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i N H o U d

Wist u trouwens dat u uw reparatieverzoek 
ook kan doen via Mijn Thuis op onze website? 
U plant gelijk ook zelf een afspraak met onze 
onderhoudsdienst in. Op een moment dat het 
u past. Op pagina 15 leggen we uit hoe u dat 
eenvoudig doet.  

Natuurlijk hebben we ook weer een leuke 
puzzel en de foto van ‘Waar o waar’. 
Heeft u voor ons de oplossing? 

Veel leesplezier en een mooi voorjaar 
gewenst! 

   In dit nummer vindt u het onderhouds-
overzicht voor dit jaar. Iets later dan u van ons 
gewend bent. Door corona hebben we vorig 
jaar niet alle geplande werkzaamheden 
kunnen uitvoeren. We gaan dit jaar weer 
volop voor u aan de slag. Hopelijk hebben 
we weinig last meer van het coronavirus.

Leest u ook de uitslag van ons tevredenheids-
onderzoek over het contact dat u met ons 
heeft. U bent op zich tevreden. Maar u geeft 
ook verbeterpunten aan. Daar gaan we aan 
werken.
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Contactgegevens
Keiweg 14, 8471 CZ  Wolvega

T  0561  61 38 15

E  info@wstweststellingwerf.nl 

www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag

8.00 tot 13.00 uur

vrijdag 8.00 tot 12.00 uur

‘s Middags open op afspraak

Reparatieverzoek
www.wstweststellingwerf.nl

Of:

T  0561  61 38 15 

(het liefst ‘s ochtends tussen 8 en 10 uur). 

Alleen voor spoedeisende klachten is dit 

telefoonnummer dag en nacht bereikbaar.

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

Aansprekend verhaal 

Grafi sche Vormgeving + Fotografi e 
Beeldende Zaken

Rob Rotgers Fotografi e / Brrand 

(omslag, pagina 4, 6, 7, 12, 18, 19)
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De week waarin 
onze wereld veranderde 

Als de Wooninfo bij u op de deurmat valt, dan is dat het resultaat van 
een periode van een week of zes van bedenken, schrijven, interviewen, 
corrigeren, vormgeven, controleren, drukken en verspreiden. Dat maakt 
dat de artikelen altijd al enkele weken eerder werden geschreven … met 
het risico dat ze achterhaald zijn op het moment dat u ze leest. Dat geldt 
zeker voor dit stuk, dat werd geschreven in het eerste weekend na de 
Russische inval in Oekraïne. Het weekend waarin de Russische president 
z’n generaals opdracht geeft nucleaire wapens in gereedheid te brengen 
en waarin de Duitse bondskanselier laat weten dat de defensiebegroting 
van dat land met 100 miljard wordt verhoogd. De ‘koude oorlog‘ is terug!

   In de NOS-journaals ging het tot deze week al tijden over 
de opbouw van een Russische troepenmacht langs de grens met 
Oekraïne. Die gold eerst als (de voorbereiding van) een groot-
schalige legeroefening en daarna als een krijgsmacht die in twee 
opstandige regio’s in Oekraïne een vredesmissie ging uitvoeren. 
Maar uiteindelijk bleek het een oorlogsmachine met de opdracht 
Oekraïne ‘Poetin-minded’ te maken. Vroeg in de ochtend van 
donderdag 24 februari kwam die oorlogsmachine in beweging. 

Sindsdien wordt er gevochten, vallen er slachtoffers, raken 
mensen gewond, wordt militair materieel tot schroot gemaakt 
en worden ‘strategische doelen’ veroverd of vernietigd. Burgers 
slaan op de vlucht, niet in de laatste plaats omdat in het oor-
logsgeweld ook, opzettelijk of per ongeluk, woongebouwen 
worden geraakt. Dat vluchten gebeurt logischerwijs in weste-
lijke en zuidwestelijke richting. Dit weekend bereikten de eerste 
Oekraïense vluchtelingen het (nog) veilige Nederland. 

De voorpagina van de Leeuwarder Courant van dit weekend 
toont een foto van een vrouw die met haar twee zoontjes de 
grens met Slowakije oversteekt. Ogenschijnlijk met geen ander 
bezit dan wat ze aan hebben en wat er in twee boodschappen-

tassen zit. Niet wetend waar ze die nacht gaan slapen, ongewis 
over het lot van echtgenoot en vader, die geacht wordt mee te 
helpen het land te verdedigen. En al helemaal niet zeker van het 
feit of ze ooit terug kunnen en of huis en achtergelaten bezit-
tingen er dan nog zijn … en of die dan nog van hun zijn. Probeer 
het je voor te stellen hoe dat zou zijn. Hoe kun je nog functione-
ren? Wat komt er nog uit je handen? Hoe blijf je, met behoud 
van zelfrespect, in leven? 

Op dit moment strijden de Oekraïners dapper voor behoud 
van onafhankelijkheid en autonomie, maar je ziet aankomen 
dat ze dat op lange termijn niet gaan volhouden. Ze verdienen 
van het ‘vrije’ Westen alle steun die maar gegeven kan worden. 
Ondanks alle dreigementen van die gevaarlijke machtswelluste-
ling in Moskou.    

Ik wens u meer leesplezier met de andere artikelen in deze 
Wooninfo.

Hartelijke groet,
Sake Lageveen 

v o o r w o o r d
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i N T E rv i E w

Sinds juni 2020 werkt Eric als wijkagent in Weststelling-
werf. Eerst in Noordwolde en nu in Wolvega en omgeving. Zijn 
collega Jeroen Smedema zit nu in Noordwolde. ‘Hij verzorgt 
het gebied aan de oostkant van de A32. Ik doe het gebied aan 
de westkant. Dat betekent: Wolvega en alle kleine dorpen ten 
westen van de snelweg.’ 

Eric werkt al meer dan dertig jaar bij de politie. De langste tijd 
als motoragent. Dat wilde hij al van jongs af aan. ‘Het was bij de 
intocht van Sinterklaas. Een jaar of zes was ik. Een motoragent 
ging voorop. De manier waarop hij daar zo reed, dat wilde ik 
ook.’ Dat is gelukt. ‘Als motoragent voor de Rijkspolitie werken, 
dat kon alleen in het westen van het land. Dus daar ging ik, als 
broekie van net twintig jaar, naar ‘s-Gravenzande. Ik werkte 
in de dorpen rondom Den Haag, in het Westland.’ In diezelfde 
tijd zat hij ook bij de Haagse Mobiele Eenheid. ‘Als Friese boer 
moest ik ook een tijd toezicht houden op de Haagse prostitutie. 
Dat was een bijzondere periode met ontzettend veel reuring. 
Daar hou ik van.’

Toch bleef Eric niet. ‘Ik miste Friesland erg. We hadden twee 
kleine kinderen en alle familie woonde in Friesland. Dus na acht 
jaar verhuisden we terug naar mijn geboorteplaats Heerenveen. 
Daar woon ik nog steeds.’ Ook in Friesland ging Eric weer aan 
het werk als motoragent. ‘In Drachten, waar veel gedoe was in 
het uitgaansgebied.’ Hij heeft nog in Leeuwarden en op Vlieland 
gewerkt. En in zijn woonplaats Heerenveen. Op een gegeven 
moment kreeg hij een zwaar motorongeval. ‘Dat betekende 
bijna elf jaar revalideren. Nog steeds heb ik last van mijn knieën.’ 
Daarom is hij bij de meldkamer gaan werken. ‘Een leuke functie, 
maar uiteindelijk is dat binnen zitten niks voor mij.’ 

Rustig om tafel
‘Dit is mijn ideale baan. Als wijkagent kan ik écht iets voor de 
mensen betekenen’, legt hij uit. ‘Vanaf de motor deed ik aan 
noodhulp. Ik gaf een boete of advies en hup, door naar de 
volgende. Als wijkagent heb je meer tijd en kan je dieper op de 
problematiek ingaan. Je gaat rustig om tafel zitten en betrekt 
andere instanties erbij. Zoals de gemeente en de woningstich-

‘Als wijkagent ben je de ogen en oren van de wijk. Het vaste aanspreekpunt. Voor bewoners, an-

dere organisaties en onze eigen politieorganisatie. Ik krijg allerlei signalen waar we op af kunnen. 

Daardoor voorkom je erger’, aldus wijkagent Eric Blaauw (51). Sinds kort werkt hij iedere dinsdag 

van 10 tot 12 uur vanuit de bibliotheek in Wolvega. ‘Dan kunnen de mensen gewoon binnen komen 

lopen met hun vragen. De bibliotheek ligt mooi centraal, dus dat is handig.’ 

‘Als wijkagent kan ik echt iets 
voor de mensen betekenen’
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ting. Vooral het contact met de mensen vind ik mooi. Vanuit 
samenwerking krijg je veel voor elkaar.’ Eric probeert veel in de 
wijken te zijn, met de politiebus of op de scooter. ‘Als het beter 
weer is, ook eens met de fiets. Helaas fiets ik door die kniebles-
sure niet zo ver.’ 

Door corona zijn mensen veel thuis. Daardoor zijn er meer 
burenproblemen. ‘De lontjes worden korter. Ze bellen sneller, 
vaak over geluidsoverlast. De blaffende hond van de buren of 
krijsende kinderen. Sommigen storen zich aan het minste of ge-
ringste. Vaak snap ik het wel. Oudere woningen kunnen gehorig 
zijn. Eerst hoor ik het verhaal aan. Dan vraag ik of de andere 
partij ervan weet. Ik stel dan voor eens een praatje met elkaar te 
maken. Geregeld betrek ik de woningstichting erbij. Ik overleg 
dan met Anje Tortora, bemiddelaar overlastzaken.  We werken 
goed samen. Dan nodigen we mensen hier aan het bureau uit om 

met elkaar in gesprek te gaan. Wat is het probleem? Je moet bij 
de feiten blijven. Dat lost vaak al veel op. Ik heb meegemaakt dat 
er al meer dan twintig jaar een burenprobleem speelde en dat 
ze nog nooit met elkaar hadden gepraat. Begin daar eens mee. 
Een burenruzie kan erger worden en de hele buurt meetrekken. 
Daarom is het voor iedereen belangrijk om het in de kiem te 
smoren.’ 

Racende auto’s
‘Puur burenbemiddeling is niet aan de wijkagent. Dat doet de 
woningstichting of Scala Welzijn’, legt Eric uit. ‘De politie doet 
strafrecht en is er om de veiligheid en de openbare orde te hand-
haven.’ Hij vertelt over een groep jeugd die overlast veroorzaakt 
met racende auto’s bij het Van der Sandeplein. Het verkeersteam 
handhaaft en Eric gaat in gesprek. ‘Ik probeer samen met die jon-
gens een oplossing te vinden. Ze moeten ergens terechtkunnen, 
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dat snap ik. Maar deze locatie vlakbij woningen is niet handig 
en harde muziek en gescheur tolereren we niet. Voor een deel 
van de groep hebben we al een andere plek gevonden. Voor het 
andere deel zijn we nog bezig met een oplossing.’

Erics broer is vorig jaar overleden. ‘Hij was pas 47. Sindsdien 
vind ik dat er belangrijker dingen zijn in het leven, dan je op te 
winden over van alles en nog wat. Voor die tijd deed ik dat veel 
meer. Maar ik wil klachten zeker niet wegwuiven.’ Wel zegt hij: 
‘Wees een beetje schappelijk. Als je last hebt van elkaar, ga dan 
op een rustige manier in gesprek. Geef aan waar je last van hebt 
en luister goed naar de ander. Als iemand twee keer per jaar een 
feestje geeft, maak daar dan geen probleem van. Aan de andere 
kant: sein je buren in als je een feest hebt en nodig ze uit.’ 

Oproep
Tenslotte doet Eric de oproep: ‘Heeft u een vermoeden van 
criminele activiteiten? Maakt u zich zorgen over een buurt-
bewoner die verward gedrag vertoont? Of is er sprake van 
bedreiging? Neem dan contact op.’

Contactgegevens Politie Zuidoost Fryslân
Telefoon: 0900 – 8844, bij spoed 112
Facebook: politiezuidoostfryslan

Vraag voor de wijkagent?
• Stuur een mail via het formulier op politie.nl of
• Bel 0900 - 8844 of
• Kom langs tijdens het spreekuur in bibliotheek Wolvega.
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Uitkomst onderzoek naar tevredenheid contact 

                      Schriftelijk contact

U vindt de toon van onze e-mails en brieven op zich prettig.
U begrijpt de inhoud van het bericht ook goed.

                    Persoonlijk contact

Huurders ouder dan 49 jaar, zijn het meest tevreden over het 
persoonlijke contact. Een vijfde van de groep huurders onder de 
49 jaar vindt dat het persoonlijke contact met ons beter kan.  

7,6

Positief (8-10) 
Neutraal (6-7)
Negatief (1-5)

In september 2021 heeft u een e-mail ontvangen met de vraag 
hoe u het contact met ons ervaart. 293 huurders hebben deze 
vragenlijst ingevuld. Niet alle huurders hebben alleen een e-
mailadres. Daarom hebben we ook nog 120 huurders gebeld 
met dezelfde vragen. 
In totaal hebben er 413 huurders meegedaan met dit onder-
zoek. Was u daar ook bij? Hartelijk bedankt daarvoor! Hierna 
leest u het resultaat van dit onderzoek.

Uitkomst onderzoek
Acht op de tien huurders heeft een positief of zeer positief beeld 
van ons. Maar 4% van de huurders denkt negatief over ons. De 
meerderheid vindt dat medewerkers openstaan voor contact, 
respectvol zijn en duidelijk communiceren. 

Doen wat we zeggen
Ruim twee derde van de huurders vindt het vooral belangrijk dat 
wij onze afspraken nakomen. 
Zeven op de tien huurders vindt ook dat we dat doen. Ook hier 
zijn jongere huurders kritisch: 30% van de huurders tot 34 jaar 
is het hier namelijk niet mee eens. En wát die afspraken precies 
zijn, is ook niet altijd even duidelijk voor iedereen. 
Daarbij is het voor een aantal huurders (20%) soms onduidelijk 
waarom we een bepaald besluit hebben genomen. Zowel in het 
schriftelijke als in het persoonlijke contact kunnen we het hier 
beter doen.

13%

28%59% 7,7
11%

27%62%

Positief (8-10) 
Neutraal (6-7)
Negatief (1-5)

Onze huurders zijn over het algemeen tevreden over wat we doen. Dat blijkt uit eerder onderzoek. Daar zijn we blij 
mee. Maar bent u ook tevreden over het contact met ons via telefoon, brief en e-mail? Zijn onze brieven bijvoorbeeld 
duidelijk? Denken we goed met u mee aan de telefoon? Wat vindt u van de toon van onze brieven en e-mails? 
Dat wilden we graag weten. Daarom hebben we dit vorig jaar onderzocht. In dit artikel leest u het resultaat.
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Meedenken 
Een op de tien huurders vindt dat 
wij niet weten wat er speelt onder 
huurders. Onder huurders tot 
49 jaar is dit zelfs een kwart. 
Wel vindt de helft van de huurders 
dat wij goed met hen meedenken. 
Ook daar geldt dat een deel van de 
jongere huurders het daar niet mee eens is.

Jongere huurders meest kritisch
Al met al blijkt dat jongere huurders de communicatie 
anders ervaren dan oudere huurders. Bent u jonger dan 
49 jaar? U hoort dan bij de groep huurders die over het 
algemeen het meest kritisch is. Dat is natuurlijk prima. 
Het houdt ons scherp.

Hoe verder? 
Het is fijn om te zien dat u op zich tevreden bent over het 
contact met ons. Maar u geeft ook verschillende verbeter-
punten aan. Daar gaan we aan werken. We proberen om 
nog meer klantgericht te zijn in ons contact met u. Hier zult 
u misschien niet al direct iets van merken. Maar weet dat 
wij daar op de achtergrond zeker mee bezig zijn. 
In 2025 ontvangt u dezelfde vragenlijst nog een keer. Vult 
u deze dan (ook weer) in? Hopelijk bent u dan nog meer 
tevreden over het contact met ons. Daar doen wij in ieder 
geval ons best voor. 
 

Onderhoudsoverzicht 
2022 
Groot onderhoud 
en planmatig onderhoud

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 doorgeschoven door corona
Door corona hebben we in 2021 verschillende geplande onder-
houdswerkzaamheden niet uit kunnen voeren. We proberen dit 
in 2022 zo veel mogelijk weer in te halen. Daarnaast hebben we 
natuurlijk ook een programma dat we voor 2022 bedoeld heb-
ben. Hopelijk hebben we dit jaar weinig last meer van 
het coronavirus.

Onderhoudsoverzicht 2022
Bij deze Wooninfo ontvangt u het onderhoudsoverzicht voor 
2022. Daarop staat welke onderhoudswerkzaamheden we dit 
jaar waar willen gaan doen. Dit naast het dagelijks onderhoud 
en het onderhoud aan cv-ketels 
en liften.  Van veel werkzaam-
heden is nog niet bekend 
wanneer we ze uit gaan 
voeren. Als we volgens 
het overzicht een ingreep 
aan uw complex gepland 
hebben, dan hoort u 
natuurlijk op tijd van
ons wanneer we aan 
de slag gaan met uw 
woning.
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Sloop- en nieuwbouw 
• Pitrietstraat (even huisnummers 2 t/m 28), Noordwolde
De woningen zijn gesloopt. De gemeente heeft de bouwvergunning 
afgegeven. Bouwonderneming Fijn Wonen/Van Wijnen gaat de 
twaalf nieuwe huizen voor ons bouwen. Er komen drie blokken van 
vier woningen voor één- en tweepersoons huishoudens. 

De bouw start, zoals het nu lijkt, begin april 2022. Als alles volgens 
plan verloopt, krijgen de nieuwe huurders de sleutel net voor de 
zomervakantie van 2022. 

• Zilverlaan 33 t/m 37a, Wolvega
Ook deze woningen zijn gesloopt. De vergunning voor de bouw 
van vijf nieuwe huizen hebben we al gekregen van de gemeente. 
Fijn Wonen/Van Wijnen gaat deze voor ons bouwen. 

De bouw begint waarschijnlijk eind april 2022. We verwachten dat 
de huurders de sleutel na de zomervakantie van 2022 krijgen.

• Pitrietstraat (oneven nummers 1 t/m 27), Noordwolde en 
Nieuwstraat (even nummers 56 t/m 82), Noordwolde
Aan de Pitrietstraat en de Nieuwstraat slopen we 28 huizen. 
Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023. Het is ons plan 
om hier 24 nieuwe woningen terug te bouwen. In beide straten 
komen dan drie blokken van vier woningen, met in totaal: 
- Vier levensloopbestendige woningen,
- Vier woningen met drie slaapkamers en 
- Zestien woningen met twee slaapkamers. 

Voor huurders kan de sloop van hun woning heel ingrijpend zijn. 
Daarom geldt voor deze huurders, met positief advies van De 
Bewonersraad Friesland, een sociaal pakket. Hierin staat waar zij 
recht op hebben bij sloop en nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld aan 
een verhuisvergoeding en voorrang bij toewijzing van een andere 
huurwoning. Ook staat daarin hoe we omgaan met veranderingen 
die door de huurder in het ‘oude’ huis zijn aangebracht. 
Zo proberen we het proces van sloop en verhuizing voor huurders 
zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voortgang projecten
Hoe ver zijn we met onze sloop- en/of nieuwbouwprojecten? U leest het hier.   

p r o j E C T E N

Stand van zaken zonnepanelen

We vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed onder-
houden en betaalbare woning. Daarom plaatsen we, waar dat 
kan, zonnepanelen op onze huurwoningen. Zonnepanelen zijn 
goed voor uw portemonnee én voor het milieu. Op bijna al onze 
gezinswoningen waar dit kan, liggen inmiddels zonnepanelen. 
Nu zijn onze woongebouwen aan de beurt. Eind mei 2022 zullen 
ook hier zonnepanelen op de daken liggen.

Er zijn ook woningen en woongebouwen waar geen zonne-
panelen op mogen of kunnen. Bijvoorbeeld als er niet genoeg 
ruimte is op het dak. Of als de woning een monument is. Of als 
de woning op korte termijn ingepland staat voor herstructurering 
(sloop). Deze huurders hebben dus geen fi nancieel voordeel van 
zonnepanelen. We willen hen daarom ook graag op de een of 
andere manier een voordeel bieden. Deze huurders ontvangen 
binnenkort bericht over hoe we ze tegemoet gaan komen. 

1010

Dr. Dreeslaan, Wolvega Hortensiastraat, Wolvega



Kent u Humanitas?

Feestelijke overhandiging huissleutels 
nieuwbouwwoningen

De nieuwe bewoners van de Mr. Troelstrastraat in Wolvega 
kregen op 19 januari de sleutels van hun nieuwe (t)huis. Twee 
dagen later, op vrijdag 21 januari, reikten we ook de huissleutels 
uit aan de huurders van de nieuwe woningen aan de Sportlaan.  

In totaal gaat het om tien nieuwe huurwoningen. Deze staan op 
de plek waar eerst het Bornego College stond. Zowel in de 
Mr. Troelstrastraat als de Sportlaan staat nu een rij van vijf 
nieuwe woningen. Iedere woning heeft drie slaapkamers. 
De ‘Nul-Op-de-Meter’-woningen zijn heel goed geïsoleerd en 
hebben een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen. 
Dat betekent dat deze huizen, bij ‘normaal’ gebruik, ongeveer 
evenveel energie verbruiken als ze opwekken. Daardoor hebben 
bewoners nauwelijks tot geen energielasten.

De woningen zijn niet alleen gasloos, duurzaam en energiezuinig, 
maar ook onderhoudsarm. Voor huurders is het vooral ook fi jn 
dat het ruime en comfortabele woningen zijn met veel daglicht. 
Wij wensen alle nieuwe huurders veel woonplezier toe!

Op de foto rechts: De eerste huurder, mw. Van de Meeberg krijgt 
de sleutel van haar nieuwe woning van onze verhuisopzichter Anje 
Tortora. 

Humanitas is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. 
Ze is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of le-
vensovertuiging. Hulp via Humanitas is gratis en in de buurt. 
Vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk 
contact en een luisterend oor.

Waarvoor kunt u er terecht?
U kunt bij Humanitas terecht voor opvoedingsondersteuning, 
voorlezen, hulp bij thuisadministratie en vriendschappelijke 
huisbezoeken. Ook als u eenzaam bent of behoefte heeft aan 
gezelligheid, kunt u contact opnemen met Humanitas. Zij 
kijken welke vrijwilliger bij u in de buurt woont en dat kan gaan 
bieden. 

Zelf vrijwilliger worden?
Heeft u regelmatig een paar uurtjes beschikbaar? Of heeft u 
een korte periode vaak ruimte en dan weer een tijd even niks? 
U bent van harte welkom als vrijwilliger. Wilt u bijvoorbeeld 
iemand helpen bij de administratie of bij de opvoeding van 
kinderen? Of een ‘levenstijdschrift’ over iemand maken? 
Het kan allemaal. Ook zoekt Humanitas binnenkort nieuwe 
bestuursleden. 

Kijk voor meer informatie op 
www.humanitas.nl/destellingwerven 
Aanmelden voor hulp of vrijwilligerswerk kan bij: 
destellingwerven@humanitas.nl. 
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‘Mijn eerste indruk? Gewoon een keurige, degelijke
 woningcorporatie’, zegt Nico Visser (61). Sinds 
1 februari is hij lid van de Raad van Commissarissen (RvC). 

Met zijn vrouw Rennie woont hij in Nieuweschoot, net bui-
ten het gebied van de woningstichting. ‘Omdat ik zoveel met 
mijn hoofd bezig ben, sport ik graag ter compensatie. Ik fi ets 
regelmatig een rondje door Weststellingwerf, een prachtig 
gebied.’

Nico heeft lange tijd bij verschillende banken gewerkt. Vooral 
in Friesland en ongeveer tien jaar in Groningen. In één van zijn 
functies was hij bestuurder bij de Rabobank in Heerenveen. 
‘Daardoor had ik veel te maken met Weststellingwerf.’ In 2019 
is hij gestopt met dit werk. ‘Toen heb ik een tijdje van alles ge-
daan. Zo heb ik bij mijn zoon gewerkt. Als onbetaald bouwvak-
ker.’

Ik wil graag wat betekenen voor maatschappelijke organisaties. 
Daarom ben ik na een tijdje gestart als zelfstandig organisatie-
adviseur.’ Dat sluit goed aan bij deze functie als lid van de RvC. 
‘In een rijk land als Nederland moet je goed en veilig kunnen 
wonen. Woningcorporaties zijn daarin belangrijk.’ De wereld 
van de woningcorporaties kent hij al. In zijn tijd bij de bank had 
hij vastgoed in zijn portefeuille en was hij betrokken bij de grote 
Friese woningcorporaties. ‘Ook in mijn kennissenkring heb ik 
veel mensen die bij woningcorporaties werken.’

Management, organisatie, bedrijfskunde én natuurlijk fi nanciën, 
zijn de terreinen waarop zijn deskundigheid ligt. Daarnaast is 
Nico huurderscommissaris. ‘Ik kijk vanuit het belang van de 
huurder. Natuurlijk is er ook een organisatiebelang. Het is altijd 
een wisselwerking.’ Dat betekent extra contact met huurders-
vereniging De Bewonersraad Friesland. 
‘Een hele goede zaak dat een professionele organisatie de huur-
ders vertegenwoordigt. Ik ga zeker van hun kennis gebruikma-
ken.’ Ook vindt Nico het belangrijk om enquêtes onder huurders 
te doen en de uitkomsten goed te bekijken. ‘Hoe ga je bijvoor-
beeld om met klachten of met huurprijzen?’

Nico is nog maar net gestart. ‘Ik zie dit als mijn inwerkperiode’, 
zegt het kersverse RvC-lid. ‘Dat betekent veel lezen en vragen 
stellen. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Is dat logisch? Ik 
kom niet uit de organisatie. Daardoor kijk ik hopelijk met een 
frisse blik, waardoor ik nieuwe perspectieven kan bieden.’ 

.

Nieuw lid van de Raad van Commissarissen, Nico Visser: 

‘Ik kijk vanuit het belang van de huurder’
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Paula Wilming

Sluitingsdagen kantoor

Per 13 april gaat Paula Wilming (66), medewerker bij 
team Huuradministratie, met pensioen. ‘Volgens de 
regels moet ik stoppen. Best een vreemd idee, want ik 
voel me nog niet oud.’ 

Sinds 2007 werkt ze bij de woningstichting. Eerst via het 
uitzendbureau en een jaar later in vaste dienst. ‘Dit vond ik zo’n 
bijzondere baan, dat ik er de reistijd vanaf mijn woonplaats 
Drachten graag voor over had. De eerste jaren ging ik met de 
fi ets, bus, trein en liep ik nog een stukje.’
Eerder werkte Paula bij verschillende commerciële bedrijven, 
waaronder een incassobureau. ‘Bij de woningstichting kon ik 
alles wat ik had geleerd, combineren.’ 

Paula hield zich bezig met huurachterstanden en incasso’s en 
de juridische kant van overlast. ‘Goed luisteren: wat is er aan de 
hand? En dan naar een oplossing zoeken. Samen met collega’s 
en andere partijen, zoals de gemeente. Er zijn zoveel soorten 
mensen. Die moet je ook verschillend aanspreken. Dat maakte 
mijn werk zo mooi.’ 

‘Ik heb een hele leuke tijd gehad bij de woningstichting, waarin 
ik veel heb geleerd’, blikt Paula terug. Nu is het tijd voor de 

volgende periode in haar leven. Paula zal zich niet vervelen. 
Een greep uit haar hobby’s: tekenen, schrijven, internationale 
dans, wandelen, fi etsen, reizen. ‘En niet te vergeten: oppas-
sen op mijn twee kleinkinderen, die vlakbij wonen. Dat wordt 
feest!’, vult Paula aan. ‘Ik ga vast ook vrijwilligerswerk doen, 
want ik vind het belangrijk om zinvol bezig te zijn. Eerst ga ik 
eens rustig kijken wat er op allemaal op me afkomt.’

.

Ons kantoor is in 2022 gesloten op:
• 18 april (tweede paasdag)
• 27 april 2021 (Koningsdag)
•  26 en 27 mei (Hemelvaartsdag 

en de vrijdag daarna)
• 6 juni (tweede pinksterdag)
• 10 juni (personeelsreisje)

Heeft u op deze dagen een reparatieverzoek dat niet kan 
wachten? Belt u dan ons telefoonnummer en u krijgt de meld-
kamer aan de telefoon. De medewerkers daar schakelen een 
bedrijf in dat het probleem probeert te verhelpen. 

Vanaf de eerstvolgende werkdag zijn wij u graag weer zelf van 
dienst.

13
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Vocht en schimmel voorkomen en oplossen

Tip

14

Schimmel verwijderen kan met soda of speciale schoonmaak-
middelen. Maak de schimmel nat bij het reinigen. Schimmel 
laat zich niet goed ‘droog’ weghalen: als je met een droge 
borstel of doek over de schimmel wrijft, verspreid je schimmel-
sporen. Als die in de lucht gaan zweven, kunnen ze allergische 
reacties oproepen. Vooral bij inademing kan dit benauwdheid 
en hoesten veroorzaken. Draag daarom bij het schoonmaken 
beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en handschoe-
nen. Tenslotte: volg het voorschrift van het schoonmaakmiddel 
dat u gebruikt. 

Toch schimmel?

Er is altijd vocht in huis. Door douchen, koken, wassen en zelfs ademhalen. Dat is niet erg. Maar te veel vocht wel. 
Dat is slecht voor uw gezondheid. Lees hier wat u kunt doen om vocht en schimmel te voorkomen.

BADKAMER: douche kort
• Houd de badkamerdeur dicht als u doucht. 
 Zo voorkomt u dat er vocht in de rest van het huis komt.
• Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze tijdens het   
 douchen op de hoogste stand. Laat de ventilatie na het   
 douchen nog minimaal 15 minuten aan staan.
• Klaar met douchen? Droog de muren en vloer met een   
 wisser of handdoek. Houd de badkamerdeur nog
  15 minuten dicht. Zet daarna uw badkamerraam 
 of -deur een half uur open.

WASSEN: droog de was buiten
• Centrifugeer de was goed voordat u deze ophangt.   
 Dan droogt de was sneller.
• Droog uw was buiten, als dat kan. 
• Hangt u de was binnen op? Zet dan een raam open.   
      Houd ook de ventilatieroosters open.
  Dan kan het vocht uw woning uit.
• Gebruikt u een wasdroger? Zorg dat de vochtige lucht   
 via de afvoerslang direct naar buiten kan. Of kies voor   
 een condensdroger.

VENTILEREN EN LUCHTEN: vochtige lucht eruit
• Ventileer goed, verse lucht is gezond en wordt beter warm.
• Laat ventilatieroosters altijd open. Ook in de winter. Dan  
 kan het vocht verdwijnen. Een droog huis wordt sneller  
 warm en is gezonder.
• Houd ventilatieroosters schoon. Dat kan bijvoorbeeld met  
 een stofzuiger.
• Geen roosters? Zet dan minimaal één raam op een kier.
• Lucht uw huis 15 minuten per dag door ramen en deuren  
 tegenover elkaar open te zetten.
•  Heeft u mechanische ventilatie? Zet de knop bij aanwe-

zigheid minimaal op de middenstand. Als er veel vocht 
in uw woning is,  zet u de mechanische ventilatieop de 
hoogste stand. 

KOKEN EN AFWASSEN: zet de afzuigkap aan
• Zet de afzuigkap aan tijdens het koken en/
 of zet het keukenraam open.
• Kook met deksels op de pannen.
• Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze dan op 
 de hoogste stand.
• Doe ook even een raam open na het koken of afwassen. 
 Zo wordt het vocht zo snel mogelijk afgevoerd en 
 verdwijnt de kooklucht.

Bron: www.gezondwonen.nl/vocht-en-schimmel/tips

1 2
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Reparatieverzoek doen via Mijn Thuis 
Kijkt u wel eens op Mijn Thuis? U vindt dit nieuwe huurders-
portaal op onze website www.wstweststellingwerf.nl. 
Het is het blauwe blokje met witte letters rechtsboven. 
Via Mijn Thuis kunt u allerlei woonzaken zelf regelen. 
Zo kunt u uw persoonlijke gegevens inzien en (deels) veran-
deren. Ook vindt u op Mijn Thuis ons actuele woningaanbod. 
Tenslotte kunt u er een reparatieverzoek doen. 

Reparatieverzoek
Is er iets stuk? Of werkt iets niet goed, bijvoorbeeld een deur 
die klemt? Via Mijn Thuis kunt u een verzoek om reparatie 
indienen. U plant gelijk ook zelf een afspraak met onze onder-
houdsdienst in. Op een moment dat het u past. 

Hoe doet u dat? 
1. Ga naar onze website www.wstweststellingwerf.nl
2.  Klik rechts bovenaan op Mijn Thuis in het blauw/groene 

vak. U ziet dan het volgende scherm:

3.  U kunt uw reparatieverzoek hier op twee verschillende 
manieren indienen:

a. Via uw Persoonlijke pagina
     -  Ga in het blauwe vlak naar Persoonlijke pagina en klik op 

Inloggen. U vult hier uw inlognaam en wachtwoord in. 
     -   Klik op Mijn reparaties en daarna op 

‘Ik wil een reparatieverzoek indienen’
Daarna maakt u in een paar stappen een reparatieverzoek aan.

Heeft u geen inloggegevens? Bel dan 0561-613815 en 
vraag naar het team Verhuur. Of stuur een e-mail naar 
vhbz@wstweststellingwerf.nl. Vermeld daarbij uw adres 
en geboortedatum.

Of:

b. Via ‘Reparatieverzoek’
     -  Ga in het groene vlak naar Reparatieverzoek en klik op 

Indienen.
     -  U heeft hier geen inloggegevens nodig. U vult hier alleen 

uw postcode en huisnummer in.
Daarna maakt u in een paar stappen een reparatieverzoek aan.

Natuurlijk kunt u uw reparatieverzoek ook nog steeds telefo-
nisch aan ons doorgeven. Bel daarvoor ’s ochtends tussen 8.00 
en 10.00 uur naar 0561-613815. Wij spreken dan met u af 
wanneer de reparateur bij u thuiskomt.

Zo proberen we het zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken. 

Zag u op vrijdagochtend 11 maart 
mensen in de weer met grijpstokken en 
vuilniszakken? Als dat in Wolvega of 
Noordwolde was, is de kans groot dat wij 
dit waren. We waren op pad in buurten 
waar veel van onze huurders wonen. 
Daar hebben we zwerfafval opgeruimd. 
Om zo een steentje bij te dragen aan een 
schone en nette omgeving. 

We deden dit vanuit NLdoet. Deze lan-
delijke vrijwilligersactie nodigt iedereen 
uit om een dagje het verschil te maken 
voor een ander. NLdoet is ieder jaar. 
Dit keer was het op 11 en 12 maart. Als 
woningstichting deden we met onze 
opruimactie graag hieraan mee. 

Even opruimen
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                                                                                                                         © ruiterpuzzels.nl

50 30 65 45 13 25 31 47 46 43 49 22 79

Horizontaal 1 Al de bloemen van een vruchtboom 6 geurige en kleurige delen van een bloeiende plant 12 soort bloem 14 vermaak 15 ooster-
lengte (afk.) 17 muzieknoot 18 seconde 20 etage (afk.) 21 karaat (afk.) 22 loflied 25 het aanschouwen 28 intrest (afk.) 29 fier 31 vervoermiddel 
32 en anderen (afk.) 33 ingezonden mededeling (afk.) 35 een zekere 36 opbergruimte 37 Europese Unie (in internetadres) 38 jongensnaam 40 
vak in een tuin dat met (gelijksoortige) bloemen en planten bezet wordt 42 persoonlijk voornaamwoord 43 omhelzen 44 spil 46 zangstuk 48 
gast 51 bij dat woord (Lat. afk.) 53 water in Friesland 54 moerasplant 56 vogelproduct 57 inhoudsmaat (afk.) 58 het knijpen 60 veldfles 62 koker 
64 broedsel 66 vrijblijvende hofmakerij 68 titel 69 titel 70 sportterm 72 ex dividend (afk.) 73 tijdelijk (afk.) 74 netwerk van telefoonlijnen 
waarmee tegelijkertijd spraak, beelden en data kunnen worden doorgegeven (afk.) 76 schaakstuk 78 dartelen 79 pedaal.

Verticaal 1 Bloesem dragen 2 Bijbelboek (afk.) 3 jubelstemming 4 golving 5 Europees Parlement (afk.) 7 briefaanhef 8 toegankelijk 9 geschikt 
om gegeten te worden 10 inhoudsmaat (afk.) 11 soort beenbedekking 13 persoonlijk voornaamwoord 16 Maangodin 18 fragiele 19 niet vroege 
21 matrasvlieger 23 luitenant (afk.) 24 Italië (in internetadressen) 26 verbrandingsrest 27 Luxemburg (in internetadressen) 30 nutteloos of 
schadelijk geacht kruid 34 prachtige 36 seizoen 38 Bijbelse figuur 39 organisatie die erop toeziet dat er eerlijke concurrentie is (afk.) 40 penarie 
41 tweewielig voertuig 45 soort mus 47 heropvoering 49 deel van een servies 50 insect 52 deel van een vogelhuid 54 zandstrand of badgele-
genheid 55 zacht of rustig 57 tweestemmig gezang 59 getij 60 schapengeluid 61 Europees land (afk.) 63 Teletekst (afk.) 65 vulgair (verkorte 
vorm) 67 Engelse zwaardlelie 71 Oudste stad 74 vreugderoep 75  edelgas (symbool) 76 prijs (afk.) 77 Nepal (in internetadressen).

p r i j s v r a a g
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   Kruiswoordpuzzel

Stuur ons uw oplossing (voor 1 mei 2022) en maak kans op 
een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting West-
stellingwerf, 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 maart 2022.

Oplossing Woordzoeker (december 2021)
Kerstversieringen
Winnaar: mw. E. v.d. Doel uit Noordwolde. Gefeliciteerd!

   Waar o waar?

 Stuur ons uw oplossing (voor 1 mei 2022) en maak kans op 
een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting West-
stellingwerf, 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 maart 2022.

Oplossing Waar o waar (december 2021)
Toegang naar Spokedam/Elsweg
Winnaar: mw. H. Veldhuizen uit Noordwolde. Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?

17
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Haarstudio Hilda

‘De kapsalon is echt mijn ding’
Alweer 26 jaar geleden nam Hilda Heeringa (52) kapsalon Eugène in Noordwolde over van meneer Post en 
mevrouw De Vries. Eerst samen met collega Jacqueline. Een paar jaar later ging ze zelfstandig verder. Vorig jaar 
januari bestond haar salon dus 25 jaar. Een mooi moment om te verhuizen, van de Passage naar de Hoofdstraat. 
Naar een nieuwe kapsalon, helemaal volgens haar eigen smaak en de huidige eisen ingericht. ‘Modern en ruim 
opgezet, zodat je goed anderhalve meter uit elkaar kan zitten. Met prachtige verlichting, aangelegd door mijn 
tweelingbroer’, vertelt ze trots. En: hoog tijd ook voor een nieuwe, eigen naam: Haarstudio Hilda, voor haar en 
hem. 

Haar collega Mirjan Terpstra (43) is per november dit jaar ook alweer 
25 jaar in dienst. Ze zijn helemaal op elkaar ingespeeld. ‘We zijn 
harde werkers en kunnen het met z’n tweeën goed aan. Het voldoet 
goed aan beide kanten.’ Ze hebben een grote vaste klantenkring. 
Bovendien zijn er veel klanten bij gekomen, sinds ze in het nieuwe 
pand zitten.

Specialiteit
Haar kleuren doen ze veel. ‘Dat is toch wel onze specialiteit’, 
zegt ze trots. Kinderen knippen is ook erg in trek. 
Ook heeft ze veel oudere klanten. ‘Sommigen komen iedere 
zaterdag, om bijvoorbeeld krullers te laten zetten. Of watergolven, 
dat gebeurt ook nog. Vaak komen de partners mee. Dat is altijd heel 
gezellig. Dan heb ik hier alle kranten op de grote tafel liggen. Mijn 
man zit in de kranten’, legt ze uit.Regelmatig hebben ze bijscholing 
over permanenten, kniptechniek en kleuradvies. ‘Momenteel zijn 

meerdere kleuren rood erg populair. Dat vind ik zo leuk, je leert 
iedere dag weer, want elk half uur heb je een nieuwe klant.’ 
Als kind wilde Hilda geen kapster worden, maar de zorg in. ‘Rond 
mijn vijftiende vonden mijn vader en moeder dat ik maar eens wat 
moest gaan doen op zaterdag, in plaats van bij huis rondhangen. 
Toen ben ik in kapsalon Eugène gaan helpen.’ Zo raakte ze en-
thousiast voor het vak. ‘Als kapster zit je ook een beetje in de zorg’, 
vindt Hilda. ‘Je bent een luisterend oor. Ik hoor veel leuke, maar ook 
heftige verhalen. Als iemand overlijdt, doe ik ook het kapsel.’

Afgelopen oktober kon Hilda eindelijk een feest geven in haar 
nieuwe kapsalon. ‘Dat was geweldig. Van de vaste klanten kreeg 
ik een heel mooi cadeau, een envelop met inhoud. Daar heb ik een 
kinderstoel, spiegel en een verfkeuken van gekocht. Verf maakte 
je vroeger onder de koffi e klaar’, lacht ze. ‘Dat moet nu echt in een 
aparte ruimte.’
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Haarstudio Hilda

‘De kapsalon is echt mijn ding’

Hilda is geboren in Noordwolde. Sinds twintig jaar woont ze in 
Drachten. ‘Mijn partner had al twee jonge kinderen. We wilden de 
kinderen, toen 9 en 11, niet uit hun vertrouwde omgeving halen. 
Daarom ben ik naar Drachten verhuisd.’ 

Een doener
Iedere dag eet ze tussen de middag bij haar moeder in Noordwolde. 
Haar vader is achttien jaar geleden heel plotseling overleden. 
Daardoor was haar moeder al jong weduwe. ‘Sindsdien helpt mijn 
moeder in de salon met het lopende werk zoals vegen of een kop 
thee of koffie schenken. Ook doet ze alle was. Bijna tachtig is ze nu. 

Een doener, net als ik. En ik vind het fijn, want het is gezellig en je 
hebt de salon altijd netjes.’

Kapper moet een essentieel beroep worden, vindt Hilda. ‘Haar doet 
heel veel met mensen. Als je ziet hoe vol we zitten na de lockdowns. 
Ook dames van een jaar of tachtig, negentig kunnen niet wachten. 
Die willen nog goed voor de dag komen. Dat vind ik mooi.’
Drie keer is de kapsalon in lockdown geweest. ‘Dat is natuurlijk hef-
tig. Hopelijk blijft dit niet mijn leven, met de zaak dan weer open en 
dan weer dicht. Wat ik wel hoop: dat ik vele jaren op mijn nieuwe 
locatie door kan gaan. De kapsalon is echt mijn ding.’

Meer informatie

Haarstudio Hilda, voor haar en hem
Adres: Hoofdstraat Oost 4, Noordwolde 
Telefoon: 0561 432 666

Openingstijden:
ma gesloten
di t/m vrij  8.30 - 12.00 en 13.15 - 17.30  uur
za 8.30 - 12.30 uur

Kijk voor meer informatie op Facebook: 
HaarstudioHilda
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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.


