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   Al bijna 850 woningen met zonnepanelen

   Huren per 1 januari 2021 met 1 procent omhoog

  Komen & Gaan: Arjan Bruins / Sjoerd Veenstra

    Restaurant Pieter Poot 



Over een nieuwe huisgenoot …

Sinds eind september hebben we een kat. Ik heb altijd al een rooie kater 
willen hebben. Dus toen er in een advertentie twee roodharige kater-
kittens werden aangeboden, was ik er als de kippen bij, overigens in de 
veronderstelling daar nooit meer wat van te horen. Dat ging anders. We 
werden uitgenodigd voor een kennismaking. De eigenaren bleken echte 
kattenliefhebbers en we waren blij dat ze ons van advies wilden voorzien 
over katten-benodigdheden. Want daar had ik geen idee van en mijn 
wederhelft al helemaal niet, die had niks met katten.
 

   Dat advies werd een hele waslijst. Volgens die lijst konden 
worden aangeschaft: een reismand, een slaapmand, een klim-
paal, een kam om vlooien te ontdekken, een andere kam om 
losse haren te verwijderen, een kattenbak, voedselbakjes, een 
waterbakje met stromend water, speeltjes, en, terugkerend, 
voedsel, kattenbakvulling en mid-
deltjes om te ontwormen. Toen dat 
allemaal was binnengehaald, had de 
kat al aardig wat geld gekost, waar-
door we hem eerst angstvallig bin-
nen hielden. Want stel je voor, dat 
ie, de eerste de beste keer dat ie naar 
buiten mag, gelijk de straat op vliegt 
en door een auto wordt geschept. 
Weg investering! Oh ja, we kochten 
ook nog een bloemenspuit, om hem 
ongewenst gedrag af te leren. 

Inmiddels zijn we aan elkaar gewend. Hij mag naar buiten, maar 
vindt dat alleen leuk als het droog is en wij ook buiten zijn. Dat 
past ons wel. Het is ondertussen ook duidelijk dat de meeste 
investeringen nutteloos zijn: de slaapmandjes (ik kocht er zelfs 
twee) loopt hij minachtend voorbij, hij krabt aan alles, behalve 
aan de krabpaal (wat zijn dat lelijke dingen, trouwens), het 
motortje in de waterbak maakt lawaai, dus die ‘doorstroomfunc-
tie’ zetten we meestal uit, en de reismand gaan we natuurlijk 

zelden gebruiken. Die bloemenspuit, die gebruikten we in het 
begin wel, maar nu ook nauwelijks meer. Want meneer heeft in 
de gaten dat we hem alleen natspuiten als we hem op heterdaad 
betrappen. Dus nu begaat ie even snel de overtreding en is dan 
‘roetsj’ weg, zodat we hem niks meer kunnen maken.

Ondertussen bewaak ik streng zijn 
groeicurves. Want ik wil natuurlijk 
wel dat ie groter wordt dan de katten 
die nu nog over ons erf ‘cruisen’. 
Hij ligt mooi op schema. Wat ie ook 
heel goed doet, is mijn wederhelft 
inpalmen. Zij is helemaal ‘om’. Het 
kan verkeren.

In deze Wooninfo leest u over 
serieuzere zaken. Op het moment van schrijven kan ik het niet 
overzien, maar voorstelbaar is dat corona effect zal hebben op 
de manier waarop kerstdagen en oud en nieuw kunnen worden 
beleefd. Het is niet anders. Ik wens u desondanks hele goede 
dagen toe. En doe voorzichtig, blijf gezond.

Hartelijke  groet,
Sake Lageveen
Directeurbestuurder      

i n h o u d

Ook dit jaar is het jaarlijkse onderhoudsover-
zicht weer als losse bijlage bijgevoegd. Qua 
onderhoudsplanning hebben we ook last van 
corona. Door corona hebben we dit jaar niet 
al het onderhoud volgens planning kunnen 
uitvoeren. Op pagina 8 vertellen we meer 
hierover.  

Op de laatste pagina’s vindt u een verhaal 
over restaurant Pieter Poot. Met de bon krijgt 
u korting op een leuk uitstapje. Natuurlijk 
georganiseerd volgens de corona-richtlijnen. 
Leuk voor in de kerstvakantie. 

Fijne feestdagen gewenst en een goed begin 
van het nieuwe jaar!

   Voor u ligt alweer de laatste en extra 
dikke Wooninfo van dit vreemde jaar. We 
hopen u wat warmte en inspiratie te bieden 
met de interviews van drie huurders over hun 
lichtpuntjes in deze tijd. 

Ook hebben we vanuit onze organisatie 
allerlei wetenswaardigheden te melden. 
We hebben dit keer extra veel informatie en 
praktische tips voor u op een rij gezet. 

Als puzzel hebben we voor het eerst een cryp-
togram. We zijn benieuwd of velen van u de 
oplossing gaan insturen. 
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T  0561  61 38 15
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www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag

8.00 tot 13.00 uur

vrijdag  8.00 tot 12.00 uur
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Klachten m.b.t. de woning
Bij voorkeur ‘s morgens melden
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Telefoon: 0561 61 38 15

(24 uur bereikbaar voor 
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“Ik hou erg van deze rustige omgeving. 
Daar haal ik in deze tijd mijn positiviteit uit.”

   ‘Ik haal mijn positiviteit uit de rustige omgeving’ 

Yacine Essarout (31) verhuisde in 2010 van Parijs naar de  
Cornelis Westerveldstraat in Steggerda. Een bijzondere 
keuze, maar niet voor Yacine. Hij ging er van jongs af aan 
voor vakantie naar toe, naar een pleeggezin. Dus hij kent 
Steggerda en omstreken goed. ‘Toch ontdek ik nog steeds 
nieuwe dingen.’

‘Ik hou erg van deze rustige omgeving. Daar haal ik in deze tijd 
mijn positiviteit uit. Ik maak 
veel boswandelingen en 
ga regelmatig een stukje 
fietsen. Dat doe ik ook met 
mijn dochter van drie en 
zoon van vier jaar. Gelukkig 
wonen mijn kinderen hier in 
de buurt, bij mijn ex-vrouw 
in Heerenveen. Om het weekend zijn ze bij mij. Normaal ging 
ik nog wel eens met ze uit eten of ergens wat drinken, of naar 
Ballorig. Dat kan nu niet, maar we vermaken ons prima. Mijn 
buurman heeft ook kinderen, daar spelen ze ook wel mee.’

‘Mijn pleegmoeder van vroeger woont nog steeds in Steggerda. 
Omdat ze in een rolstoel zit, heeft ze wat hulp nodig. Mijn 
pleegzus die bij haar woont, is echt mantelzorger. Ik help ook 
wel. Ze heeft last van bronchitis en ontstekingen. Dus in deze 

corona-tijd ben ik extra voorzichtig. Het is zeker nu, erg fijn dat 
ik zo dichtbij woon.’

‘Op mijn werk is alles gelukkig hetzelfde gebleven. Ik werk in 
ploegendienst bij een metaalbedrijf, een verzinkerij. Dat gaat 
gewoon door.’

‘Waar ik nu extra veel voldoening uit haal, is koken. Dat doe ik 
graag, ook met de kinderen. Dan mogen ze meehelpen. Ik kook 
het liefst een beetje Indonesisch, een rijsttafel vind ik erg lekker. 

Vanuit mijn Marokkaanse achter-
grond probeer ik ook wel briwat 
te maken. Dat zijn amandeldrie-
hoekjes van filodeeg.  Een soort 
kleine pasteitjes, zeg maar. 
Best lastig om te maken. Hoe je 
het doet, moet ik op YouTube 
opzoeken. Mijn biologische 

zusjes kunnen dat goed maken. Zij hebben het van onze moeder 
geleerd, maar ik niet.’

‘De kerstdagen zouden we hier vieren met familie uit Frankrijk. 
Dat feestje gaat helaas niet door. We kunnen hopelijk wel met 
een klein groepje mensen hier thuis afspreken en er alsnog een 
leuke tijd van maken. Gezellig een drankje doen en lekker eten 
met elkaar. Ik ben in deze tijd extra blij met mijn ruime huis.’

De feestdagen zijn in aantocht. Het is allemaal anders dan anders dit jaar. Helaas zijn we nog steeds 

niet van het coronavirus af. We vroegen weer drie huurders hoe het gaat. Dit keer waren we vooral 

benieuwd naar hun lichtpuntjes in deze tijd.  

Zoek de lichtpuntjes 
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  ’Koester je buren’ 

Josephina Bakker (65) woont sinds vijf jaar aan de Pieters-
laan in Wolvega. Ze geniet van het fijne contact met haar 
buren en een goed boek in haar sfeervolle huis.

‘Mijn huis is van eind jaren veertig, met paneeldeuren en van 
die kruisraampjes. Ik hou van veel kleur in huis, daar voel ik me 
happy bij. Zo zijn mijn meubels rood, geel, blauw en zwart. Mijn 
gordijnen hebben die kleuren ook, met wat oranje erbij.’ 

‘Ik werk als vakleerkracht in het basisonderwijs. Daar geef ik 
op projectbasis drama- en verkeersles. Het is best moeilijk nu, 
met corona. Laatst kreeg ik onverwachts te horen dat ik, net als 
de ouders, buiten moest blijven. Alleen de vaste leerkrachten 
mochten nog naar binnen. Toen heb ik mijn les maar op het 
schoolplein gegeven. Gelukkig was het lekker weer. Ondertus-
sen kreeg ik een appje dat ik op de andere school de volgende 
dag niet hoefde te komen. Naast dit werk regisseer ik musicals. 
Daar is de stop ook uitgetrokken.’

‘Positief is dat ik nu meer tijd heb om te lezen. Ik ben gechar-

meerd van Latijns-Amerikaanse schrijvers, zoals Isabel Allende 
en Gabriel García Márquez. Die nemen je echt mee naar een 
andere wereld. Dat is nu wel prettig. Het is ook lekker om een 
wandeling te maken, wat langer naar een vriendin te gaan, of 
een beetje uit te slapen. Van die dingen waar ik anders geen tijd 
voor heb.’  

‘Over de komende feestdagen maak ik me niet zo druk. Ik ben 
niet zo’n kerstvierder en zie altijd wel wat er op mijn pad komt. 
Dit jaar genieten mijn partner en ik van de rust. We maken het 
thuis gezellig, kijken een film en branden een extra kaarsje.’ 

‘De afgelopen jaren nodigde ik al mijn buren uit voor een nieuw-
jaarsborrel in de tuinkamer, achter mijn huis. Ik heb ontzettend 
fijne buren. We passen op elkaars huisdieren en we delen van 
alles, zoals gereedschap en de kruiwagen. Als het nodig is, doen 
we boodschappen voor elkaar. Er is altijd iemand die wil helpen. 
Dat is nu extra fijn. Goede buren moet je koesteren.’

‘Mijn boodschap is: zoek je lichtpuntjes en zorg dat je elkaar niet 
uit het oog verliest. Maak een praatje en drink een kopje koffie 
bij elkaar als dat kan. Doe wat mogelijk is, grijp dat vast.’

   ‘Je moet in deze tijd je momentjes pakken’

Ruben Pen (33) woont in een appartement in de Wolvegas-
ter Breuningslaan. Hij woont er alleen, ‘lekker rustig’, maar 
hij zorgt ervoor dat hij een praatje maakt en een hengeltje 
uitgooit met zijn kameraad.

‘Met de mensen op mijn verdieping, maak ik in deze tijd sneller 
een praatje. Mijn oma van 88 bel ik een paar keer per week. Dat 
vindt ze erg leuk. Dan doet zij haar verhaal. Ik zeg bijna niks, 
want je komt er toch niet tussen.’

‘Ik kom uit een zorgzame familie. Mijn moeder en zus werken 
beiden in de ouderenzorg. Bij hen kom ik praktisch niet, dat vind 
ik nu te riskant. Zelf werkte ik als activiteitenbegeleider in de 
ouderenzorg. Vanwege bezuinigingen ben ik dat werk helaas 
kwijtgeraakt. Door corona gaan de activiteiten in de zorg niet 
door. Dus het is nu extra moeilijk om hier werk in te vinden. 

Daarom doe ik nu productiewerk, puur om geld te verdienen. 
Ik heb me ingeschreven bij ouderenzorginstelling Meriant. Daar 
zochten ze mensen die de medewerkers willen ondersteunen. 
Hopelijk krijg ik snel bericht. Oudere mensen worden vaak 
vergeten. Zeker in deze tijd krijgen ze weinig bezoek en ligt 
vereenzaming op de loer. Dat vind ik sneu. Ik wil die mensen 
helpen.’

‘Je moet in deze tijd je momentjes pakken. Als ik vrij ben en 
het is mooi weer, gooi ik graag een hengeltje uit. Even mijn 
hoofd leeg maken. In de zomermaanden vis ik op karper en in 
dit jaargetijde op snoek. De grootste die ik ooit heb gevangen, 
was 1.08 m. Regelmatig ga ik samen met een kameraad. Dan 
gaan we ook wel nachtvissen. Tentje mee, maar van slapen komt 
natuurlijk niks. Alles wat ik vang, gooi ik terug, maar ik vind vis 
wel lekker. Eén keer per week ga ik naar de visboer. Dan haal ik 
lekkerbekjes en makreel voor op een toastje. Daar geniet ik nu 
extra van.’ 

76
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 Misschien heeft u het al gezien: wij hebben onze website 
vernieuwd. U kunt hem net als anders bewonderen via www.
wstweststellingwerf.nl. Deze nieuwe website is weer helemaal 

bij de tijd. Zo is hij ook goed te lezen op smartphones en tablets. 
Wij hopen dat u hem net zo mooi vindt als wij. 

  Heeft u zich voor een woning ingeschreven bij WoningNet? 
Dan kan het zijn dat u een sms of e-mail krijgt waarin staat dat 
u nog iets moet betalen. Doet u dat vooral niet! Deze berichten 
zijn namelijk niet door WoningNet verzonden. Het zijn dus 
zogenaamde ‘phishing’-berichten. Dat is een vorm van digitale 
oplichting. Wij adviseren u dringend om de zender te blokkeren 
en/of op de zwarte lijst te zetten.

Heeft u toch op de link in het bericht geklikt? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met uw bank om aan te geven dat er sprake 
is van digitale oplichting. Ook adviseren wij u om aangifte te 
doen bij de politie. Lees op www.fraudehelpdesk.nl wat u nog 
meer kunt doen.

Voor de duidelijkheid: U vindt ónze woningen niet op 
WoningNet. Om ons woningaanbod te zien, gaat u naar 
onze vertrouwde website www.wstweststellingwerf.nl.

Nieuwe website

Pas op voor phishingberichten WoningNet

  Op onze website www.wstweststellingwerf.nl vindt u bij 
‘Over Ons -> Brochures’ een brochure met daarin handige 
informatie voor u als bewoner. We noemen dit het bewoners-
informatieboekje. De informatie die hierin staat, vernieuwen we 
regelmatig. De volgende ‘update’ vindt binnenkort weer plaats. 

Wilt u graag een papieren versie van dit boekje hebben? 
Dat kan natuurlijk. Laat het ons weten via telefoonnummer 
0561 613815, of e-mail info@wstweststellingwerf.nl. 
U ontvangt het bewonersinformatieboekje dan zo snel mogelijk 
thuis in uw brievenbus. 

  Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wij verrichten dan 
ook elk jaar planmatig onderhoud aan onze huurwoningen. 
Met planmatig onderhoud bedoelen we onderhoudswerk-
zaamheden die we inplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het ‘buitenom’ schilderen en werkzaamheden aan het dak of de 
gevel. Dat doen we in één keer tegelijk bij meerdere woningen 
van hetzelfde type. 

Werk doorschuiven door corona
Door corona hebben we dit jaar verschillende geplande onder-
houdswerkzaamheden niet uit kunnen voeren. We proberen 
dit in 2021 zo veel mogelijk weer ‘in te halen’. We schuiven het 
werk van 2020 dus voor een deel door naar 2021.

Onderhoudsoverzicht 2021
Bij deze Wooninfo ontvangt u het onderhoudsoverzicht voor 
2021. Daarop staat welke onderhoudswerkzaamheden we 
komend jaar waar willen gaan doen. Dit gebeurt naast het 
dagelijks onderhoud en het onderhoud aan cv-ketels en liften. 
Hopelijk hebben we komend jaar weinig last meer van het 
coronavirus. 

Het is nog niet bekend wanneer we de werkzaamheden uit gaan 
voeren. Natuurlijk hoort u op tijd van ons wanneer we aan de 
slag gaan met uw woning.

Onderhoudsoverzicht 2021 
en coronaBewonersinformatieboekje

p e r sp e c t ie f  i n  wo ne n

OVERZICHT PLANMATIG ONDERHOUD 2021 
Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wij verrichten dan ook elk jaar planmatig onderhoud aan 

onze huurwoningen. Met planmatig onderhoud bedoelen we onderhoudswerkzaamheden die we 

inplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilderen aan de buitenkant en werkzaamheden aan het 

dak of de gevel. Dat doen we in één keer tegelijk bij meerdere woningen van hetzelfde type. 
Hierna ziet u welke onderhoudswerkzaamheden we in 2021 waar willen gaan doen. Dit naast het 

dagelijks onderhoud en het onderhoud aan C.V. en liften. Het is nog niet bekend wanneer we de 

werkzaamheden uit gaan voeren. Natuurlijk hoort u op tijd van ons wanneer we aan de slag gaan 

met uw woning.
NB De onderstaande lijst is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of verkoop van 

woningen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze lijst. 

Straatnaam

Plaats
Werkzaamheden

Lycklamaweg 51 t/m 81

Wolvega
Vervangen daken bergingenVernieuwen tegelwerk douche en wc na opname

Rode Dorp 1 - 5 t/m 21 en 2 - 6 t/m 22
Zandhuizen Controlebeurt buitenschilderwerk

Spoorsingel 21 t/m 31

Wolvega
Vervangen dakbedekking dakkapel en bergingen
Tegelwerk douche en toilet

Spoorsingel 45, 57 en 61

Wolvega
Controlebeurt buitenschilderwerkHoutrotherstelwerk en glaswerk

Jokweg 3 - 5
Vaartweg 39

De Hoeve
Steggerda BuitenschilderwerkHoutrotherstelwerk en glaswerk

W. Lodewijkstraat  16, 20, 26, 40, 44W. Lodewijkstraat 36 en 38 Wolvega
Controle dakgoten en lasnaden Vervangen dakgoten

Grindweg 33

Munnekeburen Controlebeurt buitenschilderwerk

Grindweg 216

Scherpenzeel Houtrotherstelwerk

Leeuwerikstraat 13 t/m 41Merelstraat 52 t/m 60
Wolvega

BuitenschilderwerkHoutrotherstelwerk en kozijnenVoegwerk

Merelstraat 40 t/m 50

Wolvega
Vervangen dakgoten

Rotanstraat 30 t/m 40Ds. v.d. Tuukstraat 2 - 4
Noordwolde Controlebeurt buitenschilderwerkVervangen dakbedekking bergingen

Grindweg 29
Vaartweg 23, 25

MunnekeburenSteggerda Controlebeurt buitenschilderwerkHoutrotherstelwerk

Rotanstraat 13 t/m 23Dr. Verdeniusstraat 25 t/m 31 Noordwolde Controlebeurt buitenschilderwerk

Lijsterstraat 24 t/m 30Merelstraat 8 t/m 18
Wolvega

Vervangen dakbedekking bergingen

Merelstraat 7 t/m 17 en 74 - 76Nachtegaalstraat 6, 8, 10, 12Nachtegaalstraat 5, 7, 11 en 13
Wolvega

BuitenschilderwerkHoutrotherstelwerk en kozijnenVoegwerk
Glaswerk

Markeweg 15 -17b-c-e

De Blesse
BuitenschilderwerkHoutrotherstelwerk en kozijnenVoegwerk

Bernhardlaan 2 t/m 24
Bernhardlaan 8 en 12 Wolvega

Vervangen dakgotenPeriodieke controle dakbedekkingVervangen cv-ketel

Bernhardlaan 26 t/m 36

Wolvega
BuitenschilderwerkHoutrotherstelwerkGlaswerk

Vervangen goten losse bergingen

Grindweg 202 en 204

Scherpenzeel Controlebeurt buitenschilderwerk
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Wanneer krijgt u zonnepanelen?
Op de website www.stroomvanjedak.nl ziet u wanneer de zon-
nepanelen op uw woning geplaatst worden. U krijgt in ieder geval 
ruim vooraf een brief van ons wanneer uw dak aan de beurt is.

Kijken? Vragen?
Heeft u een vraag over het plaatsen van de zonnepanelen? Of wilt 
u de zonnepanelen en de koppeling aan het elektranet bekijken in 
onze modelwoning aan de Beatrixstraat 38 in Wolvega? 
Neem dan contact op met Odette Holkema van GD Solar. 
Odette vervangt de vertrekkende Sjoukje Visser. U kunt Odette 
bereiken via telefoon 06 57245482 of e-mail planning@gdsolar.nl. 
Heeft u een algemene vraag over ons zonnepanelenproject?
Bel dan met Minne Galama, projectleider bij de Woningstichting, 
telefoon 0561 613815.

Registreren van uw zonnepanelen
Het kan zijn dat uw zonnepanelen meer energie opleveren dan dat 
u verbruikt. Uw energieleverancier verrekent dit met de normale 
levering. Dat noemen we salderen. Het is belangrijk dat u de 
zonnepanelen registreert zodra ze op uw dak liggen. Zo zijn bij de 
energieleverancier de juiste gegevens bekend om te salderen. 
En/of om de teruglever-vergoeding te berekenen. Zodra de zon-
nepanelen op uw dak liggen, hoort u van ons hoe u de zonnepane-
len registreert. 

Zonnepanelen zijn goed voor het milieu én voor uw portemon-
nee. De stroom die de zonnepanelen opbrengen, is voor u. 
U bespaart, bij gemiddeld stroomgebruik, zo’n € 450 per jaar. 
En de zonnepanelen zelf? U betaalt daar niets voor, ook de huur 
wordt er niet door verhoogd. U krijgt ze van ons cadeau!

Uitschakelen en weer inschakelen. 
Als het internet of de wifi het niet doet, dan helpt het vaak om uw 
modem/router te herstarten. Druk daarvoor op de aan/uit knop 
aan de achterkant van de modem/router. Wacht 10 seconden en 
druk dan weer op dezelfde knop om hem weer aan te zetten. Het 
opnieuw opstarten kan een paar minuten duren, dus zet gerust 
even koffie. 

Lost dit uw probleem niet op? Dan kunt u hetzelfde proberen met 
het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken. Zoals uw 
laptop, tablet of telefoon. Daar zit de aan- en uitknop vaak aan de 
zijkant in plaats van aan de achterkant. Heeft u nog steeds geen 
wifi-verbinding? Lees dan verder.

Staat wifi aan in uw telefoon of laptop?
Controleer of de wifi ingeschakeld staat. Ga daarvoor naar instel-
lingen (  ).  Staat de ‘vliegtuigstand’ aan? Zet deze dan uit. 

Zwak wifi-signaal in huis?
Valt de internetverbinding steeds weg? Het kan zijn dat u een 

zwak wifi-signaal heeft. Kijk of u de modem/router, of uw com-
puter, op een andere plek kunt zetten. Een draadloze verbinding 
werkt het best als er niets tussen de computer en router staat. 
Metalen oppervlakten, ramen, muren of vloeren van gewapend 
beton maken de verbinding langzamer. Ook kunt u het draadloze 
signaal versterken met een wifi-repeater. Mocht dit niet helpen, 
dan kunt u nog overwegen om een betere router te kopen. 

Storing aan het netwerk?
Heeft al het bovenstaande geen succes? Het kan natuurlijk ook 
zijn dat er een storing is in het netwerk. Informeert u via de klan-
tenservice van uw provider of er een storing is op uw adres. 
Dat kan bijoorbeeld via: 
KPN: www.kpn.com/service/internet/wifi/problemen/postcodecheck
Ziggo: www.ziggo.nl/klantenservice/storingen

Als het allemaal echt niet wil, dan is er nog een laatste 
redmiddel: gebruik tijdelijk een netwerkkabel tussen uw laptop 
en uw modem/router. Hopelijk krijgt u uw wifi en internet 
hiermee snel weer aan de praat!

Al bijna 850 woningen met zonnepanelen 

Mijn wifi doet het niet! Wat kan ik doen?

We 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. Eind dit jaar zullen er zonnepanelen liggen op 850 van onze woningen, verwachten we. We streven ernaar 
dat de meeste eengezinswoningen eind 2021 zonnepanelen op het dak hebben. 

We zijn, door corona, meer thuis dan anders. Veel mensen werken thuis. Daarvoor hebben we internet en een wifi-
verbinding nodig. Het moment waarop je erachter komt hoe hard je internet nodig hebt, is wanneer het niet werkt. 
Maar geen paniek, we hebben op internet verschillende tips voor u gevonden. 

t i p sz o n n e pa n e l e n
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Uitzonderingen
Huurders die bericht van ons hebben ontvangen dat hun woning 
gesloopt zal worden, krijgen géén jaarlijkse huurverhoging. 
En de huren van sommige woningen zitten al op de maximale 
huurprijsgrens voor de huurprijstoeslag. Deze huren verhogen 
we niet. Ook het huurbedrag van garageboxen passen we niet 
aan per 1 januari 2021. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt dan tot 
1 januari 2021 bezwaar maken. Gebruikt u daarvoor dan het 
document ‘Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging’. 
Dit kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie 
(www.huurcommissie.nl).

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging
We mogen als woningstichting één keer per jaar de 
huren verhogen. De overheid geeft aan hoe hoog die 
huurverhoging maximaal mag zijn. Voor 2021 is dat 
het inflatiepercentage over 2020 plus 1,0 procentpunt. 
De huur mag voor huurders met een hoger inkomen 
meer stijgen. De totale huursom2 van de corporatie mag 
daarnaast maximaal stijgen met het inflatie percentage 
over 2020. 

Sinds 2018 verhogen wij de huren per 1 januari. Om dat te 
kunnen en mogen doen, hebben we de huurverhoging per 
1 juli 2017 laten schieten. Een huurverhoging per 1 januari 
sluit goed aan bij het tijdvak waarvoor de huurtoeslag wordt 
berekend en toegekend. Dat is gunstig voor u als u gebruik 
maakt van de huurtoeslagregeling. 
U hoort ieder jaar vóór 1 november van ons wat de huur-
verhoging per 1 januari is. Lastig voor ons is, dat we de defi-
nitieve inflatie over het lopende jaar dan nog niet weten. 

Hoe gaan we te werk?
Rond de zomervakantie buigen we ons over de huurverho-
ging voor volgend jaar. De gemiddelde inflatieontwikkeling 
t/m juli van het lopende jaar is dan bekend via cijfers van het 
Centraal Bureau Statistiek (CBS). De inflatie van augustus 
t/m december proberen we zo goed mogelijk te schatten. 
Daarvoor kijken we naar de afgelopen vijf jaar: hoe was toen 
de ontwikkeling gedurende díe maanden? Om te voorkomen 
dat we de inflatie alsnog te hoog inschatten, passen we een 
afslagpercentage toe. Dit heeft tot nu toe steeds goed uit-
gepakt: we zaten nooit te hoog met onze huurverhogingen. 
Door een afslagpercentage te gebruiken, voeren we bijna 
automatisch een gematigd huurprijsverhogingsbeleid.   

Huurverhoging 2021
Zo hebben we het ook gedaan met de huurverhoging per 
1 januari 2021. De gemiddelde inflatie t/m juli 2020 
bedroeg 1,43 procent. We voorspellen dat de inflatie over 
heel 2020 1,53 procent zal zijn. Als dat precies zo uitkomt, 
mogen de huren van individuele woningen met 2,53 procent 
(1,53 + 1,0) stijgen. En de totale huursom zou in dat geval 
met 1,53 procent mogen stijgen. 

Zoals gezegd, stijgt de huur van de meeste woningen met 
1 procent. Er zijn ook woningen waarvan de huur niet wordt 
verhoogd (bijvoorbeeld omdat ze heel binnenkort worden 
gesloopt). En woningen waarvan de huur met minder dan 
1 procent stijgt, omdat de huur eigenlijk al aan de hoge kant 
is. Hierdoor stijgt de huursom met minder dan 1 procent. 

1  Inflatie betekent dat de prijzen (gemiddeld) zijn gestegen. Daardoor kun je met  

dezelfde hoeveelheid geld minder dingen kopen.

2 De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar opgeteld.

Eikenlaan in Wolvega 
Eerder meldden we dat de nieuwe woningen ‘technisch gereed’ 
waren, maar we ze nog niet konden verhuren. Dat kwam vooral 
doordat het stroomnet van energieleverancier Liander de 
stroom van de zonnepanelen nog niet terug kon transporteren. 
Bovendien moesten de stoepen nog worden aangelegd. 

Inmiddels zijn de woningen wél verhuurd. De nieuwe bewoners 
hebben de huurcontracten op 10 en 11 november getekend. Dat 
kon omdat de stroomvoorziening in de woningen is geregeld. 
Dat betekent niet dat Liander toen al klaar was met haar werk. 
Omdat het nieuwe trafo-station nog niet goed werkte, zijn de 
woningen tijdelijk op het bestaande net aangesloten. Dat kon 

waarschijnlijk doordat de zonnepanelen in deze herfstmaanden 
weinig opbrengst hebben en er dus weinig ‘terug-transport’ 
was.

Door de werkzaamheden van Liander kon de gemeente de stoep 
ook pas later aanleggen. Deze is inmiddels gelukkig ook klaar. 
Het ziet er mooi uit!

Huren per 1 januari 2021 met 1 procent omhoog Voortgang projecten
Wij vinden dat huren betaalbaar moet zijn. Daarom houden we de huren van onze woningen zo 
laag mogelijk. Toch is een huurverhoging nodig. Dat komt omdat onze kosten stijgen door de 
inflatie1 . Per 1 januari 2021 gaat het om een huurverhoging van maximaal 1 procent. 
Het precieze percentage van de aanpassing verschilt per woning. U heeft hierover van ons een 
brief gekregen. Huurdersorganisatie De Bewonersraad heeft de huurverhoging goedgekeurd.

In elke Wooninfo leest u hoe ver we zijn met onze grote projecten. Meestal gaat het dan om 
nieuwbouw op plaatsen waar we oude woningen hebben gesloopt. U vindt hier weer een
 samenvatting van de stand van zaken.  

Nieuwe trafo-opstelling met werkzaamheden kabelaanleg

Overzicht nieuwbouw Eikenlaan, Wolvega
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Rotanstraat in Noordwolde 
Op het moment van dit schrijven zijn de woningen aan de 
Rotanstraat bijna klaar. Als u dit leest, zijn ze, als het goed is, 
ook al verhuurd. De ondertekening van de huurcontracten stond 
namelijk gepland voor begin december. Daarvoor moest de ge-
meente de stoepen wel opnieuw hebben gestraat, of moest een 
noodvoorziening zijn aangelegd. Zodat huurders bij de verhui-
zing naar hun mooie nieuwe woning niet nog door de modder 
hoeven te ‘ploegen’. Op de foto ziet u de situatie van 
26 november 2020.

Pitrietstraat in Noordwolde
Achter de nieuwe woningen aan de Rotanstraat, ligt de Pitriet-
straat. In deze straat worden de woningen met even huisnum-
mers ook vernieuwd door sloop en nieuwbouw. Op dit moment 
loopt het uitplaatsingstraject. Dat betekent dat deze huurders 
een nieuwe woning zoeken. Dat gaat goed. 

Tussen de achtertuinen van de woningen aan de Pitrietstraat en 
de Rotanstraat komt een (eigen) weg. Hier kunnen de bewoners 
van de nieuwe woningen straks hun auto parkeren. Ook zijn de 
achtertuinen zo bereikbaar met de auto. U kunt de omtrek van 
die weg al zien. 

Zilverlaan in Wolvega
Op dit moment loopt het uitplaatsingstraject. Dat betekent dat 
de ‘zittende’ huurders een nieuwe woning zoeken. Hiervoor 
hebben we een jaar uitgetrokken. Sommigen hebben intussen 
al een tijdelijke of definitieve andere plek gevonden. Zodra alle 
huurders zijn verhuisd, kunnen we met de bouw starten. 
   
Sportlaan en omgeving in Wolvega
Er komt nu toch wat schot in dit project. Zo is het bestemmings-
plan gewijzigd. Dit maakt de bouw van tien woningen op 
deze plek mogelijk. Ook kunnen we hierdoor een overeen-
komst aangaan met de gemeente over de grondoverdracht 
en de ontwikkeling van woningen. Dat is intussen gebeurd. 
Er is verkend hoe het zit met de grondgesteldheid (zie foto), 
zodat we weten op welke manier er gefundeerd moet wor-
den. We hebben de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(vroeger: ‘bouwvergunning’) voorbereid. 

W. Lodewijkstraat 64 en 66, Wolvega
De eerdere woningen W. Lodewijkstraat 64 en 66 werden in 
december 2018 zwaar beschadigd door brand. We hebben lang 
gewikt en gewogen over herstellen of slopen en nieuw bouwen. 
Uiteindelijk hebben we voor het laatste gekozen. 

De nieuwe woningen worden voor een groot deel in de fabriek 
gemaakt. Dat betekent dat de bouwtijd op de bouwplaats kort 
kan zijn. Fijn Wonen startte in oktober met de aanleg van de 
funderingen en de begane grond-vloer. Daarna zouden de vol-
ledige casco’s in één dag wind- en waterdicht kunnen worden 
geplaatst. Vrijdag 6 november was het zover. De toekomstige 
bewoners (de kandidaat-huurders) waren er getuige van dat de 
bouwelementen van de vrachtwagen werden getild en op het 
fundament werden getild. Aan het einde van de dag waren de 
casco’s klaar. In de week daarna is de buitenbekleding 

aangebracht (dakpannen, gevelstenen en betimmeringen). 
De binnen-afwerking loopt nog een tijdje door. 

We verwachten dat de woningen in maart 2021 klaar zijn om 
bewoond te worden. Dan zullen ook de huurcontracten worden 
getekend. Dat is toch wat later dan verwacht. Ook hier is het 
wachten op stroomleverantie door Liander. 

Normaal gesproken bouwen we nieuwe woningen het liefst 
straatgericht. Dat wil zeggen: met de woonkamer aan de straat-
kant. Deze keer worden de nieuwe woningen, als experiment, 
tuingericht: de woonkamer kijkt uit op de achtertuin en de 
keuken is aan de straatkant. 
We gaan onderzoeken hoe onze huurders in het algemeen 
denken over straat- of tuingericht wonen.Grondonderzoek op locatie voormalig Bornego-college (foto Lenus van der Broek)

Rotanstraat, Noordwolde

Achtertuinen aan Pitrietstraat en Rotanstraat
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Prestatieafspraken voor 2021 

  Goed om te weten over prestatieafspraken
Elk jaar zitten we met de gemeente Weststellingwerf en 
huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland om de tafel om 
prestatieafspraken te maken. Daarin leggen we samen vast wat 
we het komende jaar gaan doen. Het zijn officiële afspraken, 
waarop de gemeente ons kan afrekenen. Wat moet u weten 
over de prestatieafspraken? 

1. Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd
In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties 
moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dat er 
overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. 

De gemeente heeft een woonvisie. Dat is een document waarin staat 
wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft 
antwoord op vragen als: hoeveel nieuwe woningen moeten er ko-
men en voor wie? Hoe zorgen we dat woningen betaalbaar blijven? 
En welke voorzieningen hebben we nodig in buurten? 

In de prestatieafspraken leggen we vast welke bijdrage wij als 
woningcorporatie leveren aan die ambities.

2. De afspraken hebben ook met ú te maken
Via De Bewonersraad Friesland telt uw stem als huurder mee bij 
het maken van de prestatieafspraken. Het gaat om belangrijke 
beslissingen. Denk maar aan hoeveel huizen we willen gaan 
bouwen of verkopen. Aan de huisvesting van statushouders. Of 
de hoogte van de woonlasten. Allemaal zaken die u als huurder 
direct raken. 

Bent u al lid van De Bewonersraad en wilt u meer betrokken 
zijn bij dit soort zaken? U kunt zich dan verkiesbaar stellen voor 
de Regioraad van De Bewonersraad. Hier worden belangrijke 
lokale zaken besproken. Leden van de Regioraad worden in 
principe om de vier jaar gekozen uit de leden. Neem voor meer 
informatie over de Regioraad contact op met De Bewonersraad, 
telefoon 058 216 5457 of e-mail info@debewonersraad.nl.

 De prestatieafspraken voor 2021 vindt u op onze website 
(bij ‘nieuws’). 

Ieder jaar spreken we met de gemeente en De Bewonersraad af welke prestaties we gaan 
leveren. Wat we het komende jaar gaan doen dus. Dit noemen we prestatieafspraken. Ook voor 
2021 hebben we prestatieafspraken gemaakt. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de 
betaalbaarheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van woningen. En ook over duurzaamheid, 
leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Met deze prestatieafspraken geven 
we aan welke bijdrage wij leveren aan de woonvisie van de gemeente.

  Verhuisopzichter Arjan Bruins (30) uit Coevorden vertrekt 
per 1 januari. Sinds september vorig jaar werkte hij via een de-
tacheringsbureau bij de woningstichting. Sjoerd Veenstra neemt 
het stokje definitief van hem over. ‘Dat is een ervaren verhuisop-
zichter, waarmee ik toevallig al eerder heb samengewerkt.’ 

Arjan heeft een prettige tijd gehad bij de woningstichting. ‘Het 
gaat er hier gemoedelijk aan toe. Ik heb fijne collega’s, waarmee 
ik in korte tijd een goede band heb opgebouwd.’ Ook over de 
verstandhouding met de huurders is hij positief. ‘Ik heb hier een 
hele leuke tijd gehad, waarbij ik met veel huurders goed contact 

heb gehad. De nuchterheid en gemoede-
lijke sfeer vind ik er bij deze woningstich-
ting echt bovenuit steken.’

‘Je hebt hier veel vrijheid’, zegt Arjan. ‘In 
overleg met collega’s kan er veel. Het is 
hier nog mogelijk om zo nodig maatwerk 
te leveren. Bij grotere corporaties kan dat niet. Daar houden ze 
vaak strakker vast aan het beleid, terwijl in sommige gevallen 
maatwerk nodig is.’

  ‘Mijn eerste indruk is goed. Ik hoop dat ik hier een hele 
mooie tijd ga beleven’, zegt Sjoerd Veenstra (51). Sinds half 
november is hij verhuisopzichter bij de woningstichting. Dat 
betekent dat hij vertrekkende en nieuwe huurders begeleidt bij 
de oplevering van de woning. 

Hiervoor werkte hij in eenzelfde functie bij woningcorporatie 
Oost Flevoland Woondiensten in Dronten. Sjoerd geniet van het 
afwisselende werk en het contact met de mensen. ‘Geen dag 
is hetzelfde. Het gaat altijd anders dan je van tevoren bedenkt. 
In dit type werk voel ik me als een vis in het water. Ik ben vrij 
makkelijk in het leggen van contacten met huurders en hopelijk 
ook met mijn  nieuwe collega’s. Dat laatste komt vast goed.’ Hij 
is een echte regelneef en denkt graag mee over hoe dingen nog 
beter kunnen. ‘De kennis die ik bij de vorige woningcorporatie 
heb opgedaan, breng ik graag mee.’

Sjoerd heeft niet altijd bij woningcorporaties gewerkt. Hij 
begon zijn loopbaan bij bouwbedrijf Noppert in Heerenveen. 
‘Dat was toch een heel andere, commerciële, wereld. We 
deden vooral nieuwbouw, maar ook renovatieprojecten voor 
corporaties.’ Toen elf jaar geleden de crisis uitbrak, heeft Sjoerd 
de overstap gemaakt naar de woningcorporatiewereld. ‘Daar 
heb ik nooit spijt van gehad. Achteraf bleek het een geluk bij een 
ongeluk.’ 

En nu dus van Flevoland naar Weststellingwerf. Dat betekent 
minder reistijd, want hij woont in Ureterp. Daar heeft hij met 
zijn man Laurens een fok-en trainingsstal met Friese paarden. 
‘Een uit de hand gelopen hobby.’ 

De mentaliteit in Weststellingwerf past goed bij hem, ver-
wacht Sjoerd. ‘Ik denk dat je hier meer nuchterheid hebt dan in 
Dronten. Daar wonen vrij veel mensen uit het westen van het 
land.’ Ook waardeert hij zeer de eigen onderhoudsdienst van de 
woningstichting. ‘De vakmannen zijn je extra ogen en oren. Zo 
weet je beter wat er speelt bij de huurders.’ Tenslotte vindt hij 
het kleinere formaat van Woningstichting Weststellingwerf een 
groot pluspunt. ‘Daardoor heb je meer contact met je collega’s 
en je huurders.’ 

Komen & Gaan
Arjan Bruins

Sjoerd Veenstra
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   De laatste jaren worden er steeds meer berichten via de 
email gestuurd. De papieren post die we nog ontvangen, past 
nu prima in de brievenbus van ons kantoor aan de Keiweg 14. 
Een postbus is daarom niet meer nodig voor ons. We hebben de 
postbus dus opgezegd. 

Post kunt u voortaan sturen naar: 
Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. 
Of via de e-mail naar info@wstweststellingwerf.nl. 

  Ook rondom de komende feestdagen staan wij graag voor u 
klaar. Wij zijn alleen gesloten op de volgende dagen:
• Eerste kerstdag, vrijdag 25 december 2020;
• Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021.

Tijdens de kerstvakantie draaien we met een minimale 
bezetting. 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.

Praktische mededelingen

Post naar bezoekadres 
(geen postbus meer)

Bereikbaar rond 
kerst en nieuwjaar

Recept voor de feestdagen

Stoofperen
Nodig:  1 kg stoofperen Gieser Wildeman 
  2 dl rode wijn*
  3 dl bessenjenever*
  700 gram suiker
  2 vanillestokjes
  3 kaneelstokjes
  1 theelepel kaneelpoeder

* Liever geen alcohol? Vervang dan de wijn en bessenjenever 
   door frambozensap of limonadesiroop met framboos

Hoe maak je het?
Schil de stoofperen. Haal de pitten en het klokhuis eruit. 
En snij ze in stukken. Doe de peren in een pan met water. 
Zorg dat de peren voor driekwart onder water staan. 
Voeg daarna alle andere ingrediënten toe. Vervolgens drie 
uur op een klein vuurtje, heel zacht laten stoven.

Eet smakelijk en fijne dagen!

Met dank aan:
Donny Lawerman, Restaurant Pieter Poot

Lees ook het interview met Donny Lawerman op pagina 22 
en 23. Op pagina 23 vindt u ook de bon voor een leuke 
activiteit dichtbij huis, bijvoorbeeld in de kerstvakantie.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig en vooral 

ook gezond en corona-vrij 2021!
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   Woordzoeker

Stuur ons uw oplossing (voor 31 januari 2021) en maak kans 
op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te 
sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting 
Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega of door 
middel van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: 
puzzel december 2020.

Oplossing puzzel (december 2020)
ONS NIEUWE SAMEN
Winnaar: mw. H.L. Huising uit Wolvega. Gefeliciteerd!
 

 
 

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing (voor 31 januari 2021) en maak kans 
op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te 
sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting 
Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ 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 december 2020.

Oplossing waar o waar (december 2020)
STANDBEELD DE VARKENSSTAPEL OP 
DE MARKT IN WOLVEGA
Winnaar: mw. C. Elzinga uit Noordwolde. Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?
C

ry
pt
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De woorden in deze puzzel zijn cryptisch omschreven. Om de puzzel gemakkelijker te maken is eenzelfde cijfer in 
meerdere hokjes gezet, daar komt dus dezelfde letter. Vul die letter ook in de oplossingsbalk in, zo ontstaat daar de 
oplossing. Veel puzzel plezier.

Horizontaal
A. De wortel van wortel. Gave van het leger. Deze kist is in orde. B. Gebrek als je moet.  C. Overblijfsel aan de hemel. Als ‘k het 
in zijn huisje zie. D. Slaap je tussen de bloemen? Oeroude maat. E. Niet rijke ram. Geef die oen ’n middag de tijd.  F. Noodsein 
uit Oss. G. Runderen in het alfabet. Aandacht voor een aantal. H. De vloek om niets. Een onbetekenende bleke lei. Haar uil werd 
uitgewisseld. I. Eet je slecht van dat salaris? 

Verticaal 
a. Harnas van een patser. Het bestuur geeft water en gas bij u thuis. b. Nakend zoemer. Dom mens op komst. c. Nee, er is vandaag 
geen insect. d. Plechtige gelofte in Ede. e. Exotisch beleg. Elly schreeuwde het. f. Geel en been. g. Hij moet er alleen voor 
werken. h. Aan een skelet vertellen. Afwijkende invaart. i. Aaien over het wasgoed. Beken vloeien. 

a b c d e f g h i

A 2 8 7 1 4

2 5

B 8 9 9

11 5

C 5 8 4 6

D 2 3

E 3 3 2

7

F 4 4

G 11 5 11 5

H 9 7 3 7

7 6 11

I 2 8 10

8

© www.ruiterpuzzel.nl
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‘Onze specialiteit is dat we geen specialist zijn’
Door corona is het een enorm lastige tijd voor de horeca. Ook voor Restaurant Pieter Poot aan de Steenwij-
kerweg in De Blesse. ‘Je moet erg creatief zijn en iedere keer weer inspelen op de veranderingen’, vertelt 
eigenaar Donny Lawerman. Ondanks alles blijft hij positief: ‘We richten ons op de toekomst.’  
Restaurant Pieter Poot bestaat al 48 jaar. Het is een familiebedrijf, in 1970 door vader en opa Lawerman 
opgericht. ‘Mijn opa heeft maar kort meegewerkt, want hij is in 1976 overleden. Vlak daarvoor is mijn oom 
erbij gekomen’, legt Donny uit.

Echte pleisterplaats 
In die tijd was het een chauffeursrestaurant. Met een goede lig-
ging aan de doorgaande weg naar Zwolle. De snelweg was er nog 
niet. ‘Van maandag tot en met zaterdag waren ze open, van 
’s ochtends vier tot twee uur 
’s nachts. Een echte pleisterplaats 
voor mensen die van het noorden 
naar het zuiden moesten en anders-
om’, vertelt Donny trots. Hij heeft 
die tijd nog bewust meegemaakt. 
‘Ik ben er echt mee opgegroeid. We 
woonden letterlijk op het bedrijf en dat 
doen we nog steeds.’ In 2004 heeft Donny het restaurant overge-
nomen, samen met zijn vrouw Daniëlle Oostra. Een paar jaar later, 
in 2009, is het bedrijf volledig afgebrand. 
‘We hebben het weer helemaal herbouwd 
en konden in 2010 weer open.’

Juiste sfeer
Restaurant Pieter Poot bestaat uit veel verschillende onderde-
len; met outdoor-activiteiten, themafeesten en luxe diners. Ook 
verzorgen ze de catering voor bruiloften en partijen. ‘Verder 
hebben we een heel toegankelijk familierestaurant met een kin-

derspeelplaats’, vult Donny aan. 
‘Tenslotte hebben we nog aparte 
ruimtes voor gezelschappen. 
Onze specialiteit is dat we geen 
specialist zijn. We doen alles en 
in de juiste sfeer. Dat maakt ons 

bedrijf bijzonder.’

Bij Pieter Poot is er veel aandacht voor de gasten. ‘Omdat we bijna 
alles vers maken, kunnen we echt rekening 
houden met hun wensen. 

Onze medewerkers krijgen ook gastvrijheidstrainingen. We doen 
altijd iets meer dan ze verwachten. Dan gaan we bijvoorbeeld met 
de kinderen ijs maken in de keuken.’

‘Afgelopen voorjaar zijn we door corona elf weken helemaal dicht 
geweest. Dat heeft er natuurlijk flink ingehakt’, zegt Donny. 
Toen ze daarna weer open mochten, hebben ze veel ‘tasty diners’ 
georganiseerd, met kleine hapjes van de menukaart. ‘Dat deden 
we daarvoor ook al, maar het heeft door corona echt een vlucht 
genomen. De grote buffetten die we eerder vaak verzorgden, 
konden niet meer.’ Dit najaar moesten ze opnieuw sluiten en weer 
omschakelen. ‘Dit jaar hebben we dus helaas geen kerstbuffet-
ten’, zegt Donny spijtig. ‘Daarom concentreren we ons nu op onze 
‘take away’, de afhaalmaaltijden. Die bezorgen we tijdens 
de feestdagen aan huis.’  

Iets positiefs
‘Het is een vervelende tijd’, zegt Donny. ‘We hebben nauwelijks 
contact met onze gasten. Dat vinden we het moeilijkst. We heb-
ben juist een horecabedrijf omdat we dat zo leuk vinden.’ Toch 
ziet hij een lichtpuntje: ‘Het heeft iets positiefs dat je met elkaar 
de tijd door moet komen. Met je gezin, je medewerkers en je gas-
ten, al is het dan op afstand. We hebben veel vaste gasten die erg 
betrokken zijn. We krijgen veel positieve berichten. Vlak voordat 
we dicht moesten, kwamen mensen langs om ons een hart onder 
de riem te steken. Dat heeft ons erg goed gedaan.’ 

Meer informatie 
Restaurant Pieter Poot
Adres: Steenwijkerweg 119 in De Blesse
Telefoon: 0561-441522
E-mail: info@pieterpoot.nl

Kijk voor meer informatie op de website: www.pieterpoot.nl
En op Facebook: pieterpootdeblesse of Instagram: pieterpoot

Afhalen 
Meer informatie over de afhaalmenu’s vindt u op: 
www.pieterpoot.hoale.nl.
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“Ik ben er echt mee opgegroeid. 
We woonden letterlijk op het bedrijf en 

dat doen we nog steeds”
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bon

naam huurder

adres

woonplaats

e-mail

Tegen inlevering van deze bon:
€ 2,50 p.p. korting op indoor blacklight golf
Normaal €7,50, nu € 5,00
De bon is geldig tot 1 maart 2021.
Georganiseerd volgens de corona-richtlijnen.

Voor informatie en reserveren, kunt u bellen of mailen. 



perspectief in wonen

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.


