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“Iets doen voor een
ander geeft echt
voldoening.”
IN DE SPOTLIGHT
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”Het scheelt me geld
en het is ook nog
goed voor het
milieu.”
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VASTGOED

“Heeft u ook nagedacht
hoe u inbraak in uw
huis tijdens de vakantie
kunt voorkomen?”
VEILIGHEID BOVEN ALLES

“Dat is goed
voor de toekomst
van onze kinderen.”
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“Elke dag weer
ben ik daar
dankbaar voor.”
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“Iets doen
voor een ander
geeft echt
voldoening.”

De binnenkomer

Zomerzon
De zomervakantie staat voor de deur. Verheugt u zich ook zo
op mooie, zonnige weken? Misschien heeft u wel een extra
reden om uit te kijken naar de zon. Huurders die
zonnepanelen op het dak hebben, wekken namelijk
hun eigen zonnestroom op. Dat is goed voor de
portemonnee en voor de planeet. Zo dragen we
samen bij aan een goede toekomst.
Als sociaal verhuurbedrijf willen we
onze woningen op een betaalbare manier
verduurzamen. Daarom gaan we alle geschikte
daken de komende jaren voorzien van zonnepanelen. We
zijn daar al volop mee bezig. Meer dan 4.000 huurders hebben
al panelen op het dak en dat kunnen er uiteindelijk zo’n 15.000
worden. Deze zomer vragen we de bewoners van ruim 3.000
woningen of ze mee willen doen. Een zonnestroom-consulent of
uw wijkconsulent komt graag even langs om uit te leggen hoe
het in zijn werk gaat en vragen te beantwoorden. Op pagina 8
en 9 leest u daar meer over.
Wist u trouwens dat zonnepanelen vaak een extra prikkel zijn
om bewuster en anders met energie om te gaan? De meest
duurzame stroom is elektriciteit die u niet gebruikt. Het scheelt
bijvoorbeeld al als u elektrische apparaten niet op stand-by zet,
maar helemaal uit. En gebruikt u wel stroom, dan kan dat vaak
slimmer en zuiniger. Door bijvoorbeeld te wassen op een lagere
temperatuur of door LED-verlichting te gebruiken. En heeft u
een nieuw apparaat nodig? Let dan op de energiezuinigheid. Met
dergelijke besparingen maken we samen het verschil.
Genieten van de zon op het balkon of in de tuin hoort ook
helemaal bij de zomer. Helaas zien we in steden en dorpen
steeds minder vogels en insecten. En dat is zorgelijk, want we
hebben ze hard nodig. U kunt ze een handje helpen. Zet uw tuin
of balkon in bloei. Doe meer met groen: plant ﬂeurige eenjarigen
of zaai wilde bloemen in een pot. Lees op pagina’s 6 en 7 hoe u
dat kunt aanpakken.
Fijne zomer!

“Het is hier
echt heel leuk.”
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IN DE
SPOTLIGHT

Maak vooral ook plezier met elkaar!
In Harkema zorgen ze voor hun ouderen. Tien vrijwilligers organiseren activiteiten voor oudere
dorpsgenoten in De Bôge. Elke woensdagochtend komen twaalf bewoners bij elkaar. In de
gemeenschappelijke ruimte drinken ze koffie en daarna gaan ze gymmen, het spijkerspel spelen of sjoelen.
Vrijwilliger Josie Dam is een van de verbindende schakels tussen de bewoners, het dorp en WoonFriesland.

D

e Bôge heeft 31 huurappartementen waar ouderen zelfstandig wonen. De
meeste bewoners komen uit Harkema of directe omgeving. Vrijwilligers
uit het dorp verzorgen al ruim acht jaar activiteiten voor ‘hun’ ouderen.
Vrijwilliger Josie Dam werkte vroeger voor de dagopvang in De Bôge. “Toen
woonden hier nog bewoners die zorg nodig hadden en deden we veel activiteiten.
Toen deze groep bewoners hier weg moest, hielden ook de activiteiten op. Dat
vonden we als vrijwilligers jammer en daarom hebben we dit zelf opgepakt.”
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Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder

Vaste club
Josie: “We overleggen als vrijwilligers zo’n twee keer per jaar met elkaar.
Dan maken we een agenda voor een half jaar zodat iedereen weet wanneer
welke activiteit staat gepland. Het wekelijkse ‘koffie-uurtje’ duurt anderhalf
uur en wordt door een vaste club bewoners bezocht. Vandaag wordt het
Spijkerspel gespeeld. Dit spel is hersengymnastiek. Een leuk dobbelspel
waarbij je moet rekenen, maar ook tactisch moet denken.”

‘Prei, eieren en ham,
dat werd de basis
voor Eitje-preitje’
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Josie Dam,
vrijwilligster

Volop meedoen
Naast dit wekelijkse moment doen de vrijwilligers in Harkema nog veel
meer. Bewoner Johannis van der Tuin, “Het is hier echt heel leuk.
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Zo is er elk jaar een barbecue, we hebben jaarlijks een uitje en tijdens de
Feestweek (Zin Oan) in Harkema is het ook feest in De Bôge.” Vrijwilliger
Josie vervolgt: “Er zijn ook nog feestelijkheden met Pasen, Sinterklaas
en Kerst. En verder organiseren we samen met lokale winkels of andere
inwoners uit Harkema activiteiten. Zo zorgen we dat het dorp en de
bewoners bij elkaar betrokken blijven. We hebben bijvoorbeeld twee
keer per jaar een modeshow. Dit doen we samen met een modezaak.
Dan showen de bewoners de nieuwste mode. En nog steeds brengt de
voormalige plaatselijke bakker iedere week koekjes voor het koffie-uurtje.
Bewoners van De Bôge staan echt midden in de gemeenschap
van Harkema.”

Tips om eenvoudig iets te doen voor (mede)bewoners
in uw dorp:
• Bedenk samen met een paar mensen een idee.
Houd het simpel, maar voer het snel uit.
• Betrek de bewoners en maak vooral ook plezier met elkaar.
• Een klein idee geeft al snel groot plezier!
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OP STAP
MET

Afdeling Planning Magazijn

Meelopen met een eigen reparatieverzoek:
vanaf de melding tot de reparatie!

“We laten
met een kijkje
achter de schermen
graag zien wat ons
werk inhoudt.”
Jeen Burgstra,
medewerker
WoonFriesland

Ingrid Modderman, medewerker Planning bij WoonFriesland, vertelt mevrouw
Hermans hoe het werkt bij de afdeling Planning. “Wanneer een huurder
met ons belt, wordt er een afspraak gemaakt. Deze komt op het planbord.
Wij controleren de ingeplande tijd, of deze bij de juiste onderhoudsmonteur
is ingepland en of de route efficiënt is. Daarna zorgen we voor afstemming
tussen alle partijen. Bijvoorbeeld met de huurder en onderhoudsmonteur
wanneer een vervolgafspraak nodig is. En met het magazijn en de
onderhoudsmonteur wanneer bestelde onderdelen binnen zijn.”

WOONFRIESLAND

Voor de zekerheid wordt het juiste keukendeurtje erbij gezocht, mocht dit
niet op te lossen zijn met de nieuwe scharnieren. Nog even controleren of
het de juiste kleur is en dan samen naar de bus.

“Het was
een leuke en
leerzame ochtend
vol met nieuwe
ontmoetingen.”
Marijke Hermans,
huurder
WoonFriesland

Marijke Hermans, huurder bij WoonFriesland, heeft in haar woning een lekkende kraan en een
deurtje in haar keukenkast dat niet goed sluit. Dit meldde zij telefonisch bij WoonFriesland en
een afspraak voor de reparatie was snel gemaakt. Vandaag gaat mevrouw Hermans op stap
met onderhoudsmonteur Jeen Burgstra. Ze krijgt een kijkje achter de schermen en ziet hoe haar
reparatieverzoek nu wordt aangepakt! Dit gaat vanaf het moment dat een huurder een melding doet
totdat de monteur het heeft gerepareerd.
4 •

Samen met Jeen neemt mevrouw Hermans een kijkje in het magazijn van
WoonFriesland. Magazijnmedewerker Gerard Dragstra staat hen te woord
en helpt met het vinden van een nieuwe kraan en scharnieren voor
het keukendeurtje.

>

Onderhoudsbus Bij de huurder thuis
Wanneer ze bij de bus aankomen, vertelt mevrouw Hermans over
haar waardering voor het werk van onderhoudsmonteurs. En
dat is niet zomaar. “Mijn vader was onderhoudsmonteur bij een
woningbouwstichting in Rotterdam. Thuis vertelde hij over wat hij
allemaal meemaakte in zijn werk. Dus zeer herkenbaar voor mij.”
Daarna gaan ze samen naar het huis van mevrouw Hermans.

>

Eenmaal thuis bij mevrouw Hermans
vervangt Jeen toch het keukendeurtje.
Het blijkt een eenvoudig klusje en is dan
ook zo klaar. Ook plaatst hij een nieuwe
kraan. De klus is geklaard en mevrouw
Hermans bedankt Jeen hartelijk. “Het
was een leuke en leerzame ochtend. En
mijn keuken is weer tiptop in orde!”

In één keer goed, daar werken
wij hard aan! Daarom blijven
wij onze werkprocessen
continu verbeteren. Hiervoor
vragen wij u steeds hoe u
onze dienstverlening ervaart.
Ons doel? Het voor u zo
gemakkelijk mogelijk te maken.
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GEWOON
GROEN

Tips bloeiende plantjes
en bloemen

Laat insecten opbloeien
met meer bloemen in uw tuin
Hebt u het al gehoord en was het u al opgevallen? Er zijn steeds minder insecten in
Nederland. Tweederde van alle vlinders, bijen, kevers, en andere insecten is al verdwenen.
Deze dieren verdwijnen door steeds groter wordende steden en een wirwar aan wegen.
Insecten zijn niet dol op tuinen met veel steen, waar weinig groen is. Maar we kunnen
niet zonder ze! Wat ze nodig hebben? Bloemen! Want waar bloemen zijn, zijn insecten.
En insecten zijn nodig als voedsel voor andere dieren. Hoog tijd om deze kleine beestjes
terug te halen dus!

Tip 1:
Eenjarige
bloeiende plantjes
Eenjarige bloeiende plantjes zijn heel geschikt als
u snel resultaat wilt. Als u die kant-en-klaar koopt,
heeft u gelijk meer bloemen in de tuin of op het
balkon. Bovendien zijn eenjarige bloemen vaak
goedkoop en sterk.

Geen tuin?
Geen nood!

Zijn de eenjarige bloemen in de herfst uitgebloeid?
Dan kunt u er ook nog compost van maken.
Ook goed voor de natuur! Helemaal groene
vingers gekweekt? Verzamel dan de zaadjes van de
uitgebloeide bloemen. En zaai die een volgend jaar
weer, zodat u gratis nieuwe eenjarige bloeiers heeft!

Zet dan uw balkon in bloei. Want ook
een balkon is een hele geschikte plek om
meer bloemen toe te voegen. Zet er potten
en plantenbakken neer met wat leuke eenjarige bloeiende plantjes of wilde bloemen
(zie tips hiernaast). Dit hoeft niet veel
te kosten, brengt een hoop vrolijkheid
en trekt vlinders, bijen en
andere insecten aan.

Tip 2:
Wilde
bloemen
Naast eenjarige bloeiende plantjes, kunt u ook wilde
bloemen zaaien. Hoe meer verschillende bloemen u
zaait, hoe meer verschillende insecten dit aantrekt.
Wilde bloemen zaaien in uw tuin is wat minder
geschikt. Dit omdat u dan maar maximaal twee keer
per jaar mag maaien, niet mag schoffelen en er veel
kans is op wildgroei op plaatsen waar u dat niet wilt.
Gelukkig groeien wilde bloemen ook hartstikke goed
in potten en plantenbakken. Die kunt u nieuw kopen,
maar misschien heeft u nog wel een mooie pot of
zinken emmer staan.
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“We kunnen allemaal een rol
spelen in het weer groen en
gezonder maken van de natuur.
Alle kleine beetjes helpen:
begin bij uw eigen tuin of balkon!”

>

>

Het beste resultaat?
Ga voor potten en
plantenbakken! Tips:
• Zet eenjarige bloeiende
plantjes of wilde bloemen in
een pot of plantenbak voor
het beste resultaat en het
minste onderhoud. Gebruik dan
teelaarde voor wilde bloemen
en potgrond voor eenjarige
bloemen.
• Maak (boor)gaten in de
onderkant en zet de pot of bak
niet op stenen. Want dan kan het
water niet weglopen.
• Heeft u alleen maar stenen in uw
tuin? Dan kunt u ervoor kiezen
om stenen eruit te halen. Dit
geeft weer meer ruimte voor
groen!

• Heeft u geen tuin, maar wel
een balkon? Zorg er dan voor
dat de pot niet te zwaar wordt
en er ruimte onder de pot zit,
zodat het water weg kan. Leg er
bijvoorbeeld een latje onder.
• Leg zo’n vijf centimeter
hydrokorrels onder de aarde. Of
misschien heeft u nog wel oude
dakpannen of potten liggen, die
u niet meer wilt gebruiken? Sla
deze dan kapot en leg dit onderin
de pot of plantenbak.
• Liever een plantenbak van
hout maken? Leg er dan een
worteldoek in. Dan komt er geen
grond tussen de naden, waardoor
het hout minder aangetast wordt.

WOONNIEUWS
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Vastgoed

Bekijk ook de film
over het plaatsen van
zonnepanelen op onze site.

Wist u
dat...

Gewoon dóen!
Woningverbeteringen

Sinds 2016 werken we samen met Wocozon.
Nu zijn we drie jaar verder. Wat is er allemaal
gebeurd? Hieronder leuke weetjes.
Wist u dat...

…in mei 2017 de eerste zonnepanelen geplaatst zijn in Heerenveen en Leeuwarden?
…op bijna 5000 woningen in totaal zo’n 30.000 zonnepanelen liggen?
…deze panelen ruim 8 miljoen kWh per jaar opleveren?
…al onze zonnepanelen ongeveer 3 miljoen kg CO2 besparen per jaar?
… niet alle woningen en appartementen geschikt zijn voor zonnepanelen?

Zonnepanelen op uw dak laten leggen? Dat is zo voor elkaar. WoonFriesland wil
zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen waar u als huurder van proﬁteert.
Dat doen we bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. Veel bewoners van huizen
die hiervoor geschikt zijn, hebben een brief met een aanbod ontvangen.
Wie ja zegt, kan rekenen op een lagere energierekening.

Zelf zonnestroom opwekken
Als zonnestroom-consulent gaat Tim Haarlem, namens de
Stichting Wocozon, langs bij bewoners om uitleg te geven over
de zonnepanelen. Hij neemt samen met bewoners de brief met
het aanbod door. Hij legt uit wat er gaat gebeuren als huurders
zonnepanelen krijgen. “In principe komen alle geschikte woningen
en appartementen op termijn in aanmerking. We zijn eerst gestart
met de gezinswoningen. Vrijwel al deze mensen hebben een
brief ontvangen. Bent u nog niet benaderd en is uw woning wel
geschikt? Dan krijgt u dit jaar nog bericht. De komende jaren
willen we al onze geschikte woningen en appartementen van
zonnepanelen voorzien.”

Uw dak niet geschikt? Dit kan komen doordat het dak op het noorden gericht is, er
een grote boom bij de woning staat of dat het dak van uw appartementengebouw
niet groot genoeg is voor zonnepanelen.

Zonnepanelen binnen een dag gelegd

“Omdat we weten dat de berekening van het voordeel best
ingewikkeld kan zijn, gaan mijn collega’s en ik bij mensen thuis
langs om alles goed uit te leggen. Zo is duidelijk wat we aanbieden.

Het plaatsen van de zonnepanelen is zo gebeurd. Binnen een
dag liggen ze op het dak en is alles aangesloten. Tim: “Het
plaatsen en het onderhoud zijn gratis, en voor een kilowattuur
zonnestroom betaalt u minder dan stroom via uw eigen
energiebedrijf. Bewoners hebben er geen omkijken naar.”

Zonnepanelen op het dak betekent in ieder geval dat er minder
betaald wordt voor de stroom. Als er acht zonnepanelen op het dak
komen, bespaart u per maand zo’n 15 euro; op jaarbasis gemiddeld
175 euro. Dat bedrag gaat af van de energierekening. U betaalt
alleen voor de zonnestroom die u zelf opwekt en gebruikt. En dat
is minder dan wat u nu betaalt aan uw eigen energieleverancier. En
bent u zuinig met energie, dan bespaart u nog meer.”

Bij Karin Dieckman zijn de zonnepanelen al in november
gelegd. ‘Het was zo klaar en ik heb er geen last van gehad.
Die jongens deden hun werk goed en netjes. Dat mag ook
weleens gezegd worden.”

“Verlaag het
voorschot bij uw
energieleverancier en
proﬁteer direct. Of gebruik
de besparing als spaarpot.
Zo eenvoudig is het! Na de
installatie kunt u online
eenvoudig volgen hoeveel
zonnestroom u opwekt.”

Zonnepanelen op het dak is ook goed voor het milieu,
gaat Tim verder. “Per zonnepaneel bespaar je jaarlijks zo’n
100 kilo CO2-uitstoot. En dat is weer goed voor de toekomst
van onze kinderen.”
Voor Karin was de verlaging van de energierekening de
belangrijkste reden om ja te zeggen. “Met drie kinderen heb ik
een klein budget, daar ben ik eerlijk in. Maar het voelt ook ﬁjn
dat ik bijdraag aan een beter milieu. Geef het een kans, zou
ik zeggen, sta er open voor. En vraag uw zonnestroom consulent
om uitleg.”

“Fijn om in
begrijpelijke taal uitleg
te krijgen over zonnestroom.
Het scheelt me geld en het is
ook nog goed voor het milieu.
Prima toch? Gewoon doen!”

Tim Haarlem,
Stichting Wocozon

Karin Dieckman,
bewoonster
WoonFriesland
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“Samen spelen had nooit gekund in de oude tuin.”

SAMEN
STERK

“Jayden kan bijna niets
zelf doen. Vaak zat hij binnen
en kon hij niets anders dan tv kijken.
Nu zijn we elke dag buiten en speelt
hij met zijn broertje. Ik ben heel blij dat
Koos er voor ons was en dat we dit samen
met alle partijen voor elkaar hebben
gekregen. Elke dag weer ben ik
daar dankbaar voor.”
Nina Hooijenga,
Jaydens moeder

Een tuin voor Jayden

“Toen Jaydens moeder
belde wilde ik graag iets voor
de familie doen. Dat kon door samen
te werken met de WMO en Tenge
Hoveniersbedrijf. We kregen het advies om
de tuin te betegelen en een tuinhuisje te
plaatsen voor Jaydens hulpmiddelen.
Samen hebben we de schouders eronder
gezet! Samen sterk dus!”

Jayden, van acht jaar oud, is graag buiten. In zijn speciale loopstoel kan dat
ook goed. Alleen niet in de achtertuin: die was daarvoor niet geschikt.
“Is daar iets aan te doen?”, vroeg zijn moeder. Dat kon en het resultaat
mag er zijn: een tuin waarin Jayden buiten kan spelen.

Koos Veltman, medewerker
relatiemanagement
WoonFriesland

“Wij werken samen met
WoonFriesland op het gebied
van tuinen en groen. Zo kwam Jaydens
tuin ook op ons pad. Wat eerst een
ongeschikte tuin was, is nu een mooie,
betegelde speelplek. Fantastisch dat je
samen iets moois kunt maken.”

Trots broertje
van Jayden

Edwin Boonstra,
Tenge Hoveniersbedrijf

”Wij kijken liever naar
oplossingen dan naar beperkingen.
Als je door beperkingen je huurhuis niet
optimaal kunt gebruiken, kan de WMO
helpen. Het liefst kijken we samen met
alle betrokkenen wat we kunnen doen.
Ook hier was dat zo. Ik kende de familie
al van een eerder huisbezoek. De tuin
aanpassen was echt nodig.”
Martine Keylard,
WMO Leeuwarden

Tuin
Al vanaf zijn geboorte is Jayden lichamelijk en geestelijk gehandicapt.
Daardoor is hij volledig afhankelijk van zijn ouders, Nina Hooijenga
en Greg Abendanon. “Jayden kan niet zelf spelen, wij moeten hem
daar bij helpen”, vertelt Nina. De woning was al aangepast toen
ze er kwamen wonen, maar de achtertuin nog niet. “In de tuin
waren veel bomen en prikkelbosjes. Er was een heel klein stukje
betegeld. Jayden kon met zijn loopstoel geen kant op.” Nina en Greg
probeerden eerst de tuin zelf aan te pakken, maar dat had niet het
gewenste resultaat. Daarom vroeg Nina WoonFriesland om hulp.

Samen aan de slag
Koos Veltman, medewerker relatiemanagement bij WoonFriesland,
ging op bezoek en zag meteen dat er iets moest gebeuren. Hij
heeft contact opgenomen met Martine Keylard van de WMO en de
ergotherapeut van Jayden om te horen wat er mogelijk was. Martine
kende de familie al en was het eens met Koos. “Daarom heb ik onze
bouwkundige meteen gevraagd om langs te gaan. Het hielp dat Koos
al veel voorwerk had gedaan.”

10 •
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Samen met Edwin Boonstra van Tenge Hoveniersbedrijf maakte
Koos daarna een plan om de tuin te veranderen in een praktische
speelplek voor Jayden.“Inclusief een tuinberging om zijn rollend
materieel te stallen”, vertelt Edwin.
Iedereen heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat: WoonFriesland,
de WMO, Tenge Hoveniersbedrijf en de familie zelf.

Elke dag buiten
De tuin is inmiddels klaar en Jayden en zijn familie genieten er elke
dag van. Nina: “Het is echt heel mooi geworden. Door de gladde
tegels kan Jayden weer oefenen met zijn loopstoel en rondrijden
in zijn rolstoel. Ik zie hoe hij daarvan geniet. We hebben net een
ballenschietmachine gekregen van de ergotherapeut.
Daarmee kunnen Jayden en zijn broertje Jeremy van twee
samen spelen: Jayden drukt op een knopje waarmee hij een bal
wegschiet en Jeremy gaat er dan achteraan.”
“Samen spelen had nooit gekund in de oude tuin.”

WOONNIEUWS
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Veiligheid boven alles

Vakantietips
Koffers gepakt, heerlijk een paar dagen er even tussen uit.
Nog een laatste rondje door het huis. Gas en lichten uit, ramen en deuren op slot.
Check, dubbelcheck en dan met een goed gevoel op pad.
Maar heeft u ook nagedacht om inbraak in uw
huis tijdens de vakantie te voorkomen?

U

moet er toch niet aan denken dat het hele huis overhoop
ligt wanneer u weer thuis komt. Wat zouden ze uit uw
huis meegenomen hebben? Hoe zijn ze binnengekomen?
Jaarlijks overkomt dit zo’n 15.000 vakantiegangers. Helaas is inbraak
nooit helemaal te voorkomen, maar u kunt wel maatregelen nemen om
de kans te verkleinen. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit.
Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de
kans is dat ze het opgeven. Hieronder leest u slimme tips om inbraak
te voorkomen.

1. Maak van uw huis geen etalage
Zorg dat er geen waardevolle spullen in het zicht liggen. Een laptop op
de woonkamertafel of een iPad in de vensterbank is erg uitnodigend
voor inbrekers.

2. Maak het inbrekers moeilijk
• Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral het wc-raampje of
de ramen en deuren van een berging of schutting niet.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van sloten zitten. Een inbreker
kan anders een raam inslaan en zo gemakkelijk de sleutels pakken of
via de brievenbus de deur openen.
• Dieven werken graag in het donker. Gebruik binnen een
tijdschakelaar en hang buiten lampen met een bewegingsmelder op.
• Veel inbrekers komen binnen via de eerste verdieping. Zorg dan
ook dat er buiten geen spullen aanwezig zijn waarmee inbrekers
makkelijk op de eerste verdieping kunnen komen. Denk aan
vuilcontainers, banken, ladders en trapjes. Berg deze goed op.
• Hoe beter uw huis zichtbaar is vanaf de weg, hoe kleiner de kans
op inbraak. Knip de heg dus even bij en snoei het boompje voor
uw raam.
• Heeft u vlak voor de vakantie iets groots of duurs gekocht? Zet dan
niet de doos van bijvoorbeeld uw nieuwe aankoop op de stoep bij
het oud papier.
• Heeft u fietsen in de tuin of schuur staan? Zet ze op slot en leg de
sleutels uit het zicht.
• Honden zijn niet het lievelingsdier van inbrekers. Sommige mensen
hangen daarom een bordje aan hun schutting: pas op voor de hond.
Ook al hebben ze geen hond.

3. Vraag buren om een oogje in het zeil houden
• Laat aan betrouwbare mensen weten dat u op vakantie gaat. Vraag
of zij een oogje in het zeil willen houden.
• Vraag aan iemand om regelmatig even een kijkje in uw huis te
nemen. Laat deze persoon de post achter de voordeur of uit de

12 •

WOONFRIESLAND

>

>

brievenbus weghalen. Zorg dat de stapel kranten en post niet
zichtbaar is.
• Plak een nee/nee sticker op uw brievenbus om een stapel
reclamefolders te voorkomen.
• Wanneer een plant een tijdje geen water krijgt, is dat meestal goed
te zien. Zorg er daarom voor dat de planten regelmatig water krijgen,
zodat ze er verzorgd uit blijven zien.
• Laat uw buren koffiekopjes verplaatsen, een krant op de tafel
leggen en soms de gordijnen sluiten. Hierdoor lijkt het net alsof er
regelmatig iemand thuis is. Laat ook wat speelgoed slingeren in
de tuin.
• In veel buurten zijn er WhatsApp-groepen beschikbaar waar
bewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties. En
niet zonder reden, want in buurten met een actieve WhatsApp-groep
zijn minder inbraken! Zoek uit of uw buurt al een WhatsApp-groep
heeft en sluit u aan. Nog geen groep? Overweeg om er een te
starten.
• Staat uw auto voor de deur: vraag dan of de buurman deze af en
toe wil verplaatsen. Berg de sleutel van uw auto in ieder geval altijd
goed op, zodat deze niet voor het grijpen ligt!

Voorkom inbraak als
je op vakantie gaat
4. Neem de tijd om te vertrekken
Meestal is het vertrek een gehaaste bezigheid. Dwing uzelf om
hiervoor de tijd te nemen! Het is erg vervelend om u na de eerste paar
kilometer al af te vragen, of de achterdeur nu wel of niet op slot zit.
Loop rustig door en om het huis en kijk of alle ramen en deuren zijn
gesloten. Bekijk uw huis door de ogen van een inbreker en ontdek zo
de zwakke plekken.

5. Zwijg op de sociale media
• Ontzettend leuk natuurlijk om vrienden en familie via sociale media
op de hoogte te houden van alles wat u meemaakt. Maar ook erg
handig voor inbrekers! Plaats deze updates pas na terugkomst en
vertel dan dat het uitzicht prachtig was!
• Stel niet uw e-mail afwezigheidsmelding in en spreek ook geen ikben-op-vakantie-voicemail in. Laat dus niet weten dat u op vakantie
bent, of houd het vaag.
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Actueel

Eitje-preitje!

DreamHûs wordt motor voor
betaalbare verduurzaming
In Delft zijn drie jaren ‘70 woningen nagebouwd. Deze zomer gaan hier huurders wonen.
De woningen zijn kopieën van rijtjeswoningen in Friesland zoals velen van u die huren.
De uitdaging is; Hoe krijgen we dit soort
woningen nog beter geïsoleerd? Hoe kunnen
ze van het aardgas af? Hoe ervaren bewoners
dat? En vooral; hoe organiseren we dat slim en
betaalbaar. Dat onderzoeken we met bedrijven,

de TU Delft, Bouwbedrijf Dijkstra Draisma en
huurdersverenging De Bewonersraad. De beste
ideeën voor verduurzaming blijven over en
dragen bij aan de toekomst; de droom wordt
werkelijkheid in het DreamHûs.

Sigrid Hoekstra,
Directeur-bestuurder
WoonFriesland

Biense Dijkstra,
Directeur Bouwgroep
Dijkstra Draisma

Heel
Friesland
kookt

“Dingen uitproberen. Kijken wat er in de koelkast ligt,
nieuwe ingrediënten bestellen en dan creatief iets lekkers
maken.” Martine van der Iest is cateringmedewerker bij
WoonFriesland. Samen met haar collega’s Marijke Dootjes
en Baukje Hasenbos runt ze het gezonde bedrijfsrestaurant
van WoonFriesland. Met z’n drieën maken ze iedere dag met
verse producten salades, verse broodjes, soep en andere
gezonde lunchgerechten.

Zeven verse salades
Verse salades maken, dat doen ze alle drie. Martine:
“Ik maak graag hartige salades en mijn collega’s maken
hele lekkere salades met fruit of vegetarisch. Zo is er
voor iedereen wat. Een ‘bijzondere’ salade is Eitje-preitje.
Deze salade is in een kookboek voor gezonde voeding
opgenomen en toevallig heb ik die salade een paar jaar
geleden op de camping bedacht. Leuk toch?”

Gezonde lunch
“Er komen iedere dag zo’n veertig tot zestig collega’s langs
die hier in het bedrijfsrestaurant in Grou een goede en
gezonde lunch kunnen kopen. Sommige collega’s nemen
hun eigen brood mee en nemen er dan een kop soep of
verse vruchtendrank bij”, vertelt Martine.

“Voor een barbecue bij mij thuis wilde ik een lekkere en
gezonde salade maken. Wat had ik nog? Prei, eieren en
ham dus”, lacht Martine. “Dat werd dus de basis voor
Eitje-preitje. Gewoon proberen, dressing maken, proeven.
Nog een beetje van dit en dat. Iedereen heeft er lekker van
gegeten. Probeer het zelf zou ik zeggen.”

“Delft is onze proeftuin. Een omgeving
waar veel kennis is. Dat combineren
we met onze Friese nuchterheid en
daadkracht. Alle vernieuwingen
die zich daar bewijzen, passen we
in de toekomst toe in onze
huurwoningen.”

Martine

“Verduurzamen is behoorlijk ingewikkeld.
De wens om andere energie te gaan
gebruiken en de klimaatverandering
zorgen de komende jaren voor grote
uitdagingen. Dat vraagt nu al om slimme
en eenvoudige antwoorden. Met als
resultaat: comfortabel en
betaalbaar wonen.”

Ingrediënten:
- 4 dunne preistengels
- 4 eieren
- 100 gram gesneden ham
of in blokjes
- handje verse kruiden
(bijv. peterselie)
- 3 eetlepels yoghurt
- 1 eetlepel olie
- 1 theelepel mosterd

Meld u aan

Hebt u een lekker recept voor alle huurders van
WoonFriesland en heeft u er een mooi verhaal bij?
Stuur een mailtje naar info@woonfriesland.nl
of bel 088 995 22 22. Misschien staat u de
volgende keer met uw gerecht op deze pagina.
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Bereiding:
Snijd de prei in dunne rin
gen, de ham in dunne ree
pjes
en maak de verse kruide
n fijn. Kook ondertussen
de 4
eieren in ongeveer 8 min
uten (hardgekookt). Do
e de
yoghurt, olie en moste
rd in een kommetje en
klop deze
tot een dressing.
Houd 1 ei apart en snijd
de 3 andere eieren in kle
ine
stukjes. Doe de prei en
de dressing bij elkaar en
roer
door elkaar. Nu de ham
, kleine stukjes ei en de
kruiden
erbij. Voeg een beetje
zout en peper toe en laa
t het 15
tot 20 minuten staan. Sni
jd het laatste ei in plakje
s en
doe het boven op de sal
ade, eventueel met nog
wat
verse kruiden.
Eet lekker!
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Meer blauwe bussen in Friesland
Wist u dat onze medewerkers van Service
& Onderhoud steeds vaker zélf reparaties
komen uitvoeren bij onze huurwoningen?
We hebben de afgelopen anderhalf jaar
geïnvesteerd in vakkundig personeel en
twaalf nieuwe collega’s aangenomen. Dit
om collega’s te vervangen die met pensioen

gaan of minder gaan werken in verband met
een hogere leeftijd. En vooral ook om nog
meer (specialistische) vakkennis in huis te
halen. Hierdoor hoeven we bijvoorbeeld
reparatiewerkzaamheden steeds minder vaak
uit te besteden aan andere bedrijven.
En doen we het dus steeds vaker zelf.

We vinden het belangrijk om zelf bij onze
huurders over de vloer te komen. Zo zien we
zelf hoe de woningen erbij staan, horen we
van u wat u belangrijk vindt en hoe we ons
werk goed kunnen doen. Wel zo fijn ook voor
onze huurders.

174 nieuwe energiezuinige en
betaalbare huizen in 2019
Wij bouwen dit jaar maar liefst 174 duurzame, energiezuinige en
betaalbare huurhuizen. Deze huizen zijn ‘all electric’ en zonder
aardgasaansluiting. Dat betekent elektrisch koken, warm water en
verwarming door een warmtepomp en stroom van de zonnepanelen
op het dak.
In 2019 bouwen we 16 duurzame huizen in Stavoren, 76 in Burgum,
18 in Hurdegaryp, 12 in Harkema en 52 in Heerenveen. Er zijn
nog een aantal huizen voor de verhuur beschikbaar. Volgend jaar
gaan we nog meer nieuwe woningen bouwen, waaronder in de
nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen, appartementen in
Burgum, Drachten en Sneek en woningen op de Waddeneilanden.

Benieuwd wat wij hebben
bereikt in 2018? Lees ons
Jaarbericht!
Een nieuwe klantvisie, ‘Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen.
Dit doen wij elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto
Gewoon dóen!’, die ons helpt onze dienstverlening verder te verbeteren
zodat u goed en betaalbaar kunt wonen! Dat doen wij voor al onze
huurders. In Friesland verhuren wij ongeveer 21.000 huizen (en andere
verhuureenheden) verdeeld over 16 gemeenten in heel Friesland.
In ons jaarverslag kunt u lezen wat wij hebben bereikt in 2018, wat wij
belangrijk vinden en waar we voor staan. U vindt ons jaarbericht 2018 op
onze website. U leest hierin hoe we ons in 2018 met onze medewerkers
hebben ingezet voor onze huurders. Zo hebben we de kwaliteit van bijna
2.000 woningen in 2018 fors verbeterd, zijn er 44 nieuwe huurwoningen
gebouwd en 930 huurwoningen door ons aangekocht. Wilt u meer weten?
Kijk op woonfriesland.nl
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Deze huizen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats
in korte tijd in elkaar gezet: de woningen worden door onszelf
samengesteld; software, robots en vakmensen doen de rest.
“Dankzij dit nieuwe bouwsysteem kunnen wij ons steeds meer
richten op onze huurders, de techniek spreekt voor zich en de
kwaliteit is geborgd”, aldus Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van
WoonFriesland.
Zelfs met deze duurzame vernieuwingen, is de huurprijs van
de nieuwe woningen in 2019 € 607,30 per maand. Door de
energiezuinige bouw blijven de energiekosten en daardoor de
woonlasten voor de bewoners betaalbaar. We vinden het namelijk
niet alleen belangrijk dat onze huurders in een comfortabel en
duurzaam huis kunnen wonen, maar ook dat de woning betaalbaar is.
Interesse in een nieuwbouwwoning? Houd onze website in de gaten
voor nieuws!

Huisbezoek? Vraag
om legitimatie!
Bij bepaalde specialistische
werkzaamheden werken we met bedrijven
samen. We geven hen bijvoorbeeld
opdracht voor inspecties en onderzoeken
naar de technische staat van onze
woningen. Zij komen dan ook bij u
thuis over de vloer. Vooraf informeren
wij u wanneer welk bedrijf bij u of uw
woongebouw langs komt. Heeft u geen
bericht van ons ontvangen of twijfelt u?
Vraag altijd om hun legitimatie, wel zo
veilig. Vertrouwt u het niet? Neem dan
contact op met ons.
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Vraag
maar raak

Colofon
Oplage 20.000 ex.
Verschijnt 3x per jaar.

Bij WoonFriesland zitten onze medewerkers tussen
8.30 en 17.00 uur klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Maar welke vragen worden nu het meest gesteld?
In deze rubriek geven wij daarop antwoord.
De vraag die de afgelopen tijd vaak werd gesteld is:

Margret Hoekman
Iris Nauta
Mendy Visser

Met dank aan
Alle huurders die
hebben meegewerkt

Kan het voor mij interessant
zijn om elektrisch te gaan
koken?
Dat is per bewoner verschillend.
Vraag uzelf eerst af waarom u
elektrisch zou willen gaan koken.
Veel mensen denken dat elektrisch
koken goedkoper is dan koken
op gas.
Wees bewust van de kosten van
de overstap. Denk aan: installatie,
kookplaat, nieuwe pannenset
en eventuele kosten van de
netwerkbeheerder (zwaardere
aansluiting).
Wat zijn dan de redenen om wél voor
elektrisch koken te kiezen? Elektrisch
koken is:
• goed voor het milieu (elektriciteit
wordt steeds duurzamer)
• veilig (geen vlammen)
• de kookplaat is simpel schoon te
houden
• goed voor een schonere lucht:
er zijn geen verbrandingsgassen.

Overweegt u om elektrisch te
gaan koken? Houd hier dan rekening
mee:
• U moet zelf de benodigde
voorzieningen regelen en betalen.
• Onderzoek welk vermogen uw
kookplaat moet hebben. Dat is
afhankelijk van uw persoonlijke
situatie. Kookt u bijvoorbeeld voor
een heel gezin of alleen voor uzelf?
• Laat u ook goed adviseren over het
type kookplaat en de aansluiting.
Wilt u intensief gebruikmaken van
de kookplaat en huishoudelijke
apparaten tegelijkertijd kunnen
gebruiken? Dan heeft u misschien
een zwaardere aansluiting in uw
meterkast nodig.
• Laat altijd een erkende installateur
de aansluiting voor elektrisch koken
aanleggen.
• Vraag toestemming bij WoonFriesland
voor deze zelf aangebrachte
voorziening in uw huis. Doe dit via
woonfriesland.nl/ik-huur/reparatiesonderhoud/woning-verbeteren.
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Puzzel twee (opgave twintig t/m negenendertig) is een
Filippine (kruiswoord) puzzel. Bij elk van de twintig
opgaven moet een woord van acht letters worden
gevonden met dezelfde betekenis. Zet de gevonden
antwoorden in het antwoordenveld. Om u te helpen
ziet u in het antwoordenveld cijfertjes staan. Gelijke
cijfers betekenen gelijke letters. Als u dus één antwoord
hebt ingevuld, krijgt u meteen hulpletters voor andere
antwoorden. Als u alle antwoorden hebt ingevuld, ziet u
in de gekleurde velden het tweede deel van de slagzin.
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22 ijsje
22 ijsje
23 knaagdier
23 knaagdier

met uw wijkconsulent?
Dat kan op afspraak via
088 995 22 22 of mail

De oplossing

info@woonfriesland.nl.

De oplossing van de vorige puzzel was: ‘Wie is uw nieuwe
wijkconsulent?’. Op pagina 16 en 17 kon u dan de naam

WoonFriesland,

van uw nieuwe wijkconsulent vinden en dat was het juiste

Postbus 91,

antwoord. We hebben veel goede inzendingen ontvangen

9000 AB GROU

en daaruit is een winnaar getrokken. De cadeaubon gaat
deze keer naar P. Zwaan uit Stavoren.

Aan deze publicatie kunnen geen
rechten worden ontleend.

Stuur de oplossing van deze zomer puzzel voor 20

WoonNieuws wordt gedrukt op

september naar: WoonFriesland, postbus 91, 9000 AB

100% gerecycled papier.

Grou. Mailen naar info@woonfriesland.nl mag ook. Wel
graag uw naam en adres vermelden. Onder de goede
antwoorden van de inzenders wordt een cadeaubon
verloot.

24 patat
24 patat
in 3 delen
25 boek
in 3 delen
25 boek
26 keukentextiel
26 keukentextiel
27 drijfhulpmiddel
27 drijfhulpmiddel
28 siroop
28 siroop
speciaal
29 29 speciaal
30 steenvrucht
30 steenvrucht
31 lofzang
31 lofzang
32 panorama
32 panorama
geliefd
33 meest
geliefd
33 meest
vrucht
34 rode
vrucht
34 rode
35 gedaante
35 gedaante
van een
36 deel
van uur
een uur
36 deel
37 uitgeven
37 uitgeven
38 vertelsel
38 vertelsel
insect
39 39 insect

WOONFRIESLAND
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20 tijdschema
20 tijdschema
21 communicatiemiddel
21 communicatiemiddel

spoedreparaties kunt u dit

Heel veel succes!
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Een persoonlijk gesprek

Puzzel één (opgave één t/m negentien) is een
Paardensprong puzzel. Elk van de negentien blokken
met acht letters verbergt één woord. Het middelste
vakje doet steeds niet mee. Zoek per blok de beginletter
en ga daarna links- of rechtsom op zoek naar de
volgende letter. Dit doet u door steeds twee letters over
te slaan (de paardensprong). Op deze manier vindt u
negentien woorden die uit acht letters bestaan. Zet deze
in het antwoordveld. U ziet nu in de gekleurde velden
het eerste deel van de slagzin.
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werktijden bellen.

Dit keer twee puzzels met elk een deel van de te vinden slagzin.
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Een dubbele uitdaging!
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Menno de Boer, Fotobureau
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PUZZEL 2

Veel kookplezier!

Tekst:

PUZZEL 1

Hoofd- en eindredactie
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EEN
GOEDE
BUUR

Samen een hoop meegemaakt
Aan de Hoppesteegde, een vriendelijke, bloemrijke straat in Appelscha, bezoeken we drie
buren die al 28 jaar lief en leed delen. Thuis bij Wim Rooker schuiven Grietje Posthumus
(links) en Hanneke Boonstra (rechts) aan. Zij wonen hier inmiddels al 35 en 37 jaar.
“Toen de familie Rooker hier 28 jaar geleden kwam, klikte het direct”, vertelt mevrouw
Boonstra. “Ook zaten de kinderen van Wim en Grietje bij elkaar op school. Ze speelden
vaak samen, in de toen nog kinderrijke wijk.”

“Wij vinden het
normaal om elkaar
te helpen. Iedereen kan
wel iets voor een ander
betekenen.”
Wim Rooker,
huurder WoonFriesland

Fijn contact

De heer Rooker: “Dagelijks ga ik ernaartoe. Dan
werk ik in de tuin als vrijwilliger. Mijn vrouw komt
dan vaak bij me zitten.”

“In 28 jaar tijd maak je een hoop dingen mee”,
vertelt de heer Rooker. “Van trouwerijen tot wat
onenigheid in de buurt.” Mevrouw Posthumus: “Als
buren heb je hier echt ﬁjn en sociaal contact. Elkaar
helpen is normaal. Echt fantastisch. Daarom wonen
de meeste bewoners hier ook zo lang.”

Naar elkaar omkijken
De buurvrouwen helpen de heer Rooker nu
wat extra. En hij helpt hen. Het woningverbeteringsproject zorgde voor een mooie
samenwerking. Door de nieuwe zonnepanelen op
het dak hebben ze ervoor gekozen om op inductie te
gaan koken. Rooker: “Samen met mijn zoon hebben
we Grietje geholpen met de inductiekookplaat
en daarna hebben we het maandbedrag bij de
energieleverancier aangepast.” “Over en weer even
een handje helpen, dat is voor ons belangrijk en
vanzelfsprekend”, besluit mevrouw Boonstra.

Onderlinge band
Mevrouw Boonstra: “Je maakt samen ingrijpende
dingen mee. Zoals toen Wim niet ﬁt in zijn stoel
lag en zijn vrouw mij riep. Door snel handelen (112
bellen) en mijn ervaring als verpleegkundige kwam
het gelukkig goed. Zoiets versterkt de onderlinge
band. Eind vorig jaar is mevrouw Rooker naar een
zorgboerderij gegaan.”
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