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   Open Huis zaterdag 8 oktober

   Actie rookmelders

  Vier Burendag met bijdrage woningstichting

   Fruithof de Struikrover



I N H O U D

We hebben het allemaal gemerkt. De prijs 
voor gas en stroom is de laatste tijd enorm 
gestegen. Het kan zijn dat u in aanmerking 
komt voor energietoeslag. Op pagina 11 
leest u meer hierover. 

Zin in een zomers uitje in de buurt? Pluk uw 
eigen fruit bij zelfpluktuin De Struikrover in 
Oldeholtpade. Lever de bon in en drink een 
gratis glas zelfgemaakte vruchtenlimonade in 
het theehuis. 

Veel leesplezier en een goede zomer 
gewenst! 

   We hebben u weer veel te vertellen in 
deze Wooninfo. 

Zo legt onze collega Martin de Groot uit wat 
zijn werk als gebiedsbeheerder inhoudt. Mis-
schien komt u hem binnenkort wel tegen in 
úw buurt. 

Wist u trouwens dat u van ons een bijdrage 
kunt krijgen voor Burendag of een buurt-
activiteit op een ander moment? En alvast 
voor in uw agenda: op 8 oktober ontmoeten 
we u graag bij de woningstichting. Dan orga-
niseren we een Open Huis. Wie weet tot dan! 
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Wat een drukte …

De mate waarin wij prestaties kunnen leveren, is natuurlijk afhankelijk van 
hoe we de boel zelf organiseren. Daarnaast zijn alleen de omstandigheden 
in onze omgeving ook van invloed. De afgelopen jaren was een tendens 
zichtbaar van lastiger wordende omstandigheden. Maar dit jaar spant de 
kroon. En we lijken er ook nog niet te zijn. 

   In opeenvolgende jaarverslagen hebben we opgeschreven 
dat het prijsniveau in de bouwkolom (leveranciers, aannemers, 
onderaannemers) stijgende was. De prijzen stegen, omdat er 
sprake was van schaarste; schaarste in materialen en in perso-
neel. Daar hadden wij in het onderhoud en bij nieuwbouw ook 
last van: zo kregen we niet alle onderhoudswerken gerealiseerd, 
omdat er soms geen partijen te vinden waren die het werk (op 
tijd) konden uitvoeren. Maar natuurlijk hielp ‘corona’ ook niet. 

In de voorgaande jaren was 
ook zichtbaar dat de wo-
ningschaarste toenam. De 
prijzen van koopwoningen 
stegen en de rijen wachten-
den voor een (sociale) huurwoning werden langer. Niet alleen 
door een toename van huishoudens in de eigen bevolking, maar 
ook door de groeiende stroom asielzoekers, binnengehaalde 
arbeidsmigranten en -sinds kort- hulp zoekende Oekraïners. De 
pas aangestelde minister voor volkshuisvesting moet werken 
aan een aanvalsplan om de woningnood op te lossen. Dat plan is 
nog niet helemaal klaar, maar er staat wel al in dat er tot en met 
2030 zo’n 900.000 woningen in Nederland moeten worden ge-
bouwd. Het overgrote deel zal worden gerealiseerd in de Rand-
stad, een veel kleiner deel in Friesland. En van dat kleine stukje 
in Friesland dan weer een klein stukje in Weststellingwerf.    

En gaat dat allemaal lukken? Wij roepen steeds: ‘Aan ons zal het 
niet liggen, wij zijn er klaar voor, maar we zien wel wat beren 
op de weg’. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne nemen de 

materiaaltekorten toe. Door het dichtdraaien van de gaskranen 
in Groningen en in Rusland schieten gas- en olieprijzen omhoog 
en wordt de productie van materialen ook duurder. Trouwens 
niet alleen bouwmaterialen worden duurder, ook in de super-
markt kun je het effect merken. En wat te denken van de eigen 
energierekening? 

En wat gebeurt er als je harder gaat trekken aan een overbelaste 
bedrijfstak, in dit geval de bouwnijverheid? Juist, dan gaan de 

prijzen gierend omhoog. Dus 
aannemers worden te duur, of 
ze komen niet. En dan hebben 
we het nog niet gehad over het 

tekortschietend elektriciteitsnet-
werk. Ook niet over stikstofproblematiek. Of over langlopende 
wettelijke procedures. Of over ... Maar zoals gezegd, aan ons zal 
het niet liggen! 

Overigens, mocht u in de knoei komen door uw energiereke-
ning en daardoor moeite hebben met de huurbetaling, aarzel 
dan niet om uw situatie vroegtijdig te overleggen met de men-
sen van onze huuradministratie. Ze helpen graag.

Ik wens u, ondanks deze wat sombere aftrap, veel plezier met 
deze Wooninfo.

Hartelijke groet,
Sake Lageveen
Directeur-bestuurder

V O O R W O O R D

Aan ons zal het niet liggen, maar we zien 
wel wat beren op de weg’
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W O N E N

‘Ik ben er trots op dat ik op mijn 
leeftijd nog heel ander werk ben gaan doen’

Zijn hoofdtaak is de tuincontrole van woningen en ap-
partementengebouwen. ‘Maar ik doe meer. Ik kijk ook naar de 
schoonmaak van woongebouwen en ik beantwoord vragen over 
bijvoorbeeld veiligheid of zonnepanelen. Ik signaleer ook wel 
dingen die niet goed zijn in de openbare ruimte. Die geef ik door 
aan de gemeente.’

Hiervoor werkte Martin bijna dertig jaar als timmerman bij de 
onderhoudsdienst. Vanwege gezondheidsklachten moest hij 
daarmee stoppen. ‘Mijn knieën zijn versleten en ik heb al jaren 
heel veel hoofdpijn. Daardoor 
ging het timmerwerk me 
niet goed meer af. Gelukkig 
kwam deze functie vrij. Ik 
heb gesolliciteerd en de baan 
gekregen. 

Persoonlijk langs
Martins werkdag begint ’s ochtends van 8.00 tot 10.00 uur 
aan de telefoon. Dan bellen huurders met vragen, klachten of 
een reparatieverzoek. De vragen speelt hij door naar de juiste 
medewerker. ‘Zo nodig ga ik persoonlijk langs bij de huurder. 
Dat wordt erg gewaardeerd.’ Zijn lange ervaring in het onder-
houd is erg handig bij dit werk. ‘Ik kan goed inschatten hoelang 
bepaalde werkzaamheden duren en wat er nodig is. 
’s Middags gaat hij op pad. ‘Vorig jaar ben ik enthousiast begon-

nen om straat voor straat de tuinen te controleren. Ik rijd in een 
auto van de woningstichting. Als ik daarna door de buurt loop, 
komen mensen vaak al vragen wat ik aan het doen ben.’ Het 
is een fl inke klus, want het woningbezit in Weststellingwerf 
beslaat een uitgestrekt gebied. ‘Tot nu toe was ik hoofdzakelijk 
in Noordwolde en Wolvega bezig. De rest komt natuurlijk ook 
aan de beurt. Dus het betekent niet dat ze daar niks aan de tuin 
hoeven te doen’, lacht hij. 

Martin doet niet alleen op eigen initiatief controles, maar krijgt 
ook meldingen van tuinen die 

niet netjes zijn. ‘Dan ga ik er-
heen en als de tuin er inderdaad 
niet goed uitziet, bel ik aan en 
vraag ik of ze er wat aan willen 
doen. Soms geef ik de Tuinwij-
zer nog een keer. Deze folder 

krijgen nieuwe huurders ook. Hierin 
staat wat onze verwachting is van een nette tuin.’

Veel plezier
Martin doet zijn werk met veel plezier. ‘Ik vind het hartstikke 
leuk. Ik ben er best trots op dat ik op mijn leeftijd nog heel ander 
werk ben gaan doen.’ Hij vervolgt: ‘Ik had altijd een hekel aan 
telefoneren. Dat is nu een deel van mijn werk. Het gaat prima, 
gewoon door het te doen. Normaal ga ik confl icten uit de weg. 

‘Als de tuin van een huurder er niet goed uitziet, vraag ik of ze hun tuin willen opknappen. 

Bij de appartementengebouwen spreek ik de hovenier erop aan als het niet netjes is’, 

zegt Martin de Groot (57). In september vorig jaar kreeg hij een nieuwe functie bij de 

woningstichting als gebiedsbeheerder. 

Gebiedsbeheerder Martin de Groot:

‘Zo nodig ga ik persoonlijk langs bij de 
huurder. Dat wordt erg gewaardeerd.’





6

Controle glasbewassing

Nu moet ik mensen aanspreken. In het begin vond ik dat lastig, 
maar het wordt steeds makkelijker. Over het algemeen reageren 
de mensen heel rustig. 

‘Soms hebben oudere mensen moeite om zelf het onderhoud 
van hun tuin te verzorgen’ legt Martin uit. ‘Dan verwijs ik wel 
naar de pluZ service. Daarvan kan iedereen lid worden, die in en 
om huis hulp nodig heeft. Heel af en toe, als het echt niet anders 
kan, helpt de woningstichting. In principe moeten mensen het 
zelf doen.’  

Fanatiek
De appartementengebouwen controleert Martin ook. De 
schoonmaak en het tuinonderhoud daarvan zijn taken van de 
woningstichting. Martin checkt of de ramen en de muren schoon 
zijn en de tuinen er netjes bij liggen.  Bij deze gebouwen doet 
een hoveniersbedrijf het onderhoud. ‘Daar heb ik zo nodig 

contact mee. Als de muren of de ramen vies zijn, bel ik het 
schoonmaakbedrijf.’ Martin wil ook geen groene uitslag zien op 
de platen waarmee veel gebouwen zijn afgewerkt. ‘We moeten 
als woningstichting zelf ook de boel netjes hebben. Daar ben ik 
heel fanatiek in.’ 

Is er iets stuk? Of werkt iets niet goed? Dan kunt u 
bij ons een verzoek om reparatie indienen. Dat kan 
via onze website www.wstweststellingwerf.nl. 
Of bel ’s ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur naar
0561-613815. Wij maken dan een afspraak over 
wanneer en door wie de reparatie wordt uitgevoerd.
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Informatiebord Rode Dorp
Voor de bewoners is het nog 
steeds een paradijsje
Bij de ingang van het Rode Dorp staat sinds kort een informa-
tiebord. Daarop leest u het bijzondere verhaal van deze unieke 
buurtschap in Noordwolde. 

Het Rode Dorp is bijzonder. Door haar geschiedenis en door de 
grote kavels waar de sociale huurwoningen op staan. Ruim hon-
derd jaar geleden werd op een onvruchtbare strook heidegrond 
aan de Meenthe het Rode Dorp gebouwd. 

De woningstichting kocht de grond in 1920 voor tweehonderd 
gulden van de hervormde kerk in Noordwolde. Tot dan woon-
den mensen in plaggenhutten en spitketen in dit woeste hei-
degebied. De woningstichting bouwde er 22 arbeidershuisjes. 
Elk met weinig luxe, maar wel met ongeveer een halve hectare 
grond. Er staan nu nog 20 huurwoningen. Deze zijn erg gewild 
door hun vrije ligging en grote erven. 

In 1920 koopt de Woningstichting Weststellingwerf op de Meenthe een strook onvruchtbare heidegrond van de hervormde gemeente 
Noordwolde. Het gebied is bezaait met (brem)struiken, vennetjes en zandpaadjes, die leiden naar woninkjes en hutten. 
Het Rijk geeft geld voor het in cultuur brengen van elf hectare heide. Daarbij worden in januari 1920 bijzondere vondsten gedaan, zoals 
potten, urnen, rijen graven en restanten van skeletten. In een pot zit een kinderskeletje. Archeologen vinden ook fundamenten van 
vermoedelijk een tufstenen zaalkerkje uit de tiende of elfde eeuw met halfrond koor. De kerk was van oost naar west zo’n 8,5 meter en 

lang en 6,5 meter breed en had een gracht rond een hoog gelegen vroegmiddeleeuwse 
kerkhof. Hepkema’s Courant noemt het ‘een laatste rustplaats van velen’. 

De vondst maakt Noordwolde tot één van de oudste middeleeuwse dorpen van de 
Stellingwerven, ontstaan op de oever van de Linde. Noordwolde behoort in 1328 tot 
de twaalf Drentse kerspelen die zich aansluiten bij de Friezen van Stellingwerf. In 1361 
voert bisschop Jan van Arkel, eigenaar van het kasteel in Vollenhove, in deze streek een 
strafexpeditie uit omdat belasting niet is betaald. Het legertje plundert en verbrandt huizen. 
Het verzet is nog niet gebroken. In februari 1362 worden nieuwe verdedigingswerken 
(schansen) met geweld ingenomen. De aanvallers mogen als beloning een dorp dicht bij 
Drenthe plunderen. Was dat Noordwolde? In het Rode Dorp heet een zijpad ‘De Schans’ en 
de kerk is niet veel later zuidelijker op dezelfde oude kerkkavel herbouwd.

Op deze kerkkavel tot aan de rivier de Linde wordt in 1773 ook door een kleine joodse gemeenschap een begraafplaats gemaakt,
schuin tegenover de ingang naar het Rode Dorp. It Fryske Gea beheert deze ‘verstilde plek in het landschap’ met daarbij een
holocaust-monument.

Op de plek van de oude nederzetting komen na 1920 aan een doodlopende straat 22 huizen van rode baksteen en met rode daken. De 
woningen hebben een kenmerkende bouwstijl: een voorhuis met hoge kap, met een slaapzolder en twee vensters in de voorgevel. Het 
hellende vlak van het dak is verlengd aan de achterkant, zodat met lage zijmuren een korte, maar brede schuur ontstaat. De bescheiden 
arbeidershuisjes zijn een enorme vooruitgang vergeleken met de plaggenhutten waar de meeste bewoners eerst in wonen. Maar de grond 

is te slecht om van te leven. Voor arbeiders die ƒ 9 per week verdienen, is bovendien een huurprijs 
van ƒ 3,50 per week een te grote opgave. 

Toch vinden de bewoners het een paradijs. Ze genieten van de vrijheid en kunnen er min of meer 
doen en laten wat we willen. In 1983 wil de gemeente elders vervangende woningwetwoningen 
bouwen, de komst van een bulldozer dreigt. Het Rijk wil van het Rode Dorp een bos maken. Het 
massale verzet van de bewoners leidt tot renovatie en behoud van 20 van de 22 huizen.
De Woningstichting vindt het een dure maar sociaal verantwoorde 

investering.
De beeldbepalende 
huizen vormen nu 
als geheel een 
gemeentelijk 
monument. Ook 
sociaaleconomisch, 
cultuurhistorisch 
en landschappelijk 
is het volgens de 
gemeente een gebied 
van bijzondere waarde.

EEN BIJZONDER BUURTJE
lang en 6,5 meter breed en had een gracht rond een hoog gelegen vroegmiddeleeuwse 
kerkhof. Hepkema’s Courant noemt het ‘een laatste rustplaats van velen’. 

De vondst maakt Noordwolde tot één van de oudste middeleeuwse dorpen van de 
Stellingwerven, ontstaan op de oever van de Linde. Noordwolde behoort in 1328 tot 
de twaalf Drentse kerspelen die zich aansluiten bij de Friezen van Stellingwerf. In 1361 
voert bisschop Jan van Arkel, eigenaar van het kasteel in Vollenhove, in deze streek een 
strafexpeditie uit omdat belasting niet is betaald. Het legertje plundert en verbrandt huizen. 
Het verzet is nog niet gebroken. In februari 1362 worden nieuwe verdedigingswerken 
(schansen) met geweld ingenomen. De aanvallers mogen als beloning een dorp dicht bij 
Drenthe plunderen. Was dat Noordwolde? In het Rode Dorp heet een zijpad ‘De Schans’ en 
de kerk is niet veel later zuidelijker op dezelfde oude kerkkavel herbouwd.

In 1986 ging het hele Rode Dorp op de foto
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Informatiebord ter ere van het honderdjarig bestaan in 2020 van het Rode Dorp.





  Op 24 september 2022 is het ‘Burendag’. Dat is een jaar-
lijks feest dat u samen kunt vieren met uw buren en de buurt. 
Een dag dus waarop buren met elkaar in contact komen. Dit 
vergroot de betrokkenheid tussen buren en daarmee de 
leefbaarheid en het woonplezier in de buurt. Daar dragen wij 
als woningstichting graag fi nancieel aan bij. 

Aanvragen bijdrage
Huurders kunnen bij de woningstichting een bijdrage aanvragen 
voor activiteiten die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Het 
gaat om maximaal € 400 per aanvraag/buurt. Daarvoor gelden 
een aantal voorwaarden. Welke dat zijn, vindt u op onze website.

Leefbaarheid
Natuurlijk is een betrokken buurt de rest van het jaar nét zo 
belangrijk. Daarom kunt ook ná Burendag een bijdrage vanuit het 
leefbaarheidsbudget bij ons aanvragen. U kunt uw activiteit dus 
ook op een andere dag dan Burendag organiseren. 

Daarnaast steunen we ook graag initiatieven die de fysieke leefom-
geving van onze huurders verbeteren. Denk aan zaken die maken 
dat de buurt veiliger, schoner of mooier wordt. Heeft u een goed 
idee? Stuur dan een e-mail naar info@wstweststellingwerf.nl.

Vier Burendag met bijdrage 
woningstichting 

B U R E N D A G

[HR] Burendag Kleurplaat-2022.pdf   1   15-03-2022   11:33
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Bereikbaarheid
zomer
Ook tijdens de komende zomervakantie kunt u tijdens 
kantooruren bij ons terecht. Veel van onze medewerkers 
zijn vrij in juli en augustus. Daarom kan het zijn dat het 
iets langer dan normaal duurt voordat u een reactie op uw 
vraag krijgt. Of voordat iets gerepareerd wordt. 
We vragen daarvoor uw begrip.

Wij wensen u een zonnige zomervakantie! 





We werken als woningstichting met verschillende par-
tijen samen. ‘Belanghouders’ noemen we die. Onze belang-
rijkste belanghouders zijn de gemeente, huurdersorganisatie 
De Bewonersraad, zorgpartijen en dorpsbelangen.  

We vinden het belangrijk dat deze belanghouders zich betrokken 
voelen bij onze corporatie. Daarom hebben we op verschillende 
manieren contact. Met de ene partij wat vaker dan met de andere. 
Door corona waren er in 2020 en 2021 jammer genoeg weinig 
fysieke overleggen mogelijk. Dat contact met belanghouders, en 
hun input, hebben we erg gemist. Gelukkig kan het nu wel weer. 

Overleg 25 mei
Op 25 mei hadden we een gezamenlijk overleg met verschillende 
belanghouders. We spraken met huurdersorganisatie De Bewo-
nersraad, zorggroep Liante en de wethouder en twee medewer-
kers van de gemeente Weststellingwerf. Tijdens dit overleg stond 
de vraag centraal: ‘Wat betekent de Nationale Woon- en Bouwa-

genda (NWBA) van minister Hugo de Jonge voor de volkshuisves-
ting in de gemeente Weststellingwerf?’ Daarover wisselden we 
meningen en ideeën uit. 

Samenwerking 
Het overleg heeft, zo na de coronacrisis, een nieuwe impuls 
gegeven aan de onderlinge samenwerking. En dát samenwerking 
wenselijk en waardevol is, daar zijn alle partijen positief over. Dit 
vanuit de overtuiging dat we elkaar nodig hebben, in het belang 
van u als huurder/inwoner. 

Eind vorig jaar hebben we onderzocht of u tevreden bent 
over het contact met ons via telefoon, brief en e-mail. In de 
vorige Wooninfo heeft u het resultaat van dit onderzoek kun-
nen lezen. Hieruit bleek dat u op zich tevreden bent over het 
contact met ons. Tegelijk geeft u ook verschillende verbe-
terpunten aan. Daar gaan we de komende tijd aan werken. 
Dat hebben we u al laten weten via de Wooninfo. Misschien 
merkt u daar niet direct iets van, maar op de achtergrond zijn 
wij er al druk mee bezig.   

Dit gaan we doen
We gaan bijvoorbeeld het volgende doen:
Via de workshop ‘Klantreis’ stappen we als medewerkers in de 
schoenen van u als huurder. We maken dan een ‘reis’ langs mo-

menten waarop u als huurder contact met ons heeft. Momenten 
waarop u iets ziet, hoort, leest, vraagt of krijgt over/van ons. Zo 
ervaren we zelf waar u tegen aan loopt in uw contact met ons. En 
zien we waar wij het beter kunnen doen.

Ook gaan we aan de slag met onze brieven en e-mails. We gaan 
zorgen dat deze voor u nog duidelijker en daardoor beter te lezen 
zijn. Zodat u beter weet wat er wanneer wel of niet iets gaat 
gebeuren en waarom. 

In 2025 vragen we u opnieuw naar hoe tevreden u bent over het 
contact met ons. Doet u dan ook (weer) mee? Hopelijk bent u 
dan nog meer tevreden over het contact met ons. Daar doen wij in 
ieder geval ons uiterste best voor.



Overleg met belanghouders: 
‘We hebben elkaar nodig’

Acties verbeteren contact



V o o r t G a n G  p r o J e C t e n

•  Pitrietstraat (even huisnummers 2 t/m 28), Noordwolde
Bouwonderneming Fijn Wonen/Van Wijnen is in april 
begonnen met de bouw van twaalf nieuwe woningen. Er komen 
drie blokken van vier woningen voor één- en tweepersoons 
huishoudens. Als alles volgens plan verloopt, krijgen de nieuwe 
huurders de sleutel in de zomervakantie van 2022. 

• Zilverlaan 33 t/m 37a, Wolvega
De bouw van vijf nieuwe woningen is in mei gestart. Ook deze 
woningen bouwt Fijn Wonen/Van Wijnen voor ons. 
We verwachten dat de huurders de sleutel in het derde kwartaal 
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 woningen. 
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. 

Sloop en nieuwbouw

Zonnepanelen
Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed 
onderhouden en betaalbare woning. Daarom hebben we, 
waar dat kan, zonnepanelen op onze huurwoningen gelegd. 
Zonnepanelen zijn goed voor uw portemonnee én voor het 
milieu. 

Op bijna al onze eengezinswoningen en woongebouwen liggen 
inmiddels zonnepanelen.In totaal hebben we tot nu toe onge-
veer 16.500 zonnepanelen geplaatst. Hiermee voorkomen we 
ongeveer 2,3 miljoen kg CO2-uitstoot.

Zonnepanelen later ingeschakeld
Er zijn 376 woningen waar zonnepanelen op liggen, die nog 
niet zijn ingeschakeld. Dat vinden we heel vervelend voor deze 
huurders. De reden is dat Liander daarvoor eerst het energie-
netwerk moet verzwaren. Daar is het energiebedrijf druk mee 
bezig. We verwachten 
dat de zonnepanelen van 
de meeste woningen in 
het derde kwartaal van 
2022 mogen worden 
ingeschakeld. 

Bent u benieuwd naar hoe ver we zijn met onze projecten? Dat kunnen we ons voorstellen. 
We geven u hierbij graag een update, met de informatie van half juni.

10

Pitrietstraat, Noordwolde Zilverlaan, Wolvega





Jannie Meekhof: 
‘Alles weer fris, dat geeft een 
goed gevoel’

Huishoudelijk medewerker Jannie Meekhof (66) is sinds 
5 mei met pensioen. Zij werkte twintig jaar bij de woning-
stichting als huishoudelijk medewerker. Een afwisselende 
baan met veel vrijheid. Dat beviel Jannie goed.

’s Avonds maakte ze samen met een collega het kantoor van de 
woningstichting schoon. ‘Gezellig zo met z’n tweeën. Soms 
waren er nog mensen van kantoor aanwezig. Dat was ook leuk.’ 

Overdag verzorgde ze de schoonmaak van de huizen na het 
vertrek van een huurder of na een renovatie. ‘Bijvoorbeeld als 
er een nieuwe badkamer was geplaatst. Dat betekent veel stof.’ 
Vanuit haar woonplaats Wolvega reed ze door heel Weststel-
lingwerf. ‘Ik had een auto van de woningstichting. Dat was mak-
kelijk, want dan kon ik snel op pad. Ik liet mijn schoonmaakspul-
len in de auto staan. Als één van de opzichters belde dat er een 
huis klaar was om schoon te maken, vroeg ik: moet het vandaag? 
Ja hoor, ik kom.’ 

Jannie deed haar werk met plezier. ‘Je hebt veel eer van je werk. 
Als het klaar is, is alles weer netjes en het ruikt fris. Dat geeft een 
goed gevoel.’ 

Of ze thuis ook een poetser is? ‘Thuis mag ik graag wat rom-
melen’, lacht ze. ‘Ik maak zelf kaarten en ik verzamel allerlei 
spulletjes. Daarmee sta ik op de rommelmarkt in Wolvega. Ik 
ben altijd bezig.’ 

Kees Smit (66) is sinds mei 2016 onafhankelijk controller bij 
de woningstichting. Begin juni gaat hij met pensioen. Nu echt. 

Begin 2016 stelde de nieuwe Woningwet dat een woningcorpo-
ratie met meer dan 2500 woningen een onafhankelijke controller 
moest hebben. Ook de woningstichting. ‘Ik had jarenlang bij een 
grote woningcorporatie gewerkt en was met vervroegd pensioen. 
Ik wilde graag actief blijven. Dus toen heb ik de woningstichting 
benaderd.’ Eén dag per week ging Kees aan de slag als onaf-
hankelijk controller. Later kwamen er nog klussen voor andere 
corporaties bij.

Wat doet een onafhankelijk controller? ‘Ik adviseer en contro-
leer de hele organisatie op effectiviteit en effi ciency.’ Een brede 
functie. ‘Dat betekent bijvoorbeeld het beoordelen van beleids-
documenten en kwartaalrapportages, het invoeren van risico-
management en het beoordelen van de kwaliteit van (fi nanciële) 
processen en besluitvorming. Ik geef mijn onafhankelijke mening. 
Zo heb ik bijvoorbeeld rechtstreeks contact met de Raad van 
Commissarissen (RvC).’

Kees heeft de klus met veel plezier geklaard. ‘Er werken enthou-
siaste mensen bij de woningstichting. Iedereen, ook de buiten-
dienst, zit in één gebouw. Dat werkt heel prettig. Ik denk dat mijn 
werk toegevoegde waarde heeft gehad. Sinds januari van dit jaar 
is het niet meer wettelijk verplicht, maar er komt na mij toch een 
nieuwe onafhankelijke controller. Een goede zaak. Voor mij is het 
nu tijd voor pensioen. Dit keer ben ik er wél aan toe. Meer tijd 
voor mijn hobby’s schilderen en (snoek)vissen. En natuurlijk mijn 
kinderen en kleinkinderen. Gewoon genieten.’

Kees Smit: 
‘Ik bemoeide me overal mee’

KOMEN EN GA AN
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Met een diploma van de HTS op zak, startte Adri in mei 1982 als 
assistent-hoofd Technische dienst. ‘Er lagen wat stapels papier in 
de hoek van het kantoor die ik moest wegwerken.’ Al snel kreeg hij 
toezicht op het schilderwerk en de realisatie van de begroting. ‘La-
ter mocht ik de vaklieden aansturen. We hadden een fl inke eigen 
onderhoudsdienst.’ Eind jaren tachtig werd hij hoofd Technische 
dienst. ‘De jongste van heel Nederland.’ Vanaf 1991 mocht hij zich 
ook adjunct-directeur noemen. Weer later werd zijn functiebena-
ming voluit manager Vastgoed beheer en ontwikkeling/adjunct-
directeur.  

Adri was verantwoordelijk voor veel mooie nieuwbouw- en reno-
vatieprojecten. Trots is hij op de energiezuinige Sphinx-woningen, 
ook wel zonnewoningen, uit 2000 in Steggerda. Energiezuinige 
huizen met een Energieprestatiecoëffi ciënt (EPC) van 0,48. ‘Voor 
die tijd ongekend. Door een geweldige samenwerking met allerlei 
bedrijven hebben we dat voor elkaar gekregen. Er was landelijke 
aandacht voor.’

Een ander voorbeeld met landelijke belangstelling, is de renovatie 
van de Martiniwijk in Wolvega uit eind jaren zestig. 

Adri Bakker: 
‘Huurders moeten trots kunnen zijn op hun woning’

12

Na veertig dienstjaren bij de woningstichting is Adri Bakker (64), manager Vastgoed, sinds 1 juni met pensioen. 
Zijn afscheid en jubileum gingen gepaard met allerlei verrassingen. ‘Zo verscheen er op de dag van mijn jubileum 
’s ochtends vroeg een stoet aan bedrijfsauto’s voor mijn huisdeur.’ Toen hebben we een hele tocht gemaakt langs 
het woningbezit waar ik al die jaren mijn zweetdruppels heb gelaten.’ Tijd voor een terugblik.

Komen en Ga an
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‘Dit was een wijk van 224 dezelfde eengezinswoningen. Je kon 
er verdwalen. Mensen woonden er niet graag. Na jaren voor-
bereiding is het van 2003 tot 2006 gerenoveerd. Door straten 
op te delen, kwamen er zichtlijnen. Er werden 44 woningen 
gesloopt. Gebruik van verschillende materialen zorgde voor 
levendigheid. Zo kreeg de buurt een nieuwbouwuitstraling. Nu 
is het een gewilde woonlocatie. Dat is toch prachtig.’

Vanaf 2012 werden de woongebouwen aan de Dr. Dreeslaan in 
Wolvega gebouwd. ‘Dit is een enorm lang traject geweest. Al in 
1993 hadden we deze locatie met bejaardenwoningen gekocht. 
In samenwerking met Talant ontwikkelden we er een woon-
zorgzone. Die is er niet gekomen. Er kwam ook veel bezwaar 
van de buurt. Uiteindelijk is het deels gelukt met woonvorm 
‘De Burcht’ met 6 wooneenheden voor beschermd wonen en 
82 appartementen voor senioren. Nu is iedereen trots. Ik heb 
veel mensen tegen hun zin gelukkig gemaakt.’

Zijn laatste project is de oplevering van de nieuwbouw aan 
de Mr. Troelstrastraat/Sportlaan. ‘Eerder stond hier een 
leegstaande school. Eerst hebben we die in hele korte tijd om-
gebouwd tot asielzoekersopvang. Later is de school gesloopt. 
Sinds kort staan er tien ‘Nul-Op-de-Meter-woningen.’ 

De wet- en regelgeving is in de loop van de jaren steeds strakker 
geworden. ‘Door de ogen van vandaag, kan wat we eerder de-
den niet altijd meer.’ Adri snapt het, maar vindt het ook jammer. 
‘Ik vind het belangrijk om de eenvormigheid eraf te halen en iets 
speciaals te doen qua architectuur, materiaal of energieprestatie. 
Huurders moeten trots kunnen zijn op hun woning. Dat hebben 
we met deze projecten mogelijk gemaakt.’ 

Als de projecten af zijn, is het niet klaar. ‘Vanwege het onder-
houd heeft de woningstichting levenslang’, zegt Adri. ‘Dat zit 
hier wel goed. Ook de nieuwbouw staat er goed voor. Ik laat 
het goed achter.’ Nu is het tijd voor zijn partner, kinderen en 
kleinkinderen, de tuin en natuurlijk zijn motorclub de Hayabusa 
club Holland.

Sinds 1 juni is Jan Kooistra interim-manager Vastgoed.

OPEN
HUIS

Alvast voor 
in uw agenda:

Zaterdag 8 oktober
10.00 tot 15.00 uur

Op 8 oktober houden we weer ‘open huis’. We laten u dan 
graag zien wat ons werk is en hoe we dat doen. U hoort bij-
voorbeeld over sloop- en nieuwbouwprojecten waar we mee 
bezig zijn. En er is een informatiemarkt. 

Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten. Doe bijvoorbeeld 
mee met een energiequiz en win een leuke prijs. Nieuwsgierig 
naar wat te doen om een brand te blussen? Ervaar dit tijdens 
de ‘kameleonrace’. Tussendoor probeert u een warmtebeeld-
camera of een geluidsmeter uit, metselt u een muurtje, of gaat 
u gratis op de foto. Natuurlijk is er ook muziek en een hapje en 
een drankje voor iedereen. 

Kortom: er is van alles te zien en te doen, voor jong en oud! 
U komt toch ook?
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U krijgt (nieuwe) rookmelders

14

De komende maanden komen we langs om rookmelders op 
te hangen. Heeft u al rookmelders? Dan vervangen wij deze 
door nieuwe rookmelders. Het bedrijf Groen Installaties uit 
Wolvega helpt ons hierbij.

Heeft u nog geen rookmelders? Dan krijgt u vóór 1 juli 2022 
rookmelders. Heeft u al wel rookmelders? Dan kan het iets langer 
duren voor uw huis aan de beurt is. We verwachten dit jaar klaar te 
zijn met het vervangen van de rookmelders.

Wanneer komen we langs?
We komen eerst zonder afspraak langs. U herkent onze mede-
werkers aan hun bedrijfskleding. Ook kunnen ze op verzoek hun 
legitimatiebewijs laten zien. Dat geldt ook voor de medewerkers 
van Groen Installaties.

Bent u niet thuis? Geen probleem. We laten we een kaartje achter 
met de vraag om zelf een afspraak te maken. 

Waarom plaatsen we rookmelders?
Het is wettelijk verplicht. En dat is een goede zaak. Hiermee maken 
we uw huis brandveiliger.
In het verleden hebben we in veel woningen al rookmelders 
geplaatst. Sommigen daarvan zijn alweer aan vervanging toe. 
Daarom plaatsen we nu bij iedere huurder nieuwe rookmelders. 
Op elke verdieping en bij de cv-ketel komt een rookmelder.

Hoe lang gaan de nieuwe rookmelders mee?
De rookmelders hebben een lithiumbatterij die gegarandeerd tien 
jaar meegaat.
Heeft u al rookmelders? Omdat de batterij vast zit in de melders, 
vervangen we de complete melder.

Hoe maak ik de rookmelders schoon?
U kunt de rookmelders één keer per maand schoonmaken. Daar-
voor gaat u met de zachte borstel van de stofzuiger voorzichtig 
over de buitenkant van de rookmelder. U hoeft de rookmelder dus 
niet uit elkaar te halen voor het schoonmaken.

Wat doe ik bij een kort piepsignaal van een rookmelder?
Het kan zijn dat er stof in de melder zit. Maak dan de rookmelder 
schoon (zie hiervoor).
Piept de rookmelder dan nog steeds? Neem contact met ons op. 
Wij vervangen de rookmelder dan zo snel mogelijk.

We hebben u gemist! 

Beste bewoner,

Vandaag zijn we bij u aan de deur geweest voor het plaatsen 

of vervangen van rookmelders.

Jammer genoeg was u niet thuis.

    Maak een (nieuwe) afspraak. Daarvoor neemt u contact 

op met het bedrijf Groen Installaties uit Wolvega.

Bel 0561 – 61 53 02 of stuur een e-mail naar 

info@groeninstallaties.nl Met vriend eli j ke gro eten,
Stephanie Algra,
Afdeling onderhoud

Keiweg 14, 8471 cz  Wolvega
T 0561 61 38 15
E info@wstweststellingwerf.nl 
www.wstweststellingwerf.nl

perspectief in wonen

Gratis rookmelders 
in uw woning
Rookmelders zijn tegenwoordig wettelijk verplicht. 

En dat is een goede zaak. Daarmee wordt uw huis brand-

veiliger. In het verleden hebben we in veel woningen al 

een rookmelder geplaatst. Sommigen daarvan zijn  al-

weer aan vervanging toe. Daarom plaatsen we nu overal 

nieuwe rookmelders. Eén op elke verdieping en ook één 

bij de cv-ketel. Dat is gratis voor u.





Rookmelders zijn van levensbelang
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. 
Als u slaapt, ruikt u niets. Doordat de rook veel giftige gassen bevat, 
raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen een 
paar minuten. Van het lawaai van de rookmelder wordt u wakker. 
Een rookmelder is dus echt van levensbelang. Het geeft u tijd om te 
vluchten. Zo bent u er snel bij en kunt u erger voorkomen.

Sluit altijd de binnendeuren
Ook uw gedrag heeft invloed op brandveiligheid. Dat zit vooral in het 
veilig gebruik van elektrische apparaten. Maar ook in zoiets simpels 
als de binnendeuren sluiten. Sluit altijd de binnendeuren voordat u 
gaat slapen. Het kan uw leven redden bij brand. U heeft dan meer 
kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden. Gesloten 
deuren zorgen ervoor dat de giftige rook, de grootste bedreiging bij 
brand, nog een tijdje buiten de leefruimte blijft.

Zorg voor een vluchtplan
Kunnen u en uw medebewoners veilig buiten komen als er brand 
uitbreekt? Nadat u 112 heeft gebeld, kan het een tijdje duren voor-
dat de brandweer er is. Tot dat moment bent u op uzelf aangewezen. 
Door rook worden de trap en overloop onherkenbaar en soms niet 
of zeer moeilijk te bereiken. Dit komt niet alleen door het vuur. Maar 
vooral door de zwarte, dikke en giftige rook. U ziet niets meer en 
ademen gaat moeizaam. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u 
moet vluchten bij brand. Een vluchtplan helpt daarbij. Op de website 
van de brandweer, www.brandweer.nl, vindt u daarover meer 
informatie. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over brandveiligheid? 
Kijk dan op: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/.

Een woningbrand overkomt mij niet... toch?

Energietoeslag

TIP

‘Een woningbrand overkomt mij niet.’ Dat denken veel 
mensen... Toch krijgt de brandweer in Nederland jaarlijks 
duizenden meldingen van brand in een fl at of woning. Soms is 
er alleen materiële schade. Helaas vallen er ieder jaar ook veel 
doden en gewonden. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw 
huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand uitbreekt, de 
gevolgen ervan te beperken.

De prijs voor gas en stroom is de laatste tijd enorm gestegen. 
Heeft u een bescheiden inkomen (tot 120% van het sociaal 
minimum)? Dan krijgt u via de gemeente eenmalig € 800 
als extra bijdrage voor de hoge energiekosten. Mensen in de 
bijstand hebben dit bedrag al automatisch op hun bankrekening 
gekregen.
Heeft u de energietoeslag niet gekregen? Vraag dit dan zelf 
aan bij de gemeente. Dit kan tot 1 augustus 2022.  Informatie 
hierover vindt u op de website van de gemeente Weststelling-
werf www.weststellingwerf.nl.

Hoe kunnen wij u helpen?
Heeft u door de hoge woonlasten moeite om uw huur 
te betalen? Neem dan contact met ons op. 
Bel daarvoor: 0561 – 61 38 15. 
Of mail naar info@wstweststellingwerf.nl.
We zoeken dan samen naar een oplossing.



wij helpen
 u graag
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In de hokjes met eenzelfde cijfer komt dezelfde letter. 
Lees de oplossing in de gele kolom.
A. Watersport  B. Het reizen voor zijn genoegen  C. Seizoen  D. Rondtrekken  E. Kleur 
F. Watersport  G. Soort bos H.  In de zon liggen I.  Zomerschoen. J.  Voedsel  K. Tuingereedschap
L. Deel van een café  M. Overmatige warmte N. Insect O. Waar men naartoe reist P. Kustgebied 
Q. Rusttijd R. Ongewenste gewassen S. Ontspannen lopen





P R I J S V R A A G

   Woordzoeker
Stuur ons uw oplossing (voor 1 augustus 2022) 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 mid-
del van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: 
puzzel juni 2022.

Woordzoeker (maart 2022)
In de puzzel van maart stond door ons eigen toedoen een fout in de 

vakjes van de oplossing. Daardoor kwam het goede woord er niet 

uit. Dit was ‘voorjaarboeket’. Excuus!

Mw. E. van den Doel uit Noordwolde nam de moeite om een foto van 

de puzzel te sturen en ons hierop te wijzen. Hartelijk dank hiervoor. 

   Waar o waar?
Stuur ons uw oplossing (voor 1 augustus 2022) 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 mid-
del van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: 
waar o waar juni 2022.

Oplossing Waar o waar (maart  2022)
MOLEN DE RIETVINK IN NIJETRIJNE.
Winnaar: mw. J. Kuipers-v.d. Laan uit Wolvega. 
Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?
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Fruithof de Struikrover:
‘Een uitje dichtbij huis’
Elk jaar is er meer te beleven bij Fruithof de Struikrover in Oldeholtpade. Van de verkoop van zaden en 
stekjes, jams en sapjes tot het plukken van veldbloemen van broer Juryt. Nieuw dit jaar: een theehuis waar 
je verse sapjes kunt drinken. Het belangrijkste blijft het zelf plukken van fruit. 

Bij de ingang is eigenaar Ruben Abma (44) te vinden, om de bezoe-
kers van uitleg te voorzien. ‘Ik laat iedereen zo vrij mogelijk. Eerst 
vertel ik welk fruit rijp is en daarna mag je zelf aan de slag. Proeven 
mag. Dat hoort er zelfs bij. Zo weet je wat je kan plukken. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat je je buik vol eet’, lacht hij.

Ruben teelt vooral zacht fruit. ‘Bramen, bessen en frambozen. Het 
bekende Hollandse fruit. Dat is moeilijk goed te houden in de win-
kel omdat het snel bederft. Een framboos moet je zelf plukken en 
binnen twee dagen eten.’ Daarnaast zoekt hij soorten die je niet in 
de supermarkt vindt. ‘Vorig jaar had ik bijvoorbeeld voor het eerst 
Incabessen uit Peru. Hartstikke lekker. Ook dit jaar hoop ik die weer 
te hebben. Of dat lukt, is altijd weer een verrassing.’ ‘Biologisch’ 
vindt Ruben belangrijk. ‘Er wordt hier niet gespoten. Daarom zoek 
ik naar sterke soorten. Zelf houdt hij erg van blauwe bessen en 
verse vijgen. ‘Om even een vijg te scoren, maak ik nog wel eens een 
extra loopje over de tuin naar de kas.’ 

Behalve stekken, zaden en planten, verkoopt Ruben ook jams, 
sappen, chutneys en sauzen. ‘Dat doe ik ook om de cirkel rond te 
krijgen’, legt hij uit. ‘Als er meer fruit hangt dan mensen meene-
men, dan verwerk ik dat. De producten zijn allemaal van eigen 
vrucht. Mijn broer is ook aangehaakt. Hij verzorgt de communicatie 
en kweekt bloemen. Je kan zakjes bloemenzaad kopen en zelf 
veldbloemen plukken.’

Ruben startte in 2013 met de zelfpluktuin. Hij heeft Bos- en 
natuurbeheer gestudeerd en werkte bij een ingenieursbureau. ‘Ik 
ontwikkelde milieuplannen. Daarin zocht ik ook al de verbinding 
tussen mens en natuur.’ Dat werk doet hij nog steeds. Als zzp’er, 
naast de zelfpluktuin. ‘Ik wilde achter dat bureau vandaan. Niet al-
leen met mijn hoofd werken, maar ook met mijn handen. Bezig zijn 
met voedsel produceren en dat met mensen delen.’ 





Het bedrijf is geleidelijk gegroeid. ‘Ik heb alles zelf gepland.’ Het 
was niet altijd makkelijk. Er waren tegenvallers als extreme droogte 
of juist nachtvorst, een rupsenplaag en het vogelnet dat stukwaaide. 
‘Ik heb alle soorten tegenslag gehad en er komt vast nog meer. 
Maar toch: zelfs als alles tegenzat, had ik altijd leuk contact met de 
bezoekers. Dat geeft energie.’

Wat Ruben betreft is er van alles mogelijk op de tuin. Bijvoorbeeld 
verjaardagfeestjes, groepsactiviteiten, of koken op de tuin. ‘Heb je 
een leuk initiatief? Neem contact op!’, roept hij op. 

‘De kracht van de tuin is de positieve beleving’, zegt Ruben. ‘Je 
eigen fruit plukken, dat doe je voor je plezier. Het is ook leuk om 
met kinderen te doen. Een uitje dichtbij huis.’ De uitkijktoren, van 
waaruit je het terrein kan overzien, maakt de ervaring compleet. 
‘De toren heb ik samen met mijn oudste zoon gemaakt.’ Met hem 
heeft hij ook het theehuis gebouwd. ‘Kom vooral’, besluit Ruben 
enthousiast: ‘Er hangt veel fruit dit jaar. Meer dan ooit.’

Meer informatie
Adres: 
Hoofdweg 193, Oldeholtpade
Achter basisschool De Striepe, voorbij de gymzaal
Telefoon: 06-15127965
Email: info@destruikrover.nl

Openingstijden: 
Woensdag, vrijdag en zaterdag: 9.00 – 17.00 uur
Na het plukseizoen, vanaf ongeveer eind oktober, alleen op 
zaterdag open.

Kijk ook op: 
www.destruikrover.nl
Facebook: Fruithofdestruikrover

✁



bon
NAAM HUURDER

ADRES

WOONPLAATS

E-MAIL

Tegen inlevering van deze bon:
Zelfgemaakte vruchtenlimonade in het theehuis.
Eén glas per persoon.
De bon is geldig tot  september   



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.




