
Iedere huurder sluit een huurovereenkomst met ons af. Daarin staan onder andere de ingangsdatum van de huur en de huurprijs. Over de huur staat er ook dat u deze op de eerste dag van de
maand vooruit betaalt.

Niet tevreden?

Ook de volgende klachten worden niet in behandeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze

genomen:

Lukt het u niet om op tijd te betalen?

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk bij

Heeft u hulp nodig bij uw financiën?

medewerker(s) bent behandeld, kunt u dit aangeven bij de

• Klachten die gaan over de huurprijs en/of de servicekosten.

Neem dan zo snel mogelijk contact met

ons langskomen aan de Keiweg 14 in

Dan kunt u ook contact met ons opne-

woningstichting. Eerst bij de betreffende medewerker en

Daarvoor kunt u terecht bij de Huurcommissie of de kanton-

ons op. We kunnen dan samen kijken

Wolvega.

men. We werken samen met de afdeling

vervolgens bij zijn/haar leidinggevende. En daarna, als u niet

rechter.

naar een oplossing, bijvoorbeeld in de

Wij zijn geopend van maandag t/m don-

Werk & Inkomen van de gemeente, de

vorm van een betalingsregeling.

derdag van 8.00 tot 13.00 uur en vrijdag

gebiedsteams en Humanitas Thuisadmi-

van 8.00 tot 12.00 uur. ’s Middags zijn

nistratie.

tevreden bent over de afdoening van de klacht, bij de directeurbestuurder.

• Klachten die al eerder zijn behandeld door de klachtencommissie.

U kunt een afspraak maken met één van

Naar de Provinciale Klachtencommissie

Als daarna blijkt dat er nieuwe feiten en/of omstandigheden

onze medewerkers van het team Huurad-

Bent u ook dan nog niet tevreden over de afhandeling? Dan staat

zijn, kan de Klachtencommissie de klacht wél weer behande-

ministratie,

de weg open naar deze nieuwe Provinciale Klachtencommissie.

len.

• per e-mail: huuradministratie@
wstwestellingwerf.nl

U kunt uw klacht hier schriftelijk indienen:
• Via e-mail:
secretariaat@klachtencommissie.frl

we alleen op afspraak open.

• Klachten over de handhaving en uitvoering van besluiten die

• per telefoon: 0561-613815

door de overheid aan de woningcorporatie zijn opgelegd.

of
• Via brief:
Postbus 103, 8860 AC Harlingen

• Anonieme klachten of klachten die discriminerend van aard
zijn.
Tot slot moet u als klager belang hebben bij uw klacht. Is van dat

Activiteiten op bouwlocaties

Wie kan een klacht indienen?

belang geen sprake (meer), dan neemt de Klachtencommissie

Zo langzamerhand raken de aannemers

zich met name in Noordwolde grillig.

palen en deels ‘op staal’. Op het moment

Huurders, legale medehuurders, ex-huurders en ingeschreven

de klacht ook niet in behandeling.

op onze bouwlocaties uit de grond

Dat werd bijvoorbeeld al ondervonden

van fotograferen stokte in Noordwolde

met hun activiteiten aan de voor ons te

tijdens het aanboren van warmwaterput-

ook nog het betonstorten: de betonpomp

woningzoekenden kunnen een klacht indienen.
Gratis

bouwen woningen. Dat gaat niet zonder

ten. Ook is het zichtbaar in het feit dat in

was stukgegaan. Over enkele weken zijn

Waarover kunt u een klacht indienen?

Het indienen van een klacht is voor u als huurder gratis. Ook

slag of stoot. Het is een natte periode en

één project twee verschillende manieren

de vorderingen op beide bouwplaatsen

U kunt bij de Provinciale Klachtencommissie een klacht indienen

voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie

los daarvan toont de bodemgesteldheid

van funderen worden toegepast: deels op

veel opvallender.

die gaat over het handelen of nalaten van de woningstichting,

ontvangt u geen rekening.

van een van onze medewerkers of van een bedrijf wat wij hebben ingeschakeld.
Wanneer wordt de klacht niet behandeld?
De klachtencommissie neemt een klacht die ergens anders al
is ingediend (bijvoorbeeld bij de rechter of de Huurcommissie) niet in behandeling. Dat noemen we ‘niet-ontvankelijk
verklaren’.

W. Lodewijkstraat e.o., Wolvega
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Ds. van der Tuukstraat e.o., Noordwolde
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Trouwe huurders Auke en Wieteke de Haan:

“Het hoeft niet luxe,
				 als het maar gezellig is”
Meneer en mevrouw De Haan behoren tot de meest trouwe huurders van woningstichting
Weststellingwerf. Maar liefst 62 jaar hebben ze aan de Julianalaan in Wolvega gewoond.
Daar waren ze de eerste bewoners. Sinds november vorig jaar zijn ze naar een seniorenwoning
aan de Hortensiastraat verhuisd, naast Zorgcentrum Berkenstede. Ze vertellen vol enthousiasme over vroeger en over hun nieuwe leven in de aanleunwoning.

Mevrouw is 90 en meneer is kortgeleden 91 jaar geworden.

spijt van gehad.”

Van dat ‘meneer en mevrouw’ willen ze trouwens niets weten.

Toen de timmerfabriek naar Wolvega verkaste, verhuisden de

“We zijn Wieteke en Auke”, zegt mevrouw De Haan beslist.

vaste medewerkers mee. Auke en Wieteke trouwden, dit jaar al-

Bakkersdochter Wieteke komt oorspronkelijk uit Lippenhuizen.

weer 69 jaar geleden, en kregen een duplexwoning aan de latere

Auke, geboren in Nij Beets, ging na de ambachtsschool aan

Lodewijkstraat. Ze raakten al snel ingeburgerd en kregen er hun

het werk in de timmerfabriek van Beetsterzwaag. “Mijn eerste

eerste zoon. “Alleen de taal was wennen”, vertelt Auke: “Wij

salaris was ƒ 2,50 per week. Zaterdagochtend moest je ook nog

spraken Fries en hier was het Stellingwerfs. Wietekes moeder

werken.” Al snel ging hij wat meer verdienen. Zijn moeder hoor-

kwam hier oorspronkelijk vandaan, dus gelukkig waren we er al

de dat en vond dat hij dan ook wel wat meer aan zijn ouders kon

wel bekend mee.”

foto: Heidi Wolters

betalen. Hij lacht: “Ja zo ging dat toen. Dat was heel normaal.”
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Na een paar jaar verhuisden ze naar de Julianaweg, waar ze hun
Grote danstent

tweede zoon kregen. “Daar hadden we meer ruimte en een mooi

“We hebben elkaar leren kennen in Hemrik”, vertelt Wieteke:

uitzicht. Dat was fijn”, zegt Wieteke: “Het was een gezellige

“Daar was een grote danstent, een begrip in de buurt. Ik heb

buurt, met veel jonge gezinnen. We gingen ook bij elkaar op

heel wat gedanst.” Ze kijkt lachend naar Auke: “Er wilde er nog

verjaardag.”

één met me mee, maar ik heb hem gekozen. Daar heb ik geen

13

Contant langsbrengen

Als je ergens zo lang woont als Auke en Wieteke aan de Juliana-

Auke weet de hoogte van de huur nog tot op de cent. “In het

laan, dan verzamel je heel wat. “De vliering lag vol”, zegt Wie-

begin was de huur ƒ 11,70 per week. Dat moest je zelf contant

teke. “Gelukkig hebben de kinderen, kleinkinderen en vrienden

langsbrengen bij de penningmeester van de woningstichting, de

flink geholpen. Onze jongens zijn wel vijf keer naar de stort

heer Popma. Hij had een kruidenierswinkel, de Enkabé. Handig

geweest en hebben de nodige ritjes naar de kringloopwinkel

hoor, dan kon je gelijk klant worden”, lacht Auke. Hij vervolgt:

gemaakt. Net als Auke, hebben onze zoons twee rechterhanden.

“Als je een dag te laat was met betalen, dan kwam hij meteen

Onze schoondochter heeft voor een groot deel de boel ingericht.

langs.”

Dan zei ze: bel maar als je iets zoekt. Ik weet precies waar het
staat.”

Auke en Wieteke zijn nog lang heel sportief geweest. “We
gingen dansen en maakten grote wandeltochten”, vertelt Auke:

Geen dooie dienders

“Dat lukt helaas niet meer.” Wieteke wil nog graag bewegen.

Na alle drukte van de verhuizing, wonen Auke en Wieteke

Daarom gaat ze zwemmen en doet ze op maandagochtend in

plezierig in de aanleunwoning. Voor nu hebben ze behoefte aan

Berkenstede aan ouderengym. “Dat is een soort yoga”, legt

rustig koffiedrinken, een beetje puzzelen en lezen. “We komen

ze uit. Auke heeft zich erbij neergelegd dat dat er voor hem

hier tot rust, maar we zijn geen dooie dienders hoor”, zegt Wie-

niet meer inzit. “Wel vind ik het naar dat we eerst de auto weg

teke. “We worden heus wel weer actiever. Dan is het handig dat

moesten doen en daarna de fiets. Dan wordt je wereld een stuk

er in Berkenstede veel te doen is. Daar lopen we zo heen. Maar

kleiner.”

nu hebben we eerst even behoefte aan rust.”

Enorm gedoe

“Het is hier heel mooi wonen”, zegt Auke, “zo op de begane

Hoe prettig ze ook aan de Julianalaan woonden, de laatste jaren

grond en vlakbij de ingang van Berkenstede. We zien genoeg

werd het dagelijks leven er steeds lastiger. Op een gegeven mo-

mensen voorbijkomen. Dat is leuk, dan hebben we wat ‘ferdive-

ment kon Auke de trap niet meer op. Ze moesten wel verhuizen

daasje’.”

naar een woning op de begane grond, maar ze wilden hun zelfstandigheid niet kwijt. “Op onze leeftijd is een verhuizing een

“We hebben een fijne, ruime woonkamer”, zegt Wieteke,

enorm gedoe. We zagen er erg tegenop”, vertelt Wieteke. Eerst

terwijl ze nog eens tevreden rondkijkt in de sfeervol ingerichte

wilde Wieteke niet verhuizen, daarna zag Auke het niet zitten.

kamer. Allebei zijn ze creatief en dat zie je terug in de inrichting.

De kinderen waren blij dat ze uiteindelijk toch besloten om het

Er hangen prachtige wandkleden van Wieteke en Auke heeft van

door te zetten. “Die wonen ver weg en zijn nu veel geruster”,

keramiek mooie dingen gemaakt. Wieteke besluit: “Het hoeft

zegt Wieteke. “Het ging ook niet meer. Alles deden we daar nog

niet luxe, als het maar gezellig is.”

zelf. Zo deden we ieder dag bij elkaar de steunkousen uit. Nu
komt de thuiszorg langs, dat is beter.”
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Stuur ons uw oplossing vóór 30 april 2019 en maak kans op

waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met

een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen

R

N

E

K

A

B

R

L

B

E

R

G

E

E

N

D

L

de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-

(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststel-

werf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega, of door middel van een

lingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega, of door een e-mail

O

E

O

I

R

K

K

B

R

J

U

N

I

N

E

E

A

e-mail bericht naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld in
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Oplossing Waar o waar (december 2018)
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Woordpuzzel

Waar o waar?

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.
Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters
regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzel plezier.
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april

geur

lente

peil

waterdiertjes

bergeend

gras

lepelaar

poel

watersnip

broed

grutto

leven

poelen

weide

broeden

jongen

maart

roep

weidevogel

broedplek

juni

mals

rust

wulp

broedvogels

kievit

mei

schelpen

zomertaling

eclipskleed

kluten

muggen

snavel

zon

eend

kluut

nest

stil

zorg

eieren

kroos

nesten

veren

zwarte stern

eiland

kuiken

oever

verenkleed

eitjes

langpootmuggen

verlevingskansen

waterbeheer
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aanbieding

Tuintip
van Martijn:
Neem een
balkonbak
van 1 m2.
Verdeel deze in
9 vakjes, waarin je
allerlei groenten
kweekt.
Hij adviseert je
graag over welke
groenten je het
beste kunt
kweken.

Tuincentrum Martijn van Venrooij
is er weer helemaal klaar voor
De dagen worden langer en de zon laat zich weer wat vaker zien. Heerlijk! Het voorjaar is dé tijd van het
jaar om lekker in de tuin bezig te gaan of het balkon aan te pakken. Martijn van Venrooij (40), eigenaar van
het gelijknamige tuincentrum, is er ook weer helemaal klaar voor. Zijn tuincentrum in Sonnega, net buiten
Wolvega, heeft alles voor in de tuin. “Planten, potgrond, potterie en bemesting”, somt Martijn op. “Fruitbomen zijn onze specialiteit. En we hebben een aparte sfeervolle hoek met tuindecoraties.”

Martijn heeft al heel wat trends zien komen en gaan. In 1999

Meer informatie

Met zijn vrouw en twee kinderen woont Martijn in Wolvega.

je tegenwoordig een kruising tussen de framboos en braam.

heeft hij het bedrijf overgenomen, waar hij al als zaterdagkracht

Hoe ziet hun eigen tuin eruit? Martijn lacht: “Dat hebben we

De vrucht ziet eruit als een braam, maar is groter en zachter.”

werkte. Hij was toen net twee jaar klaar met de Groenopleiding,

Tuincentrum Martijn van Venrooij

die nog in Frederiksoord zat. Martijn runt het bedrijf groten-

Adres: Oppers 103 in Sonnega.

niet te ingewikkeld gemaakt. Gewoon een makkelijke tuin. Wel
hebben we een leuk hoekje met eigen groenten voor onze zoons

Meer groen

deels alleen. Bij drukte, zoals nu in het voorjaar, werkt zijn

van drie en zeven jaar. Die vinden dat mooi en ik vind het leuk

Een andere trend is de keuze voor meer groen. “Het wordt weer

vrouw mee en heeft hij hulp op de zaterdagen. Zijn vader rijdt

Openingstijden:

om ze enthousiast te maken voor het groen.”

wat groener. Dat vind ik natuurlijk mooi. Een paar jaar geleden

bestellingen.

Ma 13.00 - 17.30 uur,

kozen mensen voor veel grind, nu vaker voor grotere bloembak-

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 17.30 uur

Net even anders

ken.” Verder is er door de moestuintjes van Albert Heijn meer

Samen

“Ik probeer altijd net even wat anders dan andere tuincentra aan

belangstelling voor eigen groentetuintjes. Daar speelt Martijn

Naast het tuincentrum van Martijn, is HTC Tuinhout gevestigd.

te bieden”, vertelt Martijn. Elk jaar bezoekt hij de plantenshow

ook op in. “De vierkante meter groentetuin is populair. Ik had

Daar kun je terecht voor houtwerk en bestrating. “We hebben

Kijk voor de laatste nieuwtjes en leuke acties op de

om zich te oriënteren op het volgende seizoen. “Er zijn altijd

altijd al groenten en kruiden, maar de laatste jaren groeit de

een sterke samenwerking met HTC. Dat was al zo voordat ik

Facebookpagina en op: tuincentrumvenrooij.nl

weer nieuwe speciale plantensoorten. De laatste jaren is er meer

belangstelling en dan vooral voor kleinschaliger groentetuinen.”

het overnam en dat hebben we mooi zo gelaten. Zo hebben we

fruit. Dan vind ik het leuk om daarin de trends te volgen. Zo heb

zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

samen echt alles voor de tuin”, zegt Martijn.

bomen en struiken en in de winter de kerstbomen.”
“Ieder ochtend begin ik met water geven, zodat alles er weer
buiten zijn en het werken met de bloemen en planten, dat vind ik
nog steeds prachtig.”
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fris bij staat. Een mooi moment van de dag”, aldus Martijn. “Het

e-mail

violen, straks weer de kleurige zomerbloemen, in de herfst de

woonplaats

bij gevlogen. “Elk seizoen heeft wel iets”, vindt Martijn: “Nu de

adres

De 22 jaar dat Martijn eigenaar is van het tuincentrum zijn voor-

naam huurder

te leggen en niet in de winkel”, aldus Martijn.

bon

die we ook verkopen. Het is handig om de mest onder een luifel

Tegen inlevering van deze bon:

bemestingsoorten dan vroeger, vanwege de exotische planten

De bon is geldig tot 1 juli 2019

is er een luifel aan gebouwd. “Er zijn tegenwoordig veel meer

(normale prijs € 3,95 per stuk)

buitenkant van het tuinscentrum vervangen door hout en er

3 zakken potgrond van 40 liter voor € 10,-

Er in al die jaren niet veel veranderd. Wel is het glas om de
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Woningstichting Weststellingwerf is een actieve,
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte
maatschappelijke organisatie met bijna 2700
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.

perspectief in wonen

