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Van de redactie
De zomer ligt weer achter ons. We hopen

In het vorige nummer schreven we al over

dat u, ondanks corona, een goede tijd heeft

de zonnepanelenactie. Dit keer vroegen we

Grafische Vormgeving + Fotografie

gehad. Helaas kunnen we nog niet terug naar

één van onze huurder, de heer Tax, naar zijn

Beeldende Zaken

het gewone leven. Ook wij houden rekening

ervaringen: ‘Tot onze grote verbazing kregen

Rob Rotgers Fotografie / Brrand

met de coronamaatregelen. In deze Wooninfo

we ze gratis.’

(omslag, pagina 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17)

leggen we uit wat u daarvan merkt en wat er
inmiddels is veranderd.

Een ander enthousiast verhaal vindt u aan het

Omdat we vaker thuis zijn dan normaal, is er

eind van ons blad. Lees daar het interview

ook meer rumoer in en om de woning. Om

met Hermien van Bio Kaasmakerij Langelaan.

burenoverlast te voorkomen, geven we u in

Tegen inlevering van de bon krijgt u een gratis

deze Wooninfo daarom graag wat tips.

rondleiding met kaasproeverij. Dat is nog eens
een leuk uitje dichtbij huis!
Veel leesplezier gewenst.
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voorwoor d

Bent u de vakantieperiode een beetje goed doorgekomen ondanks
corona? En kon u wat omgaan met de hittegolf van begin augustus? Ik
vind hittegolven lastig. Want voor zover je er overdag geen bijzondere
hinder van ondervindt, gebeurt dat na verloop van tijd ’s nachts wel. De
warmte wil niet meer uit de slaapkamer: je begint al rusteloos te draaien,
voordat je goed en wel ligt. Eén van deze warme nachten was wel een hele
beroerde …

Als je ze ziet vliegen ...
Ik val nooit zomaar in slaap, ik moet eerst even wat lezen.

de griezelige sfeer in stand houdend. Zodra we durven, bekijken

Ik las op dat moment het boek ‘Echo’ van Thomas Olde Heuvelt.

we de indringer wat nauwkeuriger: het is geen vogel, maar een

Dat is een angstaanjagende thriller over een bergbeklimmer

vleermuis!

die, verminkt door een eerdere expeditie, naar een ‘behekste’
berg terugkeert. In het boek is een duistere rol weggelegd voor

Nadat ik even afgeleid ben geweest, zegt mijn wederhelft dat

zwarte kauwen.

het beest verdwenen is, door het slaapkamerraam weer naar
buiten is gegaan. Ik ben niet overtuigd, ik denk dat ze dat vooral

Toen ik slaperig werd, legde ik het boek aan de kant. Half in

zegt om mij gerust te stellen. En dat het dier elders in huis een

slaap, denk ik plotseling de muis te horen, die in ons oude huis

rustig plekje heeft gezocht. Maar in de slaapkamer is het nu stil

een plekje heeft boven het plafond, of achter het wandbeschot.

en we zoeken het bed weer op. Ik blijf in het donker de kamer

Maar deze keer maakt hij zóveel lawaai, dat ik denk dat ie ín de

scannen en schrik van elk geluid. Ik stel me voor hoe je straks

slaapkamer zit. Met de zaklampfunctie van mijn telefoon scan

een keer de winterschoenen van de zolder haalt en dat daar dan
plots die vleermuis uit komt vlie-

ik de muur af … en zie niks.
Als ik wat begin te zwaaien
met het lampje, zie ik wel

Van slapen komt niets meer, die nacht..

gen. Ik gruwel bij de gedachte.
Van slapen komt niets meer, die
nacht …

wat bewegen. Er vliegt
verdorie een vogel door de
slaapkamer! Aaagh, jakkie nog aan toe! Ik sta gelijk naast bed

In deze Wooninfo leest u over andere opmerkelijke zaken.

en schreeuw mijn wederhelft wakker.

Ik wens u daar veel plezier bij.

Slaapdronken proberen we grip te krijgen op de situatie. We

Met hartelijke groet,

zetten deuren open, zodat er een vluchtroute voor het beest is.

Sake Lageveen

Ik pak een ragebol om ‘m zo nodig op die route te begeleiden.

directeurbestuurder

Maar dat werkt natuurlijk niet. En, onnozel, ik blijf de zaak
belichten met het lampje van mijn telefoon, daardoor onbewust
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wonen

Hoe gaat het?
Helaas hebben we nog steeds volop te maken met het coronavirus. Sinds de vorige Wooninfo zijn
de maatregelen gelukkig wat versoepeld. Aan de andere kant duurt het lang, dat maakt het soms
ook lastig. We spraken weer enkele huurders, zodat u hun ervaringen kunt lezen.

‘Wat meer begrip voor
het winkelpersoneel’

Van huis uit was ik de veehouderij gewend. Maar nadat ik het

Jan Jager (51) jaar woont sinds mei van dit jaar in een hoekwo-

is hard werken, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met veel

ning aan de Zuiderweg in Noordwolde. Hij is dus tijdens corona

pieken en dalen. Dat houdt een keer op. Toen ben ik overgestapt

verhuisd, maar dat was geen probleem. In coronatijd ging zijn

naar het hoveniersbedrijf, waar ik nog steeds werk als chauf-

werk ook gewoon door.

feur/machinist. Dat ging de hele coronatijd gewoon door. We

huis uit ging, heb ik bijna 23 jaar in de akkerbouw gewerkt. Dat

hebben het heel druk met werk voor de gemeente en particulie‘Twee vrienden hebben met de verhuizing geholpen en verder

ren. Omdat mensen meer thuis zijn, denken ze: we kunnen wel

doe ik alles zelf. Door mijn vorige verhuizingen, een keer of vijf,

wat aan onze tuin laten doen. Dus we hebben nog meer werk

heb ik veel ervaring met behang- en schilderwerk. Ik vind dat

dan anders.’

leuk om te doen en probeer
van alles. Als het mooi
uitpakt, dan doe ik dat de
volgende keer weer.’

‘Omdat mensen meer thuis zijn, denken ze:
We kunnen wel wat aan onze tuin laten doen.
Dus we hebben nog meer werk dan anders.’

‘Voor mij is het tijdens corona
dus allemaal een beetje doorgelopen. Alleen tijdens het
boodschappen doen, heb ik er
weleens last van. Ik vind dat

‘De nieuwe woning bevalt

mensen soms wat paniekerig

prima. Hiervoor had ik een
koopwoning met wat meer ruimte. Vanwege mijn scheiding ben

reageren. Dat was ik niet gewend. Dan vinden ze dat het winkel-

ik hierheen verhuisd. Ik was vrij vlot aan de beurt, ik stond ook

personeel te dicht bij elkaar staat en gaan ze er iets van zeggen.

al lang ingeschreven bij de woningstichting. Mijn dochter van

Wij moeten op het werk ook weleens iets met z’n tweeën

vijftien kan hier ook mooi langskomen.’

optillen en ja, dan heb je even niet die anderhalve meter afstand.
We letten er echt op, maar soms kan het niet anders. Dat is in

‘Ik heb hier een ruim uitzicht over de landerijen. Dat vind ik

de winkel ook zo. Ik vind dat er wel wat meer begrip voor het

mooi, want ik ben geboren op een boerderij in Boijl.

winkelpersoneel mag zijn. Zij zorgen er tenslotte voor dat we te
eten hebben.’
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‘Het is allemaal erg op afstand’
Froukje (87) en Douwe (91) Steenstra zijn geboren in Leeu-

boodschappen en op vrijdag onze dochter. We gaven telefonisch
een lijstje door en dan zetten ze de boodschappen bij de deur.’

warden. Ze verhuisden vorig jaar, na 55 jaar Enkhuizen, naar
een appartement in de Mandehof in Noordwolde. ‘De andere

Douwe: ‘Sinds de versoepeling doen we zelf weer boodschap-

bewoners hebben ons heel fijn ontvangen. Ze hielpen ons heel

pen. Ik vooral, dan krijg ik een briefje mee van mijn vrouw.

erg om ertussen te komen. Echt, we stonden versteld van de

Soms gaat ze mee. De ene supermarkt zorgt wel veel beter voor

mensen hier. We voelden ons meteen welkom.’

zijn klanten, door bijvoorbeeld de winkelkar voor je schoon te
maken. Sinds juni is het weer wat makkelijker en daar zijn we

Froukje: ‘Ik zag erg tegen de verhuizing op. Vooraf heb ik vrese-

blij mee. We houden ons goed aan de regels. Wel maken we ons

lijk gehuild. In Enkhuizen woonden we ook in een appartement,

zorgen hoe makkelijk een deel van de bevolking ermee omgaat.

maar daar was veel minder contact met elkaar. Dat is hier heel

Ik zeg wel eens tegen iemand: wilt u een beetje ruimte nemen?’

anders. De mensen zijn veel meer op elkaar gericht. We hebben
het hier echt gezellig.’ Douwe: ‘Er is een ruimte met bankjes,

Douwe: ‘Door corona worden we huismussen. We hebben het

waar je een praatje kunt maken. Sinds corona hebben we er al

samen gezellig hoor, al 65 jaar.’ Froukje: ‘Ik doe spelletjes op de

twee keer bingo gehad, met de stoelen op twee meter afstand.’

computer en ik lees veel. Samen maken we graag autotochtjes
door de prachtige omgeving.’

Douwe: ‘Onze zoon woont in Vledderveen en onze dochter
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in Vinkega. Het is heerlijk om zo dicht bij elkaar te wonen. We

Douwe: ‘Het is wel jammer dat je geen lijfelijk contact met je

kunnen nu even bij elkaar langs voor een kopje koffie. Dat waren

kinderen kunt hebben. Ook is het lastig dat je niemand meer een

we niet gewend. Tot nu toe is het vooral gezellig, maar zeker in

hand geeft. Het is allemaal erg op afstand. Maar we klagen niet,

het begin van de coronatijd was het ook erg handig.’

want we wonen, ook wat corona betreft, in de beste hoek van

Froukje: ‘Toen deed op woensdag onze schoondochter de

Nederland.’

‘Ik heb een nieuwe hobby’

Ik heb een fijne werkgever, dus ik heb thuis extra cursussen

Bianca Hoornstra (28) woont sinds anderhalf jaar in een wis-

kunnen doen. Nu zijn de meeste kinderen er weer. Ook voor

selwoning. Heel binnenkort is haar nieuwbouwwoning in de

thuiswerkende ouders is het fijn om opvang te hebben. Voor

Eikenlaan klaar. Daar kijkt ze erg naar uit. ‘Toen ik acht jaar

kinderen is er weinig besmettingsgevaar. We werken volgens

geleden in de Eikenlaan kwam wonen, was er al sprake van

de richtlijnen van de GGD, dus met extra hygiënemaatregelen.

sloop. Dus ik heb erg veel zin in mijn nieuwe huis. Het is een

Als personeel onderling houden we afstand.’

hele mooie woning, met een grote tuin. Dat is ook leuk voor

‘Zeker in de beginperiode heb ik mijn vrienden en familie wei-

mijn twee katten, die graag buiten komen. Het wordt een

nig gezien. Normaal omhels ik mensen die dicht bij mij staan,

praktische tuin, want ik ben niet zo’n tuinmens.’

dat doe ik nu niet. Vanuit mijn beroep vind ik het belangrijk
om goed rekening te houden met de coronaregels. Het valt

‘Zelf heb ik tot nu toe vrij weinig last gehad van de coronatijd.

me op dat mensen de laatste tijd minder goed afstand houden.

Ik heb zelfs een nieuwe hobby gekregen. Voor mijn nieuwe

Bijvoorbeeld in het dorp en op terrasjes. Dat vind ik lastig.

huis heb ik namelijk zelf meubels gemaakt: een salon- en een
eetkamertafel en een televisiemeubel. Allemaal van steiger-

‘Deze zomer ben ik een weekje naar de camping in Diever

hout. Dat had ik nog nooit gedaan. Met een beetje hulp van

geweest. Er toch lekker even tussenuit. Sowieso zou ik niet ver

m’n vriend, is dat goed gelukt.’

op vakantie gaan, want mijn huis zou na de bouwvak klaar zijn.
Dat is iets later geworden. Ook in deze tijd houdt de woning-

Ik werk in de kinderopvang. ‘Omdat dit een vitaal beroep is,

stichting me goed op de hoogte van veranderingen. Als ik

ging mijn werk gewoon door. Tot de meivakantie mochten we

vragen heb, kan ik altijd bij ze terecht. Dat is heel fijn.

alleen noodopvang bieden aan ouders die ook in vitale beroe-

De rest komt wel weer.’

pen werkten. Toen heb ik gedeeltelijk thuisgewerkt.
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• Zit u in thuisisolatie?
Ook vragen wij u om de plek waar wij moeten
gaan werken, goed bereikbaar te maken, schoon
te houden en te zorgen voor goede ventilatie.
hoe verder

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Corona: wat is er bij ons veranderd?
In de vorige Wooninfo lieten we u weten hoe wij omgaan

Heeft u door corona problemen met het betalen van uw huur?

er inmiddels veranderd? U leest het hier.

Of lukt het u niet om een afgesproken betalingsregeling na te

De vakman desinfecteert zijn handen
en belt aan. Onderhoud

Stap 4

?

Wat te doen bij dreigende huurachterstand

met de coronamaatregelen. En wat u daarvan merkt. Wat is

De vakman stapt achteruit.

komen? Wij gaanDe
graag
met u in
gesprek.
of e-mail
vakman
wacht
tot Bel
u open
doet.met ons
team Huuradministratie via 0561 - 613815 of

• Reparatieverzoeken

huuradministratie@wstweststellingwerf.nl. Hoe eerder u contact

De afgelopen tijd voerden we, door corona, alleen spoedrepa-

opneemt, hoe sneller we u kunnen helpen. In overleg is altijd een

raties uit. Inmiddels repareren we ookStap
dingen5die geen spoed

oplossing te vinden.Stap 6

via e-mail: info@wstweststellingwerf.nl,

Bezoek op afspraak

?

hebben. U kunt uw reparatieverzoeken weer ‘gewoon’ indienen,
website: www.wstweststellingwerf.nl, of

telefoon: 0561-613815, alleen ’s ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur.

Ons kantoor is open, maar alleen op1,5
afspraak.
m Wilt u een afspraak
maken? Bel of e-mail ons dan. Heeft u op de dag van de afspraak
ziekteverschijnselen? We verplaatsen de afspraak dan naar een
later tijdstip.

• Planmatig onderhoud 2020

Iedere woning heeft onderhoud nodig
om indan
een gaat
goedehij
staat
te aan het werk.
Zo nee,
graag

De vakman vraagt u 1,5 meter afstand
De vakman vraagt
aan
de deur
of u aan nieuwe
Zo ja,
dan wenst of
hijeen
u beterschap
te houden.
U gaat samen met uw
we corona
blijven.
Denk
bijvoorbeeld
dakbedekking
schil- Alleen samen verslaan
ziek of verkouden
bent.
en
vertrekt.
huisgenoten
een
andere
ruimte.
Deze maatregelen zijn nodig omnaar
elkaar
veilig
en gezond
te
derbeurt. Jaarlijks leest u in een overzicht welke woningen toe

Stap 7

zijn aan dit planmatig onderhoud. Het onderhoudsoverzicht voor

houden. We vragen u vriendelijk maar dringend om u aan deze

2020 zat bij de Wooninfo van december 2019. U vindt deze ook

maatregelen te houden. Alleen samen verslaan we corona!

op onze website www.wstweststellingwerf.nl/ikhebeenhuis/
Stap 8
onderhoud/onderhoudsoverzicht-2020.

Jammer genoeg hebben we, door het coronavirus, sinds maart

1,5 m

beperkt planmatig onderhoud uit kunnen voeren. We proberen
nu een inhaalslag te maken, maar mogelijk kunnen we niet al het
geplande werk uitvoeren. Waar we niet aan toe komen, schuiven

we zijn
doorwerk
naar 2021.
De vakman doet
op
minimaal 1,5 meter afstand en
met voldoende ventilatie.

De vakman laat u weten wanneer
hij klaar is en hij vertrekt.

Onze vakmannen blijven thuis als zij zelf
verkouden zijn of griep hebben.
Of als iemand in hun huishouden ziek is.

Veilig onderhoud in uw woning. Zo werkt het:
Vooraf bellen wij u met de volgende vragen:
• Heeft er bij u thuis iemand verschijnselen die
kunnen wijzen op corona?
• Valt u onder de risicogroep?
• Zit u in thuisisolatie?
Ook vragen wij u om de plek waar wij moeten
gaan werken, goed bereikbaar te maken, schoon
te houden en te zorgen voor goede ventilatie.

De vakman vraagt u om 1,5 meter afstand te houden tijdens het werk.

Stap 1
8

Stap 2

Stap 3

cadeau

Zonnepanelen cadeau
In mei 2020 zijn we gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze
woningen. Wat merken huurders hiervan? We vroegen één van onze
huurders, de heer Tax, hoe hij dit heeft ervaren.
‘Tot onze grote verbazing kregen we ze gratis’

bekijken, heeft Johannes via

‘Ooit heb ik de woningstichting wel eens gevraagd: joh, we

energieleverancier Eneco

hebben platte daken. Waarom krijgen we geen zonnepane-

een slimme thermostaat

len? Daar heb ik eigenlijk nooit wat op gehoord. Nu was het

aangeschaft. ‘Toon heet-ie.

opeens zover. Tot onze grote verbazing kregen we ze gratis. Ik

Daarmee kan je alles precies

had gedacht dat we zouden moeten betalen of dat de huur zou

bekijken. Dat is erg handig.’

stijgen. Niks daarvan. Dat vind ik fantastisch.’ Aan het woord
is een enthousiaste Johannes Tax. Met zijn vrouw woont hij in

De plaatsing van de

een seniorenwoning aan de Hobbemastraat in Wolvega. Op hun

zonnepanelen was snel

platte dak liggen sinds juni van dit jaar acht zonnepanelen.

gebeurd. ‘Met die platte

Over de zonnepanelenactie
Wij vinden het belangrijk dat u
prettig woont in een goed onderhouden en betaalbare woning.
Daarom plaatsen we, waar dat kan,
zonnepanelen op onze huurwoningen. Dat is goed voor uw
portemonnee én voor het milieu.
We streven ernaar dat de meeste
eengezinswoningen eind 2021
zonnepanelen op het dak hebben.
Op de website stroomvanjedak.nl
ziet u wanneer de zonnepanelen
op uw woning geplaatst worden.
U krijgt in ieder geval ruim vooraf
een brief van ons wanneer uw dak
aan de beurt is.

daken van ons was dat niet
Vooral tijdens de prachtige zomermaanden, zijn de energielas-

moeilijk. Wel moesten ze

ten extra laag. ‘We betalen heel weinig voor elektra. Vorige

de stoppenkast vervangen. Wij hadden nog zo’n ouderwetse,

maand kregen we 43 euro terug. Dat merk je trouwens pas echt

uit de jaren zestig. Dus ze moesten even binnen bezig, maar dat

bij je jaarafrekening’, legt Johannes uit. ‘Stel, je betaalt normaal

was ook snel klaar. Kortom: ik was hogelijk verbaasd en blij dat

jaarlijks vierhonderd euro aan elektra en je levert ook vier-

we opeens zo snel en gratis zonnepanelen kregen. Dat mogen

honderd terug, dan is je saldo nu dus nul.’ Om het verbruik te

anderen best weten, dus ik vertel dat door.’
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projec ten

Voortgang projecten
In elke Wooninfo leest u hoe ver we zijn met
onze grote projecten. Meestal gaat het dan om
herstructureringsprojecten. We geven u hierbij
graag weer een update, met de informatie van
eind augustus.

Eikenlaan in Wolvega
De acht nieuwe woningen aan de Eikenlaan in Wolvega waren
eind augustus technisch klaar. Het is ook al duidelijk wie de
nieuwe huurders worden. De woningen zijn alleen nog niet
verhuurd. De huurcontracten kunnen nog niet ingaan, omdat er
een probleem is met de (terug)levering van elektriciteit. Het leidingnet van Liander kan de vereiste elektrastromen nog niet aan.
Er moet eerst in de omgeving een nieuwe transformator worden
geplaatst. Los van dit punt, moeten de stoepen ook nog worden
gelegd. Zodat mensen de woning kunnen bereiken zonder door
zand of modder te moeten baggeren.
Achter de woningen hebben we een nette schutting geplaatst,
langs de grens met de woningen aan De Takomst. De afscheiding
is nu hetzelfde voor alle woningen en staat er mooi strak bij.
Voor- en achtergevels Eikenlaan in Wolvega

Rotanstraat in Noordwolde
In de vorige Wooninfo heeft u kunnen lezen dat de bouw van de
tien woningen is gestart. Op dit moment zijn de woningen al glasen waterdicht. Boven de verdiepingsvloer zijn gevelelementen
geplaatst en dakplaten en dakpannen zijn aangebracht. Buitenom
moet nu nog het aftimmerwerk met onderhoudsarme panelen gebeuren. Ook de gevels op de begane grond moeten nog gemetseld
worden.
We hebben de woningen al toegewezen aan huurders. De kandidaat-huurders hebben al een keuken, tegels en sanitair uitgezocht.
We verwachten dat de woningen in november opgeleverd worden.
Voor het einde van het jaar hopen we de sleutels aan de nieuwe
huurders te kunnen geven.

Rotanstraat in Noordwolde
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u p d at e

Sportlaan Wolvega

Lodewijkstraat Wolvega

Sportlaan in Wolvega

Willem Lodewijkstraat 64 en 66 in Wolvega

De gemeente heeft de bestemmingsplanprocedure gepubli-

In december 2018 was er brand in de woning aan de

ceerd. Om daar tien woningen te kunnen bouwen, moet het

Willem Lodewijkstraat 64 in Wolvega. De woning ging voor

terrein namelijk een woonbestemming hebben. We zijn nog in

een belangrijk deel verloren. Ook de woning daarnaast

afwachting van de uitkomst van deze procedure. Verder geen

(nr. 66) had veel schade. Voor de getroffen bewoners regelden

nieuws.

we vervangende huisvesting.

Zilverlaan in Wolvega

Na lang wikken en wegen hebben we vervolgens besloten de

In de vorige Wooninfo hebben we gemeld dat het proces van

woningen niet te herstellen. In plaats daarvan kozen we voor

uitplaatsing van de zittende huurders loopt. Dit proces, waar we

sloop en nieuwbouw. De woningen zijn inmiddels al gesloopt.

een jaar voor hebben uitgetrokken, gaat goed. Dat betekent dat

Het bedrijf Fijn Wonen/Van Wijnen gaat de twee nieuwe

een paar huishoudens intussen al een tijdelijke of definitieve andere

woningen bouwen. De vergunningen zijn intussen verstrekt.

plek hebben gevonden. Mocht iedereen al binnen een jaar verhuisd

De woningen worden voor een groot deel in de fabriek ge-

zijn, dan kunnen we ook eerder met de bouw starten.

maakt. De aannemer is daar mee bezig. De bouwtijd op locatie
is daardoor heel kort. Vermoedelijk starten díe activiteiten eind

Pitrietstraat in Noordwolde

oktober. De huurcontracten kunnen dan nog voor het eind van

Ook hier loopt het proces van uitplaatsing van zittende huurders.

het jaar worden uitgegeven.

Dit proces is later gestart dan aan de Zilverlaan en loopt dan ook
iets langer door: tot juni 2021. Met een beetje geluk zijn de twaalf

Normaal gesproken bouwen we nieuwe woningen het liefst

nieuwe woningen eind volgend jaar klaar.

straatgericht. Dat wil zeggen: met de woonkamer aan de straatkant. Deze keer worden de nieuwe woningen, als experiment,
tuingericht: de woonkamer kijkt uit op de achtertuin en de
We hebben de woningen al toegewezen aan huurders. De
kandidaat-huurders hebben al een keuken, tegels en sanitair
uitgezocht.

foto: Heidi Wolters

keuken is aan de straatkant.
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Sjirk Nijholt
Net als zijn pake, begon naamgenoot Sjirk op z’n zeventiende in de bouw. Na een
avondstudie schopte hij het van timmerman tot uitvoerder. Omdat hij wist dat zijn
rug en knieën het niet zouden volhouden tot zijn 65ste, dacht Sjirk:
‘Dat moet anders.’ Daarom stapte hij over naar de woningcorporatiewereld.
Veertien jaar geleden werd hij verhuisopzichter bij Woning-

functie. Aan het begin van de dag weet ik niet wat ik allemaal ga

stichting Weststellingwerf. Hij begeleidt vertrekkende en

tegenkomen. Bijna elke dag is het weer een feestje.’

nieuwe huurders bij de oplevering van de woning. ‘Als mensen
uit de woning vertrekken, vind ik het belangrijk om goed uit te

Sjirk is enorm enthousiast. Toch vertrekt hij. Hij gaat zich hele-

leggen wat ze moeten doen. Mensen die in een nieuwe woning

maal op zijn eigen bedrijf richten. Hij is zelfstandig bouwkundig

komen wonen, geef ik veel tips. Ik neem de tijd om ze te laten

inspecteur bij Woningkeur Joure. De laatste jaren deed hij dit al

zien hoe alles werkt. Zeker bij de nieuwe energiezuinige wonin-

naast zijn werk bij de woningcorporatie. ‘Die combinatie werd

gen is dat belangrijk. Als ik zie dat ze iets niet begrijpen, maak

te druk, dus ik moest een keuze maken. Daar heb ik lang over

ik mijn uitleg nog praktischer. Ook adviseer ik huurders over de

nagedacht. Ik zal het contact met iedereen erg missen, maar de

omgang met de buren. En ik probeer mensen aan te moedigen

knoop is doorgehakt.’

om de woning netjes te houden. Het is echt een dynamische

Janke Veenhouwer
‘Het is verrukkelijk en ik voel me vrij. Dit had ik niet verwacht’, zegt financieel medewerker Janke Veenhouwer.
Na 43 jaar werken bij de Woningstichting, is zij sinds
1 augustus met pensioen.
‘Ik werk al vanaf mijn zestiende’, vertelt Janke. Na de mulo heeft
ze een aantal jaren bij een pijpleidingbedrijf gewerkt. Daarna
begon ze in 1977 als administratief medewerker bij de Woningstichting. Die zat toen nog in een oud winkelpand aan de Hoofdstraat West. ‘We waren met een klein groepje. Met z’n vieren
deden we de financiën en de receptie. Ik zat veel aan de telefoon,

dertig uur per week. ‘Mijn dochter was het eerste oppaskindje

verzorgde de in- en uitgaande correspondentie, het typewerk en

bij de kinderopvang. Dit was toen nog niet zo ingeburgerd en

beheerde de kas.’ Als receptioniste had Janke vaak contact met

eigenlijk zelfs ongepast.’

huurders. ‘Je kon de huur overmaken, maar ook per kas betalen.
Veel huurders maakten toen nog gebruik van die mogelijkheid.

Het afscheid van de Woningstichting is informeel. ‘Drie jaar

Dit bezoekje werd ook vaak als een uitje gezien. Sommige men-

geleden heb ik een mooie receptie gehad voor mijn veertigjarig

sen zijn me altijd bijgebleven, met hun groot en klein leed. Dat

jubileum. Ik zal vast contacten onderhouden, het blijft toch een

persoonlijke maakte het werk boeiend.’

soort familie’, zegt Janke. Ze besluit: ‘Met tevredenheid kijk ik
terug op een heel leven bij de Woningstichting. Nu begint een

Later stapte Janke over naar de financiële administratie. Daar

nieuw deel, zonder veel verplichtingen. Mijn dochter en haar

bleef ze tot haar pensioen. ‘Op den duur vond ik het fijner achter

vrouw krijgen in november hun eerste kindje. Daar ga ik volop

de schermen. Toen had ik contact met externe partijen.’ Na de

van genieten. Ik hou van lezen en tuinieren. Het woord verveling

geboorte van haar dochter in 1991 ging ze iets minder werken,

komt in mijn woordenboek niet voor.’
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woningstichting
weststellingwerf

Zandhuizen
Boijl
Nijeholtpade
Oosterstreek
Oldeholtpade
Noordwolde
Oldelamer
De Hoeve
Wolvega
Munnekeburen
Steggerda
De Blesse
Langelille
Blesdijke
Scherpenzeel

2649 woningen
1 verzorgingshuis met 54 kamers
65 garageboxen en 2 carports

2019

Zorgen voor voldoende goede en
betaalbare sociale huurwoningen in
de gemeente Weststellingwerf:
dat is wat wij doen.

Betaalbare huren
WONINGEN NAAR HUURKLASSE

VERKOCHT

GESLOOPT
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Toewijzen van woningen
• Passend toewijzen:
• Mutatiegraad
• Acceptatiegraad:
• Reacties per woning

97,4%
8,5%
65,0%
47,6

• Kwaliteit dienstverlening (Aedes benchmark):
7,4
Woningkwaliteit:
Nieuwe huurders:
7,6
Vertrokken huurders:
7,2
Huurders met reparatieverzoek:
7,8

Huurincasso
Huurverhoging per 1 januari 2019:
gemiddeld 1,3%
Huurachterstand: 0,36% van jaarhuur
23

Aantal zaken bij deurwaarder: 21
Ontruimde woningen:
(overlast/huurachterstand)

10

Betaalbaar 1665
> € 424,44 - € 651,03

Bereikbaar 127
> € 651,03 - € 720,42

Duur 7
> € 720,42

Financieel gezond
We voldoen aan
alle normen van
onze toezichthouders.

A 26%
B 26%
C 39%

B
D 6%
E, F EN G 3%

Voorbereiding van project waarbij
de meeste huurders vanaf 2020
zonnepanelen van ons cadeau krijgen.

Onderhoud

Wij werken actief aan het
voorkomen van huurachterstanden en ontruimingen.

Aantal betalingsregelingen:

Goedkoop 850
< € 424,44

VERKOCHT

Energielabel gemiddeld

€

(kwh-huurlabel) 7,8

• Geen klachten behandeld door de Provinciale
Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân

50

We zijn trots op
onze eerste gasloze
Nul-Op-deMeter-woningen
in Wolvega
en Noordwolde.

Tevreden huurders
• Kwaliteit dienstverlening

GEBOUWD

2

3939 reparatieverzoeken
Gemiddeld 1,5 klacht
per woning
à € 153 per klacht.
226 woningen na een
verhuizing weer netjes
gemaakt.
Gemiddelde kosten per
verhuizing: € 1.331

174 woningverbeteringen:
•93 door groot onderhoud.
Gemiddelde onderhoudskosten per woning: € 7.977
• 81 door Zelf Aangebrachte
Veranderingen.

Ons uitgebreide jaarverslag vindt u op wstweststellingwerf.nl
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TIP

Burenoverlast: Wat kunt u zelf doen?
Beter een goede buur dan een verre vriend

We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven is veranderd.
We helpen allemaal de verspreiding van het coronavirus te beperken. Veel mensen werken bijvoorbeeld thuis. Daardoor neemt het rumoer in en om de woning toe. Je hoort en ziet elkaar meer dan in
normale tijden. Om irritaties te voorkomen, hebben we wat tips:

TIP 1 Houd rekening met uw buren

Wat te doen bij burenoverlast?

Besef dat dichtslaande deuren, harde muziek en een blaffende

Bij overlast zijn er drie stappen om tot een oplossing te komen:

hond voor buren meestal goed te horen zijn. Houd hier rekening
mee. Als de buren merken dat u rekening met hen houdt, zullen

1. Bespreek het met uw buren

ze ook eerder rekening met u houden.

De meeste mensen willen best rekening houden met hun buren.
Maar dan moeten ze wel weten waar u zich aan stoort. Een

TIP 2 Houd uw buren op de hoogte

gesprek is de manier om er samen uit te komen.

Doe een briefje bij uw buren door de bus om te vertellen dat u

•	Bel aan bij uw buren en vertel dat u wilt praten. Doe dat niet

een (kinder)feestje organiseert. Of dat u een klus gaat doen die

als u boos bent, maar wacht tot u rustig bent. Zoek voor dit

lawaai met zich meebrengt. Een whatsappje sturen kan natuur-

gesprek een moment dat u beiden uitkomt. Zoek ook een

lijk ook.

plek waar u rustig op 1,5 meter afstand kunt praten.
• Bereid het gesprek voor:
• Waar heeft u echt last van? Noem maximaal 2 dingen.
• Wat denkt u dat de buren hiervan vinden?
• Wat heeft u zelf al gedaan om het op te lossen?
• Wat is uw voorstel aan de buren?
• Het gesprek zelf:
• Vertel rustig en kort waar u last van heeft.
•Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar hun
antwoord.
• Wat vinden zij? Hou er rekening mee dat zij ook wat kunnen zeggen over uw gedrag.
• Praat erover.
• Probeer samen tot een goede oplossing te komen.
• Maak afspraken met elkaar. Zorg dat u in gesprek blijft, ook
als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
Meer informatie, advies en tips vindt u op de website

TV-geluiden
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www.problemenmetjeburen.nl

2. Meld de overlast bij de Woningstichting

3. Schakel buurtbemiddeling in

Heeft het gesprek met de buren het probleem niet opgelost?

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u ook een buurtbe-

Laat het ons weten. Wij kunnen u advies geven over wat te

middelaar inschakelen. Hij of zij is onpartijdig, denkt mee

doen. Ook kunnen we het probleem samen met u en uw bu-

en probeert een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is

ren bespreken. Soms schakelen we de politie of de gemeente

gratis.

in. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk.
Neem voor buurtbemiddeling contact op met Scala welzijn.
Dit kan op telefoonnummer: 0516 - 56 72 20 of 06 - 54 35
08 55 of via de e-mail: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl.
Kijk voor meer informatie op http://scala-welzijn.nl/
diensten-buurtbemiddeling-weststellingwerf.

Wasmachine

Wasmachine

Klussen

Schreeuwen

Lopen

Vrije vluchtroutes

TV-geluiden
Klussen

Schreeuwen

Lopen

TV-geluiden

Muziek

Muziek

Woont u in een flat of appartementsgebouw? Dan heeft u waarschijnlijk allerlei afspraken gemaakt met de andere bewoners. Bijvoorbeeld over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten
zoals hallen, trappen en trappenhuizen. Sommige van die ruimtes

niets in de weg staat. Voor de veiligheid mogen er dan ook geen

zijn leuk ingericht met zitjes en bloemen en planten.

zitjes, planten, parasols of lege kratten in de (vlucht-)weg staan.
Als de ruimte vol hangt met rook, kunt u namelijk niet zien of er

Deze ruimtes zijn alleen wel erg belangrijk als vluchtroute. Het is

wat staat. Levensgevaarlijk dus.

natuurlijk niet te hopen dat er ooit brand uitbreekt in uw gebouw.
Maar als het gebeurt, moet iedereen het gebouw snel kunnen

Houdt u hier rekening mee? Zo zorgen we met elkaar voor de

verlaten. Het is dan ook erg belangrijk dat er op de vluchtroutes

veiligheid van u, uw medebewoners en bezoekers.
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Woordzoeker
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© www.ruiterpuzzel.nl
Let op: In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.
Tip: bewaar de korte woorden tot het laatst. Veel puzzelplezier.

AFSTAND
AUTO
BEREN
BLAUW
BRIL
CHECK
ELKAAR
GEBARENTOLK
GEDULD
GGD
11 6

HAMSTEREN
HANDENWASSEN
HANDGEL
HANDSCHOENEN
HOEST
HOESTEN
IC
IMMUUN
LABORATORIUM
LAST

MAATREGELEN
METEN
MONDKAPJE
MONITOREN
NOW
OMT
OPEN
PERSCONFERENTIE
RAAMVISITE
RESISTENTIE

RESPECT
RIVM
RUST
SCANNEN
STILTE
TEST
TESTEN
THUISISOLATIE
THUISWERKEN
TIJDEN

TOGS
TOZO
VACCIN
VERPLEEGKUNDIGE
VERSOEPELING
VIRUS
ZEEP

pri jsvr a ag

Weet u de oplossing?
Woordzoeker

Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing voor (1 november 2020) en maak

Stuur ons uw oplossing voor (1 november 2020) en maak

kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart

kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart

te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting

te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting

Weststellingwerf, Keiweg 14 CZ Wolvega of door middel van

Weststellingwerf, Keiweg 14 CZ Wolvega of door middel van

een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld

een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld

in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: puzzel

in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: waar o

september 2020.

waar september 2020.

Oplossing puzzel (juni 2020)

Oplossing waar o waar (juni 2020)

GENIET VAN DE ZOMER

FIETSBRUG LINDEWIJK (verbinding Eikenpage naar Lindevallei)

Winnaar: Dhr. D. Steenstra uit Noordwolde. Gefeliciteerd!

Winnaar: Dhr. A. van Helden uit Wolvega. Gefeliciteerd!
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aanbieding

Het hele gezin werkt mee bij

Bio Kaasboerderij Langelaan
Henk en Hermien Langelaan uit Blesdijke hebben sinds 2013, naast hun biologische veehouderij, een kaasboerderij. Een groot succes. ‘Reclame maken is echt niet nodig’, lacht Hermien. ‘Wel vinden we het erg leuk om te
laten zien hoe we hier leven en werken. En we vertellen natuurlijk graag alles over het maken van kaas.’
Henk is opgegroeid op een boerderij in Luttelgeest en startte zelf

‘Wij hoefden niet steeds groter’, zegt Henk: ‘Veertig melkkoeien is

in Blesdijke een veehouderij. In 1999 schakelde hij geleidelijk over

voor ons genoeg. Het dierenwelzijn vinden we belangrijker.’

op biologisch boeren. Dat was in hetzelfde jaar dat boerendochter

Bovendien is de Blaarkop een sterk ras en leveren ze gezonder

Hermien bij hem op de boerderij kwam wonen. Maar dat is toeval.

vlees. Ook qua bedrijfsvoering is het slim. De kosten zijn relatief

Henk: ‘Ik vond het zelf al belangrijk. Al van jongs af aan heb ik een

laag. Ze krijgen geen antibiotica, alleen kuilvoer. ‘En ze zijn pro-

hekel gehad aan de weggooi-maatschappij.’

ductief’, zegt Hermien: ‘Met deze koeien heb je voor één kilo kaas
maar negen, in plaats van tien, liter melk nodig. Het smaakt ook nog

Blaarkoppen

romiger.’

Ze gingen van de bekende zwarte-witte Holstein-Friese koeien (HF)
over op Blaarkoppen. Deze koeien komen aan hun naam vanwege de

In de tijd dat de kinderen vlak na elkaar werden geboren, is

vlekken, de ‘blaren’ rond hun ogen. ‘We vonden het belangrijk om

Hermien gestopt met werken. ‘Alle drie tegelijk in de luiers, dat

dit zeldzame Nederlandse ras te laten voortbestaan.’ Zo werden ze

was best heftig’, herinnert Hermien zich. ‘Uit principe waren die

het eerste biologische boerenbedrijf in Weststellingwerf.

van katoen.’ Ook hebben ze sinds 2012 zonnepanelen en zijn ze
afgesloten van het gas.
Koukleum
Na een paar jaar wilde Hermien weer aan de slag. ‘Eerst dacht ik aan
groente, maar ik ben een koukleum. Daarom kon ik beter niet op
het land gaan werken.’ De eigenaar van de kaasmakerij in
Luttelgeest bracht haar op dit idee. ‘Ik mocht bij hem in de leer.’

Foto’s: Nelleke van Wendel de Joode

Daarna is ze op kleine schaal begonnen. ‘Ik mocht al snel een

18

kaasproeverij geven in de supermarkt. Die kaas vloog weg’, vertelt
Hermien. ‘Ik begon met dertig kilo per week, nu maak ik iedere
week tweehonderd kilo kaas. Dat had ik nooit gedacht.’ Kaasmaken
is een vak apart. ‘We hebben stagiairs van over de hele wereld, tot

Meer informatie
Adres: Markeweg 138 in Blesdijke
Verkoop aan huis:
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

aan Indonesië toe.’
Het hele gezin werkt mee in de kaasmakerij. Henk melkt de koeien,
Hermien maakt de kaas en de kinderen helpen met de verkoop aan
huis. Natuurlijk zijn er de bekende soorten, zoals jong, jong belegen
en belegen. ‘Oud heb ik niet, de kaas krijgt hier niet de kans om oud
te worden.’ Verder verkopen ze komijne- en nagelkaas. ‘Vooral ou-

Voor meer informatie:
Telefoon: 0561-452154
E-mail: hlangelaan799@kpnmail.nl
Zie ook op Facebook:
Bio Kaasboerderij Langelaan

deren kopen dat graag. Nagelkaas kan je niet overal meer krijgen.
Het is lastig te maken. Andere soorten zijn: honing-klaver en kruidenkazen met bijvoorbeeld Fenegriek, Provençaalse of Italiaanse
kruiden. ‘Zeg maar pizza smaak’, aldus Hermien. Het is biologische
boerenkaas, gemaakt van rauwe melk. Dat komt de natuurlijke
smaak ten goede. Alles is Skal-gecertificeerd. Verder verkopen ze

bon

verbouwen ze fruit en groente voor eigen gebruik.

Tegen inlevering van deze bon:
Gratis rondleiding met kaasproeverij
De bon is geldig tot 1 december 2020

‘Boeren is wel echt een leefstijl’, zegt de oudste dochter die even

naam huurder

op kleine schaal verse melk, vlees en eieren van eigen hoeve. Ook

aanschuift. ‘Je bent 24 uur per dag boer. Mooi hoor, maar mij niet
gezien’. ‘Onze zoon zal later het bedrijf overnemen. Hij gaat iets

adres

doen met schapen en schapenkaas’, legt Hermien uit. ‘We doen
vaak wat een ander nog niet doet’, vult Henk aan: ‘We drijven niet
met de stroom mee.’

woonplaats

✁

e-mail
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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

