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   Huurder in het zonnetje

   Visitatie: uitblinken in bescheidenheid 

  Inzicht en gemak met ‘mijn Thuis’

   Met tuinkalender 



Ambities van Hugo …

Misschien heeft u er wat van meegekregen: minister Hugo de Jonge 
heeft grote ambities als het gaat om de bouw van nieuwe woningen en de 
verduurzaming van bestaande woningen. Tot en met 2030 moeten er 900.000 
nieuwe woningen bij komen, waarvan grofweg 30% een sociale huurwoning 
moet worden. Het overgrote deel van die woningen komt in de Randstad te 
staan, Friesland levert een beperkte bijdrage. Binnen de provincie geldt dat 
ook voor de gemeente Weststellingwerf.

   Toch hebben de plannen van de minister ook effect op ons 
doen en laten. Wij zien vooral een opgave in het aardgasvrij 
en CO2-neutraal maken van onze bestaande woningvoorraad. 
Daarnaast willen we elk jaar een deel van onze woningvoorraad 
vervangen door nieuwbouw. En als het kan, willen we ook extra 
nieuwe voorraad toevoegen. Daarvoor is het echter noodzake-
lijk dat we grondposities krijgen aangereikt, waarop gebouwd 
kan worden. 

Al die ambities maken het 
nodig dat we onze organi-
satie klaar maken voor de 
toekomst. In ons onder-
nemingsplan schreven we al 
op dat we gemiddeld jonger en beter opgeleid moeten worden. 
De nieuwe uitdagingen vereisen dat we als organisatie ook wat 
robuuster moeten zijn, dus minder kwetsbaar. 

We zijn daar druk mee bezig. Dat brengt dynamiek met zich 
mee. Je ziet veel veranderingen in de personele samenstelling en 
in de bezetting van functies. Veel meer dan we gewend waren. 
Dat is leuk om mee te maken. In deze Wooninfo stellen we een 
aantal nieuwe mensen aan u voor. 

Die verjonging maakt dat we ondertussen 3 generaties mede-
werkers aan boord hebben. De oudste is 65, de jongste 17.  

Dat communiceert niet automatisch goed met elkaar. Er is 
sprake van verschillende interesses en opvattingen. Toen mijn 
pake mijn huidige leeftijd had, had-ie al een kleinzoon van 22. 
Je hebt er dus rekening mee te houden dat zo’n knaap van 17 
naar je kijkt, zoals je zelf naar je pake keek. Ik ben hier nog niet 
die oudste, maar zit er wel dicht tegenaan. En het vervelende 
is: dat zie je ook. Op verjaardagsfeestjes worden vragen gesteld 
als: ’Hoe lang moet je nog?’, of nog erger: ‘Werk je nog?  Vol 
ongeloof word je aangestaard als je antwoordt: ‘Gelukkig mag 

ik nog een aantal jaren’. 

Terug naar de ambities van 
minister De Jonge. Wij zijn er 
klaar voor, maar de vraag is of de 

omgeving dat ook is. Wij zien wel wat beren op de weg. Want 
als iedereen straks gaat sleuren aan die bouwkolom, dan zouden 
nieuwe woningen wel eens onbetaalbaar kunnen worden. En 
wat te denken van de capaciteit van het elektranet? Of van stik-
stof? Vragen te over, maar we gaan het beleven.

Ik wens u veel leesplezier met deze Wooninfo!

Hartelijke groet,
Sake Lageveen
Directeur-bestuurder   

i n h o u d

Ook praten we u graag bij over de voortgang 
van de bouw in Noordwolde. Neemt u eens 
een kijkje in de Nieuwstraat en de Pitriet-
straat. Daar is al veel te zien. En als u toch in 
Noordwolde bent, neemt u dan meteen een 
kijkje bij woonwinkel ZIJ Wonen. Vergeet de 
bon niet. Deze vindt u op de laatste pagina. 

Veel leesplezier en een zonnig voorjaar 
gewenst!

   Hopelijk woont u in een fijne straat waar 
u de buren ontmoet en elkaar helpt. In een 
schone buurt waar u zich veilig voelt. Is dat bij 
u niet zo? En heeft u een goed idee om dit te 
verbeteren? Misschien kunt u geld krijgen om 
uw wens uit te laten komen. Lees op pagina 9 
hoe het werkt. 

Het voorjaar is dé tijd om lekker aan de slag te 
gaan in uw tuin. Bekijk daarom onze handige 
tuinkalender op pagina 13. Dan ziet u meteen 
wat u de komende tijd kan doen. 
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COLOFON
Woningstichting Weststellingwerf
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.

Klachten m.b.t. de woning
Bij voorkeur melden via 

www.wstweststellingwerf.nl.

Of bel 0561 61 38 15: ‘s ochtends tussen

 8.00 en 10.00 uur

(tel.nr is voor spoedeisende klachten altijd 

bereikbaar).

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

Aansprekend verhaal 

Grafische Vormgeving + Fotografie 
Beeldende Zaken 

Fotografie: Omslag, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19.
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‘Ik ben maar 6 jaar van mijn leven 
uit De Blesse weggeweest.’

  Ze komt uit een groot gezin. ‘Ik had 6 broers en 2 zussen. 
Mijn moeder was veel ziek, dus ik moest thuis vaak helpen’, 
herinnert ze zich. ‘Alle jongens mochten verder leren, maar de 
meisjes niet. Dat heb ik enorm gemist. Ik kon heel goed rekenen, 
al zeg ik ‘t zelf.’ 
Ze deed schoonmaakwerk bij een administratiekantoor in 
Wolvega. Daar leerde ze haar man kennen. ‘Hij was netjes en 
precies. Zo ben ik ook. Dus 
we pasten goed bij elkaar’, 
vindt ze. 

Heimwee
Albertje kwam uit De Blesse 
en haar man uit Noordwolde. 
Daar hebben ze eerst even ge-
woond. ‘Daarna in Oosterwolde, maar ik had enorme heimwee. 
Gelukkig zochten ze een boekhouder in de Blesse.’ Toen zijn 
ze met hun dochter naar de Nieuwstraat verhuisd. Albertje was 
hoogzwanger van hun tweede kind. ‘Een week later werd onze 
zoon geboren. Ik had nog net alles netjes schoongemaakt’, ver-
telt Albertje. ‘We kregen een brief van de woningstichting.  
Dat het mooi was dat zulke nette bewoners weer terug waren in 

De Blesse. In totaal ben ik maar 6 jaar van mijn leven uit  
De Blesse weggeweest.’ 
In 1973 verhuisden ze naar het hoekhuis, waar ze nu nog steeds 
woont. ‘Het was groter, had centrale verwarming en een fijne 
tuin om het huis.’ ‘Toen de kinderen nog thuis woonden, was 
het huis goed gevuld. Mijn man had een kantoortje op de zol-
derverdieping.’

Ze hadden een actief leven. 
‘Ik hou van zingen en zat bij 
een koor. Mijn man leidde 
verschillende koren en dat was 
er één van. Hij gaf ook orgelles 
en speelde ‘s zondags op het 
kerkorgel.’

Albertjes man is 23 jaar geleden plotseling overleden. ‘Hij was pen-
ningmeester bij voetbalvereniging De Blesse, waar ik ook vrijwil-
ligster was en nog altijd ben. Op weg daarvandaan naar huis, kreeg 
hij een acute hartaanval op straat. Dat was natuurlijk afschuwelijk. 
Na 2 weken stond ik weer in de kantine. Daar kenden ze hem goed. 
Dus dat gaf afleiding. De voetbal was alles bij ons. Zelf heb ik 
nooit gevoetbald, maar mijn broers, man en zoon wel.’ 

Albertje van der Voort-Pen woont al praktisch haar hele leven in De Blesse, waarvan 58 jaar in de 

Nieuwstraat. Eerst 8 jaar in een tussenwoning en nu bijna 50 jaar iets verderop in een hoekhuis. 

Ze is nog enorm actief. ‘Mijn leeftijd? 88 jaar. Ik kan het zelf bijna niet geloven.’ 

‘Lekker bezig blijven is het allerbeste’ 

54
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Zet u ook een huurder 
in het zonnetje?

Kent u een huurder met een bijzonder verhaal? Iemand die ook een bos bloemen 

en een plek verdient in deze Wooninfo? Laat dit ons dan weten. 

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@wstweststellingwerf.nl. 

Graag met een korte uitleg waarom u deze huurder in het zonnetje wilt zetten.
Haar leven lang heeft Albertje veel vrijwilligerswerk gedaan.  
‘Ik ging altijd mee met activiteiten van de scholen van de kinde-
ren’, vertelt ze. ‘En ik was vrijwilliger bij de voetbalvereniging, 
de Nierstichting, op de dementie-afdeling van het verpleeghuis 
en nog veel meer.’

Humor met de jongens
Bij de voetbalvereniging werkt Albertje nog steeds als vrijwilli-
ger. Op maandagochtend maakt ze er schoon. ‘Dat doe ik samen 
met 5 mannen. Eerst was ik met een groepje vrouwen, maar ik 
ben nog als enige vrouw over.’ Achter de bar staat ze ook:  
‘Op vrijdagavond, als het eerste en het tweede elftal trainen.  
Van bijna al hun ouders, weet ik nog dat ze werden geboren.’  
Als het tweede elftal op zondag thuis speelt, is ze er ook om 
achter de bar te helpen. ‘Jullie hebben natuurlijk liever een leuke 
jonge meid achter de bar, zeg ik weleens. Wat humor met de 
jongens’, lacht ze. ‘Het zijn allemaal lieve jongens. Heel behulp-

zaam. Ze wachten altijd tot ik ook naar huis ga en zeggen dan: 
bedankt Albertje.’
In huis doet ze het liefst alles zelf. ‘Als ik het nog kan, dan doe ik 
het. Ook behangen en schilderen.’ Het huis schoon en netjes, dat 
vindt ze belangrijk. ‘Gisteren was ik nog op de derde verdieping 
bezig. Dat zal niet altijd nodig zijn, maar daar ben ik ouderwets 
in’, zegt ze. ‘Even de dekbedden naar buiten. Dan hangen ze 
daar mooi onder het afdakje in de zon. Daar geniet ik van.’

Albertje heeft een mooie tuin om het huis. Ook daar doet ze 
alles zelf. ‘Er komt alleen iemand om de heg te snoeien. In het 
voorjaar vul ik zelf de bloembakken.’ Als het nodig is, staat ze 
gewoon nog op een trapje. Bang om te vallen, is ze niet. ‘Ik ben 
weleens gevallen toen het glad was, maar ik had niks. Ik denk 
dat ik sterke botten heb. Ik voel me daar goed bij, anders deed ik 
het niet. ‘

‘In de tuin heb ik een afdakje met kanaries eronder. Mijn man 
had al vogeltjes. Toen hij overleden was, kon ik ze niet wegdoen. 
Daar heb ik een hoekje om te zitten. Heerlijk. Want natuurlijk zit 
ik ook wel eens. Maar ondertussen brei ik dan weer een truitje 
voor mijn achterkleinzoon.’ 

Snipperdag
‘Op dinsdag heb ik mijn vrije dag. Dat noem ik mijn snipperdag. 
Dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn zus in Wolvega.’ Dat doet ze 
met de elektrische fiets of de auto. ‘Ik rij ook nog auto. Niet hele 
einden, maar de bekende stukken.’

‘De dokter zegt altijd: je hebt te veel energie, dat moet je kwijt. 
Ik heb het nu eenmaal graag druk. Zo ben ik ook nog bij de jeu de 
boules club en de kaartvereniging. Natuurlijk heb ik wel minder 
energie dan vroeger. Dus ik neem wel pauzes, maar ik verveel 
me nooit.’ 

‘Het nadeel van ouder worden is wel’, vindt Albertje, ‘dat veel om 
je heen wegvalt. Ik ben overal de oudste.’ Gelukkig heeft ze nog 
plezier in heel veel dingen. ‘Ieder voorjaar geniet ik weer van alle 
bloemen die tevoorschijn komen’, besluit ze. ‘Dan kan ik weer in 
de tuin tekeergaan. Lekker bezig blijven is het allerbeste.’’ 

76
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We zijn tevreden met onze ‘rapportcijfers’:
• Presteren naar opgaven en ambities: 7,5
• Presteren volgens belanghouders:  7,5
• Presteren naar vermogen:   8,0
• Governance:   7,3

We hebben vooral goed ‘gescoord’ op de onderdelen betaal-
baarheid, vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. 
Daar hebben we de afgelopen tijd dan ook veel tijd en energie in 
gestopt. Zodat u prettig en betaalbaar kunt wonen.

Woningstichting Weststellingwerf blinkt uit in bescheidenheid
Dat is wat de visitatiecommissie zegt. Da’s mooi, maar daar scoren 
we geen punten mee. 
We zullen de komende tijd meer bekendheid geven aan wat we 
gedaan hebben. Dat is ook een tip die de commissie ons heeft 
meegegeven.

Natuurlijk kunnen we er ook van leren
Dat is ook het doel van de visitatie. Een van de verbeterpunten is 
bijvoorbeeld: betrek huurders eerder bij beleid en plannen.  
We gaan kijken hoe we dit kunnen doen. Daarbij is het even 
zoeken naar wat we met u als huurder regelen en wat met huur-
dersorganisatie De Bewonersraad Friesland.

In het visitatierapport staan meer verbeterpunten en adviezen. 
Daar gaan we de komende periode mee aan de slag. 

U vindt het visitatierapport op onze website 
www.wstweststellingwerf.nl.

Visitatie: uitblinken 
in bescheidenheid

Sluitingsdagen 
kantoor

Eenmaal per 4 jaar moeten we als woning-
stichting een visitatie, een onderzoek, laten 
uitvoeren. Dat hebben we de afgelopen tijd  
weer gedaan. Bij zo’n visitatie kijkt een  
onafhankelijke commissie of we de goede  
dingen deden. En ook of we deze dingen goed 
deden. Hierna leest u de belangrijkste punten uit 
dit rapport.  

Ons kantoor is de komende tijd gesloten op:

• 10 april (tweede paasdag)

•  27 en 28 april (Koningsdag en de vrijdag daarna)

•  18 en 19 mei (Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna)

• 29 mei (tweede pinksterdag)

• 2 juni (personeelsreisje)

Heeft u op deze dagen een reparatieverzoek dat niet kan 
wachten? Als u ons telefoonnummer belt, krijgt u de 
meldkamer aan de lijn. 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.

9

Stuur dan een e-mail met uw wens of 
idee naar info@wstweststellingwerf.
Of hang uw idee in onze kleurige 
wensboom. Deze staat in de hal van ons 

kantoor aan de Keiweg 14 in Wolvega.

Misschien wordt uw wens werkelijkheid! 

Mijn/onze wens:

Naam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

Heeft u een goed idee om uw buurt 
veiliger, schoner, mooier of leuker 
te maken?

Of organiseert u een activiteit met, 
en voor, andere huurders?

✁

Maak 
uw 
buurt:

988

Mooier

Veiliger

Leuker

Liever

Schoner

9

Heeft u een 
wens of idee?



v o o r t g a n g  p r o j e c t e n

•  Pitrietstraat (even huisnummers 2 t/m 24)
Aan de achterkant van de woningen aan de Pitrietstraat is een 
(eigen) parkeerstraat aangelegd. De bewoners kunnen daar 
hun auto parkeren. Hier ligt onder de grond een lege buis. Die 
kunnen bewoners gebruiken voor de aanleg van een kabel voor 
een laadpaal voor een elektrische auto. Zo zijn we hier goed 
voorbereid op de toekomst.

• Pitrietstraat (oneven nummers 1 t/m 27) 
• Nieuwstraat (even nummers 56 t/m 82)
• Nieuwstraat 1, 1a en 1b
De bestaande 31 woningen zijn gesloopt. Reitsma Bouw (Mor-
gen Wonen) is nu bezig met het plaatsen van casco’s, de rompen 
van de woningen.  Dit gebeurt door wanden, vloeren en daken 
te plaatsen, die al in de fabriek zijn gemaakt. Als die casco’s er 

allemaal staan, begint de afbouw van de woningen.
In de Pitrietstraat en de Nieuwstraat (nummers 56 t/m 82) 
bouwen we 6 blokken van 4 woningen, met in totaal: 
-  8 gezinswoningen met 3 slaapkamers en 
-   16 kleinere woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens, ook 

met 3 slaapkamers. 
Daarnaast komen er aan de Nieuwstraat (nummers 1, 1a en 1b) 
3 levensloopbestendige woningen. Elk met 3 slaapkamers. 
We verwachten dat alle woningen begin augustus 2023 worden 
opgeleverd.

Tussen de Pitrietstraat en de Nieuwstraat in, komt ook weer een 
(eigen) weg. Hier kunnen deze bewoners hun auto parkeren. 
Ook hier leggen wij een ‘loze’ buis voor het opladen van elektri-
sche auto’s. Zo’n buis komt er ook bij de Nieuwstraat 1, 1a en 1b.

Sloop en nieuwbouw 

We vinden het belangrijk dat u prettig woont, in een goed 
onderhouden en betaalbaar huis. Daarom hebben we, als 
dat kan, zonnepanelen op uw woning gelegd. Zonnepa-
nelen zijn goed voor uw portemonnee én voor het milieu. 

Zonnepanelen later ingeschakeld
Er waren tot voor kort 376 woningen waar zonnepanelen 
op lagen, die nog niet waren ingeschakeld. Dat kon niet van-
wege de capaciteit van het elektranet van Liander. Eind vorig 
jaar is deze situatie veranderd. In december 2022 hebben wij 
opdracht gegeven om alle zonnepanelen te gaan inschake-
len. Het bedrijf GD-Solar doet dat voor ons. Het kost tijd 
om dat bij iedereen te doen. Zijn uw zonnepanelen nog niet 
ingeschakeld? Neem dan gerust contact met ons op.

We gaan nog zonnepanelen plaatsen op 69 woningen. 
Dat is in april klaar, als alles volgens planning gaat.

Stand van zaken 
zonnepanelen

In totaal hebben 

we tot nu toe ongeveer 18.150 

zonnepanelen geplaatst. Hiermee 

voorkomen we ongeveer 2,55 miljoen kg 

CO2-uitstoot. Dit zou anders bij de productie 

van elektriciteit zijn vrijgekomen. 

Door de zonnepanelen 

gebeurt dat niet meer.

Februari 2023: de laatste huizen worden gesloopt Eind maart 2023: de nieuwbouw is in volle gang

Hoe ver zijn we met onze sloop- en nieuwbouwprojecten in Noordwolde?
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Energiezuinige en 
comfortabele woningen 

De Nul-Op-de-Meter woningen’ zijn gasloos,  
heel goed geïsoleerd en hebben een warmtepomp, 

een warmte-terugwin-unit, vloerverwarming en  
zonnepanelen. Dat betekent dat deze woningen,
bij ‘normaal’ gebruik, ongeveer evenveel energie

 verbruiken als dat ze opwekken. Daardoor hebben
 bewoners nauwelijks tot geen energielasten. 

11
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Vraag een reparatie aan via ‘Mijn Thuis’
Wilt u iets in uw huis laten repareren? Via ‘Mijn Thuis’ kunt u een 
verzoek om reparatie indienen. U plant gelijk ook zelf een afspraak 
met onze onderhoudsdienst in. Op een moment dat het u uitkomt. 
Wel zo makkelijk. 

Betaal gemakkelijk met iDEAL 
Via ‘Mijn Thuis’ kunt u zien welke rekeningen u bij ons heeft  
openstaan. Handig, via de iDEAL-knop kunt u deze gelijk betalen. 

Neem contact op om inloggegevens aan te vragen
Om ‘Mijn Thuis’ te kunnen gebruiken, heeft u inloggegevens 
nodig. 
Deze kunt u op 2 manieren krijgen:
•  Bel nummer 0561 - 61 38 15 en vraag naar het team Verhuur. 
•  Of stuur een e-mail naar vhbz@wstweststellingwerf.nl. 

Vermeld daarbij uw adres en geboortedatum.

Inzicht en gemak met ‘Mijn Thuis’

Met deze tuinkalender 
staat uw tuin er tiptop bij!Tips voor huurders met zonnepanelen

tiptip

12

U vindt ons huurdersportaal ‘Mijn Thuis’ op onze website 
www.wstweststellingwerf.nl.  Via dit huurdersportaal kunt u 
uw persoonlijke gegevens bekijken en (deels) veranderen.  
Uw gegevens zijn veilig bij ons. Persoonlijke informatie op 
‘Mijn Thuis’ is alleen door uzelf in te zien. 
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Check regelmatig of uw zonnepanelen nog ‘aan’ staan
Liggen er zonnepanelen op uw dak? Soms schakelen deze zelf 
uit. Bijvoorbeeld bij een stroomstoring, of na onweer. Of als het 
netwerk de opgewekte stroom even niet kwijt kan. U levert dan 
geen stroom meer terug op het net. Maar u betaalt wél voor de 
stroom die u gebruikt. Kijk daarom regelmatig in de meterkast.

• Staat de schakelaar voor de zonnepanelen op ‘uit’? 
Dan kunt u die gewoon weer inschakelen.

• Knippert er een rood lampje?
Dat is goed. Dat betekent dat de zonnepanelen  
zijn ingeschakeld. 

Hoe controleer ik of de zonnepanelen werken? 
•  Wees er zeker van dat de schakelaar voor de zonnepanelen 

omhoog staat. 
• Schrijf het digitale cijfer van de zonnepanelengroep op. 
• Check op een zonnige dag of dit cijfer is opgelopen:
 - Is dat zo? Dan doen de zonnepanelen het goed.
 -  Is dit cijfer niet veranderd?  

Het kan zijn dat er een storing 
is. Neem dan contact op met de 
woningstichting.

De zon begint vaker te stralen. Vogeltjes, vlinders en bijen hebben het weer druk. 
Tijd om aan de slag te gaan in uw tuin. Wat kunt u de komende tijd in de tuin doen?  U vindt hier verschillende tips.

April

Grasmaand
 
•  Gras: U kunt het gras vanaf nu weer 

regelmatig maaien.
•  Planten: Bescherm bloeiende planten 

als nachtvorst is voorspeld.  
Haal alle dode plantenresten weg.  
Dit kan in de compostcontainer.  
U kunt keukenkruiden en groenten 
zoals worteltjes zaaien.

•  Snoeien: Vanaf april kunt u ook de 
hagen weer knippen en snoeien.  
Door dit regelmatig te doen, krijgt 
u een mooie strakke haag die niet te 
breed wordt.  

•  Grote schoonmaak: Het is de tijd om 
de tuin, het terras en de tuinmeubels 
schoon te maken. Verwijder oude 
planten uit de borders of potten en 
maak ze klaar voor een nieuw plant-
seizoen.  
Heeft u grind? Hark dit dan goed door 
om de eerste onkruidgroei te stoppen. 

Mei

Bloeimaand
•  Gras: Blijft er water staan op het 

gras, of blijft de grond erg nat? Steek 
dan een mestvork op verschillende 
plekken in de grond. En beweeg deze 
zachtjes heen en weer.

•  Planten: Geef vetplanten in de tuin 
weinig water: vanaf mei begint hun 
rustperiode. 

•  Snoeien: Gaat u snoeien? Controleer 
eerst of er geen vogelnest in de boom, 
haag of struik zit.

•  Water geven:  Giet bij bloembakken 
en potten zoveel mogelijk op de pot-
grond en niet op de planten. Gebruik 
hiervoor water uit een regenton, als u 
die heeft. Dit bespaart kraanwater én 
het water heeft de juiste omgevings-
temperatuur. Doe dat bij voorkeur  
’s morgens. 

Juni

Zomermaand
•  Gras: Maai uw gras niet te vaak, als 

het weinig regent. En ook niet te kort. 
Om uitdroging te voorkomen, kunt u 
het beste tot ’s avonds wachten met 
maaien.

•  Planten: Juni is heel geschikt om bijv. 
vergeet-mij-nietje, juffertje in het 
groen, leeuwenbekje en campanula te 
zaaien. Met een beetje geluk bloeien 
ze het komend voorjaar.

•  Snoeien: Verwijder uitgebloeide 
bloemen van voorjaarsbloeiers.  
Als struiken te groot zijn geworden, 
kunt u die na hun bloei snoeien.

•  Water geven: Regent het niet 
zoveel? Sproei uw tuin dan regel-
matig. Maar verwen uw planten niet te 
veel: als ze wat minder water krijgen, 
groeien de wortels dieper. Hierdoor 
kunnen ze beter tegen droogte.

Gratis zadenbieb
Wist u dat er in Wolvega een zadenbibliotheek is? Dit is 
een plek waar je zaden van groenten, kruiden en bloemen 
kunt lenen en ruilen. U neemt de zaden gratis mee. Het is 
de bedoeling dat u na de bloei of oogst ook weer zaden in-
levert. U vindt de zadenbieb in de bibliotheek van Wolvega 
(Griffioenpark 10). Meer informatie over de zadenbieb 
vindt u op www.zadenbibliotheeknederland.nl

En terwijl u zo bezig bent, ziet u uw tuin steeds mooier 
worden. Bij al dat werken in de tuin blijft u bovendien 
lekker fit. Laat de zomer maar komen!

Benieuwd naar meer tuintips? 
Kijk eens op www.groei.nl/tuin/tuinkalender.  
Hier kunt u ook gratis een digitale tuinkalender 
downloaden. Altijd handig! 
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Arjan Verheulen (44) is per 1 februari bij de woningstich-
ting gestart als coördinator Onderhoudsdienst. Hij heeft een 
nieuwe baan én is net verhuisd. ‘Het is nog heel vers allemaal.’

Arjan is van oorsprong een Brabander. ‘Dat hoor je wel als ik praat. 
Dat gaat er nooit meer uit.’ Met zijn gezin woonde hij jaren in 
Noord-Holland. Dat hoor je óók aan zijn: ‘Ik heb er onwijs veel zin 
in.’ Daar, in Noord-Holland, vonden ze het te druk worden. 

Jeugdvriend 
Daarom zijn ze op 27 januari van 
dit jaar naar Elsloo verhuisd. ‘We 
kwamen al jaren in deze omge-
ving. Een jeugdvriend woont hier 
in de buurt. Het is hier zo mooi en 
rustig. Dus mijn vrouw en ik heb-
ben aan de kinderen (van 10 en 
bijna 12) gevraagd of ze hierheen 
wilden verhuizen. Gelukkig zeiden 
ze ‘ja’ en zo zijn we met elkaar het 
avontuur aangegaan.’

Telefoondienst 
Vanwege de verhuizing zocht 
Arjan een nieuwe baan. Die vond 
hij bij de woningstichting. Als 
coördinator Onderhoudsdienst 
heeft Arjan een breed pakket aan 
werkzaamheden. 
‘Ik heb ‘s ochtends vaak telefoon-
dienst. Dus als huurders bellen met 
vragen of klachten, krijgen ze me 
vast een keer aan de telefoon. Dat 
is goed, dan weet ik wat er leeft.’ Verder is Arjan het aanspreek-
punt voor de vakliedengroep (de Onderhoudsdienst) , maakt hij de 
planning en zorgt hij voor voldoende materiaal. Ook let hij erop dat 

er volgens de Arboregels wordt gewerkt, in een veilige en gezonde 
werkomgeving. ‘Ik zorg dat alles reilt en zeilt. Die afwisseling, daar 
hou ik van.’
Zijn oorspronkelijke beroep is metaalwerker. ‘Ik hou nog steeds van 
het handwerk, maar als je ouder wordt, wordt dat ook zwaarder.’ 
Arjan heeft bij allerlei organisaties gewerkt. Van de scheepsbouw 
tot de technische dienst van het speciaal onderwijs. ‘Zo’n dertien 
jaar geleden ben ik in de corporatiesector begonnen’, blikt hij 

terug. ‘Eerst bij Woonzorg Nederland, 
een landelijke woningcorporatie voor 
senioren. De laatste 6 jaar werkte ik bij 
woningcorporatie De Woonschakel in 
Medemblik, waarvan 3 jaar als opzichter 
dagelijks onderhoud. Nu heb ik dus weer 
een leuke nieuwe stap gemaakt.’

Gewoon goed luisteren 
‘Mijn eerste indruk? Mijn collega’s vor-
men een hechte, open groep. Ik voelde 
me meteen welkom. Ik weet al goed de 
weg in de omgeving, want ik rijd hier al 
jaren rond. De woningen zelf ken ik na-
tuurlijk nog niet. Dat komt nog. En soms 
moet ik even wennen aan het Stelling-
werfs. Maar ach, ik ben ook ooit vanuit 
Brabant naar West-Friesland verhuisd. 
Dus dat gaat zeker goed komen. Gewoon 
goed luisteren.’ 

‘Welkom bij de familie’, kreeg Margreet de Graaf (59) te horen 
tijdens haar eerste werkdag op 30 januari. Een hartelijke start 
van haar werk als directiesecretaresse bij de woningstichting. 
‘En ik had ook al zo’n leuk kennismakingsgesprek’, zegt ze 
enthousiast. 

Hiervoor werkte Margreet 26 jaar bij WoonFriesland, 
een grote Friese woningcorporatie. Daar had ze allerlei 
functies: van directiesecretaresse en klachtencoördinator tot 
communicatiemedewerker. 
‘In mijn nieuwe baan komt dat 
allemaal samen.’ 

Als directiesecretaresse 
ondersteunt ze de directeur 
en de managers op het 
gebied van communicatie en 
personeelszaken. Dat betekent 
onder andere: brieven opstellen, 
agendabeheer, archieven opzetten 
en allerhande organisatorische 
klussen. 
‘Ik ga kijken wat ik vanuit mijn 
ervaring kan toevoegen’, aldus 
Margreet. ‘Ik hoop dat ik weer 
een vraagbaak kan zijn. Vooral 
op het gebied van het gebruik 
van begrijpelijke taal en structuur 
in teksten. Dat blijkt me goed te 
liggen’, legt ze uit.  

Van een grote naar een kleine corporatie. Een bewuste keuze. 
‘Het is hier kleinschalig. Heel toegankelijk ook, met een balie 
voor bezoekers. De sfeer is gemoedelijk.’ En ze voegt eraan toe: 
‘Natuurlijk wordt er ondertussen gewoon hard gewerkt.
Wat ik verwacht van mijn nieuwe baan? Lekker werken vooral. Dat 
we met elkaar onze doelen halen, op een prettige manier. Ik heb er 
heel veel zin in.’

Boudicca Brouwer (29) werkt sinds 1 februari als controller bij 
de woningstichting. 

Hiervoor was ze accountant bij PricewaterhouseCoopers  (PwC). 
Een groot bedrijf, dat bij allerlei organisaties de controle uitvoert. 
Met veel jonge mensen in dienst. ‘Hier ben ik de jongste en de 
sfeer is heel anders. Ze maken het niet mooier dan het is. Daar hou 
ik van.’

‘Ik doe een extra controle op 
alle processen, investeringen 
en financiële beslissingen. 
Vandaar het woord controller. 
Huurders merken niet direct iets 
van mijn werk. Maar ze kunnen 
er nog beter van op aan dat de 
woningstichting het beschikbare 
geld eerlijk besteedt. Volgens 
de vereiste processen. Daarmee 
wordt het risico op fraude zo klein 
mogelijk.’

Ze werkt 1 dag per week 
bij de woningstichting. En 2 
dagen per week bij een andere 
woningstichting, Dynhus in 
Balk.‘Ik woon in Lemmer, mooi 
in het midden. Daar ben ik vorig 
jaar september met mijn man 

naartoe verhuisd. Ik was zwanger van ons eerste kindje. Daarom 
wilde ik graag wat rustiger werk doen, liefst in de buurt van mijn 
woonplaats. Net voor mijn verlof heb ik gesolliciteerd. Vandaar 
dat ik nu pas ben begonnen. We woonden 2 weken in ons nieuwe 
huis, toen in oktober onze zoon werd geboren. ‘Ja’, lacht ze, ‘ik hou 
ervan om precies te plannen.’ 

Arjan Verheulen: 

‘We zijn met elkaar het 
avontuur aangegaan’

Boudicca Brouwer:
‘Ik hou ervan om 
precies te plannen’ 

Margreet de Graaf:
‘Met elkaar onze  
doelen halen’
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   Woordzoeker
Stuur ons uw oplossing (voor 1 mei 2023) 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 maart 2023.

Woordzoeker  (december 2022)
ZORG VOOR WEERSTAND IN DE WINTER

Winnaar: Dhr. W.M.H. Kulpe uit Wolvega. 
Gefeliciteerd!

   Waar o waar?
Stuur ons uw oplossing (voor 1 mei 2023) 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 maart 2023.

Oplossing Waar o waar  (december 2022)
GERENOVEERDE KERKJE IN VINKEGA

Winnaar: mw. A. Otten uit Noordwolde.
Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?
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ademhaling

aerobics

afvallen

aikido

beweging

bmi

bodybuilding

botten

cardio

conditie

dans

dieet

drive

eetpatroon

energie

extra

fiets

fietsen

fit

fruit

fut

gezond

graanproducten

groenten

gym

hart

judo

krachttraining

leven

levenslustig

nordic walking

olijfolie

ontspannen

peulvruchten

slank

spinning

sport

sterk

tae-bo

tai-chi

vetpercentage

vetverbranding

vis

vitaal

work-out

zumba

G G N N E N N A P S T N O E T S G
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A G R G O A O I D R A C O E I O I

A N D A N S B N K T T P R D L O D

N I I T C O E M J I S K N IJ E R L

P N C N R H A A U F D A F A V T I
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In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzel plezier!
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Twee schoonzussen maken 
werk van hun droom 
‘Het was een langgekoesterde wens van ons allebei’, vertelt Harriët Dolstra (41) uit Steggerda. Samen 
met schoonzus Willemijn van der Weerd (34) uit Noordwolde-Zuid is zij de eigenares van ZIJ Wonen. 
Een moderne woonwinkel in Noordwolde, met een uitgebreid aanbod. Je vindt er alles voor in je huis.  
Van bank of eetkamertafel tot verlichting, windlichten, geurstokjes, posters of vazen. Ook kan je er 
terecht voor sieraden, tassen en leuke cadeautjes. 

‘Thuis was ik altijd met de inrichting bezig. Steeds een andere 
kleur of een nieuw behangetje op de muur’, vertelt Harriët. 
‘Ik droomde al langer van een eigen winkel, maar de kinderen 
waren nog klein en de situatie was er niet naar.’ Harriët heeft 
een kantoorbaan in Heerenveen, maar schoonzus Willemijn zit 
al lang in dit vak. ‘Ze heeft van jongs af aan een zaterdagbaantje 
gehad bij een decoratiewinkel. En ze werkt nu alweer jaren bij 
woonwinkel Boer in Staphorst. Zij wilde ook wel voor zichzelf 
beginnen.’

Begin 2021 hadden de schoonzussen een gesprek met een paar 
ondernemers uit Noordwolde. Deze ondernemers hadden wat 
panden aangekocht die al jarenlang leegstonden. ‘Toen dachten 
we: dit moeten we proberen. We maken werk van onze droom. 
Daarna was het vrij snel klaar, hoor. Voor we het wisten, waren 
we aan het inkopen voor de kerstcollectie.’ 

Op 15 oktober 2021 zijn ze gestart en in december moesten ze 
helaas alweer dicht vanwege corona. Gelukkig konden ze in fe-
bruari 2022 de winkel opnieuw openen. ‘Sindsdien zijn we los.’
Hun banen hebben ze voorlopig gehouden. ‘Dat geeft zeker-
heid. Daarom is de winkel niet iedere dag open. ‘We wisselen 
elkaar af en we staan ook samen in de winkel. Natuurlijk is het 
druk, maar tot nu toe gaat het goed. Uiteindelijk willen we alleen 
nog maar met ZIJ Wonen bezig zijn’, zegt Harriët.

Willemijn en Harriët hebben een prima samenwerking en vullen 
elkaar goed aan. ‘Ik ben meer van de financiën en administratie’, 
zegt Harriët. ‘Willemijn kent het vak door en door. Zij weet wat 
voorbij is en wat juist hip is. Elke dag hebben we lol. Het voelt 
helemaal niet als werken.’ Het bevalt ze goed om eigen baas te 
zijn. ‘Het is leuk om zelf te beslissen. En af en toe een gokje te 
wagen en iets gewoon doen.’ Inkopen doen de schoonzussen ook samen. ‘Ons motto daarbij 

is: blijf bij jezelf. We kopen producten in naar onze smaak en 
waar we zelf achter staan. We bieden natuurlijk wat er in  
Noordwolde nog niet is.’

Er komen mensen van allerlei leeftijden in de winkel. ‘Gisteren 
was er nog een mevrouw van 80-plus die een geurlamp kocht. 
In het begin moet je natuurlijk bekend worden. Dat was even 
zoeken. Maar nu weten ze ons goed te vinden.’
Voor elke portemonnee is er iets. ‘Je kan hier een cadeautje 
kopen van minder dan  € 10, maar ook een chique vaas van 
 € 150. We hebben een wisselend assortiment en zijn altijd bezig 
met vernieuwen. Zo is er elke keer weer wat anders te zien.  
Dat vinden mensen leuk.’ 

‘Onze stijl? Modern en hip. Kom maar een keer kijken in onze 
winkel!’

Meer informatie ZIJ Wonen
Adres: Hoofdstraat Oost 14 Noordwolde
Telefoon: 06 82 55 87 35
E-mail: info@zij-wonen.nl

Openingstijden:
Woensdag en donderdag: 9.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
Koopzondag: elke laatste zondag van de maand:
13.00 - 17.00 uur

Kijk ook op: www.zij-wonen.nl 
Facebook: zijwonen
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adres

woonplaats

e-Mail

Tegen inlevering van deze bon:
10% korting op één artikel naar keuze.

Dit geldt voor de hele collectie. 

De bon is geldig tot 1 juni 2023



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.


