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I n f o r m at i e k r a n t va n Wo n e n N o o r d w e st F r i e s l a n d,
over wonen en leven in onze regio

Hidde van
Heel Holland Bakt!
Hidde Jonker is één van de opzichters bij Wonen Noordwest Friesland. Hij houdt toezicht op
planma t i g bu i t e n o n d e r h o u d e n b r e ng t in k a a r t a a n w el ke w o n i n g en o n d erh o u d n o d i g i s.

in dit nummer
Heropening vernieuwd dorpshuis Marrum
Wonen Noordwest Friesland wil slimmer werken!
Burendag in Hallum
Volop bedrijvigheid op het oude kaatsveld

Interessant werk, maar niet de hoofdreden waarom we hem in deze Koers Noordwest in het
spotlight zetten. Misschien heeft u hem al herkend? Onze Hidde is Hidde van Heel Holland Bakt!

Helaas was Hidde maar twee afle-

“Het begon als een grote grap”,

Hoewel Hiddes tv-optreden maar

veringen te zien op tv, maar alles

vertelt Hidde. “Op aandringen

van korte duur was, heeft hij blijk-

bij elkaar heeft het avontuur heel

van familie en vrienden heb ik

baar veel indruk gemaakt. Lachend

wat tijd in beslag genomen. Neem

me aangemeld en ik had nooit

vertelt hij dat hij na de eerste

alleen al de aanmeld- en selectie-

verwacht tot de top 10 te kunnen

uitzending zelfs een tijdje trending

procedure, met proefopdrachten

doordringen. Dat ik er in de

topic op Twitter was. “Ze konden

en presentaties bij het productie-

tweede ronde al uit moest was

me niet verstaan. Je kunt nu een-

bedrijf in Amsterdam. Slechts tien

heel jammer. Ik ben gestruikeld

maal goed horen dat ik Fries ben

van de 700 hobbybakkers die zich

over het bladerdeeg. De opnames

en dat vindt men blijkbaar grappig.”

hadden aangemeld konden door-

zijn in een tent en het was een erg

dringen tot de wedstrijd op tv.

warme dag, dus in zo’n tent is het

De tien deelnemers van Heel

dan ook warm. Bladerdeeg moet

Holland bakt vormen inmiddels een

je in koele omstandigheden kun-

hechte vriendenclub. Hidde: “We

nen maken, want als de boter te

hebben een whatsapp-groep en

zacht wordt lukt het niet. Dat is

daarin delen we dagelijks van alles

geen excuus natuurlijk, want daar

met elkaar. En allang niet meer

had iedereen last van. Er was er

alleen over bakken. De opnames

maar één van wie het bladerdeeg

vonden in de zomer plaats, twee

wel was gelukt, maar dat van mij

dagen per aflevering. Ik moest dus

Feestelijke bijeenkomst
aan de Buorren
in Tzummarum

was echt niet best. Pech! Zo zijn

voor alle tien de opnames vrij

Op 23 september was de

belang, de aannemer en vele andere

er wel meer dingen die thuis 100

vragen, anders zou meteen duidelijk

officiële en feestelijk e

belangstellenden waren hierbij aan-

keer lukken en daar in die tent,

zijn dat ik er na twee keer al uit lag.

oplevering van de 12 levens-

wezig. De woningen zijn ontworpen

met al die camera’s op je gericht,

Wij tienen weten natuurlijk allang

loopbestendige woningen

door architect Ronnie Kuiper van

opeens mis gaan. En dan is de

wie de winnaar is, maar mogen en

aan de Buorren in

Van Hoogevest architecten en ge-

jury – terecht – streng.”

willen daar niets van naar buiten

Tzummarum. De woningen

bouwd door bouwbedrijf Hiemstra.

brengen. Kijk maar naar de tv!” 

zijn in opdracht van Wonen

Omdat de huizen allemaal een

N oordwest Friesland

slaapkamer en badkamer op de

Bjusterbaarlike Bûterhoeke

gebouwd door bouwbedrijf

begane grond hebben, zijn ze uiter-

Hiemstra uit Tzummarum.

mate geschikt voor senioren. Alle

Het was een feestelijke middag in

de huurtoeslaggrens, zijn inmiddels

De gerenoveerde woningen aan

er is HR++ glas geplaatst en er is

Tzummarum. Met mooi weer, onder

verhuurd en de bewoners hebben

de Bûterhoeke in Berltsum staan

spouw- en vloerisolatie aangebracht.

het genot van een hapje en een

aangegeven dat ze met veel plezier

prachtig bij in het ochtendlicht.

De uitstraling van de huizen is

drankje werd de officiële oplevering

in de nieuwe huizen wonen.

In goed overleg met de bewoners is

gewijzigd door er erkerkozijnen in te

van de 12 nieuwe woningen van

Bewoners die hier behoefte aan

de afgelopen periode een plan

plaatsen en de gevels wit te keimen.

Wonen Noordwest Friesland

hebben kunnen gebruik maken

gemaakt voor het verbeteren van

Het werk is uitgevoerd door bouw-

gevierd. De nieuwe bewoners, de

van de zorgfaciliteiten en het

de woningen. De schil van de

bedrijf Dijkstra Draisma. Zo kunnen

vrijwilligers en bewoners van het

activiteitenaanbod dat Zorgcentrum

woningen is volledig geïsoleerd.

de woningen weer jaren mee en

complex Nij Bethanië, bestuurders

Het Bildt, vanuit het naastgelegen

Er zijn nieuwe daken opgelegd,

zien ze er tip top uit. 

van de gemeente en van dorps

complex Nij Bethanië, biedt. 

woningen, met een huurprijs onder

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Een nije Nije Tille
Heropening vernieuwd dorpshuis Marrum

Op zaterdag 17 september is het

Wonen NWF geeft deze bijdrage

dorpshuis van Marrum, De Nije Tille,

omdat het dorpshuis als centraal

heropend. Het dorpshuis was deels

ontmoetingspunt in het dorp een

verouderd en is nu weer helemaal

belangrijke spin in het web is voor

bij de tijd.In de afgelopen periode

het verenigingsleven en de sociale

zijn de grote zaal, de toiletgroep

cohesie in het dorp. Ook veel

en de nieuwe ruimte van de

huurders van Wonen NWF maken

‘Ferklaaizolder’ vernieuwd.

gebruik van het dorpshuis. Naast

Fotograaf: Bauke Monsma

Wonen NWF hebben o.a. gemeente

beschikbaar stellen van verf.

opening namens de gemeente.

feest- en toneelkleding van de

Wonen Noordwest Friesland heeft

Ferwerderadiel, het Oranjefonds en

Als oudste Marrumer verrichte Germ

Uiteraard was er ook gelegenheid

‘Ferklaaizolder’ door enthousiaste

vanuit haar leefbaarheidsfonds een

het Rabo Coöperatiefonds bijdragen

Koldijk de opening; het doorknippen

om de verbouwde ruimtes te

kleine en wat grotere Marrumers.

bijdrage van € 23.950,- gedaan.

gedaan. Koopmans Verf uit Marrum

van een lint naar de Grote zaal.

bekijken. Verder was er ’s middags

Ook was er een verloting ten

Dit is 10% van de totale kosten.

steunde het project door het

Wethouder Jelle de Vries sprak bij de

en ’s avonds een show van de

bate van het dorpshuis. 

In 1976 ging hij werken bij de

Bij Wonen NWF ben ik begonnen

leider en planner van de buiten-

woningstichting van de gemeente

als ontstopper van rioleringen en

dienst. Meestal is hij aan het begin

Barradeel, die drie jaar later fuseerde

deed ik daarnaast installatie- en on-

en het eind van de dag op kantoor

met Woningstichting Noordwest

derhoudswerk. Na ongeveer een

te vinden en is hij de rest van de

Friesland. Eén van de voorwaarden

jaar werd mij gevraagd het ‘Fonds

dag actief in het installatie- en

Niemand kent Wonen Noordwest Friesland zo goed als Syds

van Woningstichting Barradeel was

klein onderhoud’ vorm te geven,

onderhoudswerk. “Een ideale com-

Schat. Dat is niet zo vreemd, want niemand is al zo lang bij

dat Syds Schat in dienst zou komen

wat inhield dat ik alle reparaties aan

binatie”, vindt hij. “Omdat ik zelf

ons in dienst.

bij Wonen NWF; een voorwaarde

elektrisch schakelmateriaal, sloten,

ook in het werk zit kan ik goed

waaraan met alle plezier werd vol-

krukken, sanitair en dergelijke

inschatten hoeveel tijd iets kost en

daan, want de directeur gemeente-

moest uitvoeren. De buitendienst

wie het het beste kan doen. Ik doe

werken had hem aangeprezen als

bestond uit zes personen: drie tim-

de werkvoorbereiding voor 15 man,

“de man met de gouden handjes”.

merlui, twee schilders en ik als ont-

inclusief mezelf.”

Syds Schat 40 jaar
onderhoudsman

stopper/installateur.
“Ik had dus wel wat waar te

Syds vindt dat het werk in 40 jaar in

maken”, lacht Syds, die niet de

In 1989 richtte Syds samen met een

de basis niet echt is veranderd: “We

indruk wekt ook maar ergens

aantal collega’s de Ondernemings-

bouwen, verhuren en onderhouden

tegenop te zien. “Klopt”, zegt hij.

raad op en werd hij daar voorzitter

nog steeds rond de 4000 woningen.

“Ik pak gewoon aan wat er moet

van. “Heel leerzaam, want zo kreeg

gebeuren en ben van jongs af aan

ik ook inzicht in de theoretische

Natuurlijk is de organisatie ver

al behoorlijk zelfredzaam. Dat

kant van de woningstichting.”

anderd door digitalisering en regelgeving, maar het blijft mensenwerk;

moest wel; ik had helemaal geen
geld om klussen uit te besteden!

Een zeer luxe woning
met lavet…

Sinds 2004 is Syds behalve instal

de computer kan ons wel helpen

lateur/onderhoudsman ook team

maar niet vervangen!” 

Wonen Noordwest Friesland
wil slimmer werken!

Wonen Noordwest Friesland

kuip. Voor het baden van kinderen

verwarmde op het gaskomfort,

Het kan altijd beter… De wereld

beterkansen op een meer gestruc-

heeft huurders die zeer goed

was het een hele vooruitgang ten

met een elektrische dompel of

om ons heen verandert snel. De

tureerde wijze te signaleren en op

op hun gehuurde woning

opzichte van het baden in de zinken

met een geiser.

woningwet stelt de bewoners, ge-

te lossen. Bij de continu verbeter-

passen. Onlangs kwam een

tobbe voor de keukenkachel. In 1956

meenten en huurdersorganisaties

methodiek wordt de kennis van

woning leeg na een verhuur-

werd de langzaamwasser voor het

De meeste woningen met een

centraal. Ook WNWF doet dat. Het

medewerkers ingezet om het werk

periode van ongeveer 50 jaar!

lavet ontwikkeld. In het lavet kon

lavet beschikten alleen over de

is van belang dat we weten wat

slimmer uit te voeren. De klant

Onze opzichter trof de

een wasbeweger worden gezet die

wasmachine. Deze woning

onze klanten willen. We moeten

wordt voorop gesteld en wordt

douche in de woning nog in

werd aangedreven door een lang-

beschikte ook over een centrifuge.

daarbij het werk zo go ed mogelijk

er zoveel mogelijk ingespeeld op

de originele uitvoering aan.

zaam draaiende motor onder het

Het moet voor zijn tijd een zeer

doen en dit op de meest efficiënte

de klantwens.

lavet. Het Lavet werd gevuld met

luxe woning zijn geweest… 

manier uitvoeren.

Belangrijk daarbij is dat wij ons zelf

De woning, gebouwd in 1964,

water dat de huurder

altijd de vraag te stellen of de

beschikte over een lavet. Het lavet,

Wij denken dat we onze organisa-

huurder hiervoor wil betalen en/of

gemaakt van Ocriet, een kunst

tie op orde hebben, alleen zijn we

het van nut is. Heeft het toege-

graniet, had een kuip van ca 40 cm

van mening dat het altijd beter

voegde waarde? Wanneer dat niet

diep met daarnaast een vlak gedeelte

kan. Wonen Noordwest Friesland is

het geval is kun je jezelf afvragen

en opstaande randen. Het lavet

daarom dit najaar gestart met een

of dit echt nodig is.

werd in 1947 ontwikkeld en is tot

intern continu verbeterprogramma.

Met deze werkwijze proberen we

1975 in woningen toegepast. Het

Continu verbeteren doen we van

de dienstverlening aan onze huur-

lavet was multifunctioneel: wastafel,

nature al, alleen deze werkwijze

ders verbeteren en daarmee ook de

zitbad, voetbad, douchebak en was-

gaat ons hierbij helpen om de ver-

klanttevredenheid verhogen. 

Burendag in Hallum:
Maak van de Grote Streek een Groene Streek!

De Grote Streek in Hallum en omliggende straatjes
werden op Burendag op 24 september flink opgeknapt.
Lees hier het verslag van bewoonster Karoline:
Fotograaf: Bram Buruma

handen gingen direct omhoog om

huiskamers in. Voor sommige

een vervolg mag krijgen. Na de

Al kunnen we wel zeggen dat deze

een bepaald stuk aan te pakken.

bewoners was het gevoelsmatig

lunch is er nog een uurtje door

Burendag voor 100% geslaagd is!

Binnen no time waren alle werk-

heel dubbel. Enerzijds blij met de

gewerkt om alles op te ruimen,

Deze hele dag is gesponsord

Naamsticker op, een kop koffie met

zaamheden verdeeld en de eerste

hulp, anderzijds bleek dat juist zij

zodat het geheel er dan ook

door DE, het Oranjefonds en

oranje koek, er werden handen

uit de kluiten gegroeide struiken

het moeilijk vinden om hulp te

geweldig uitziet.

“Losse Fearren” van woning

geschud en al druk gesproken over

werden omgezaagd. Hierbij werd

vragen. Deze burendag bleek hier-

de aanstaande actie... Niet alleen

zelfs de prachtige kerktoren vanaf

voor de juiste oplossing. Zij hoefden

Vanwege het warme weer, is

seerd door de werkgroep wonen

directe buren waren er maar ook

de Grote Streek weer zichtbaar, deze

geen hulp te vragen, maar werkten,

besloten om de beplanting pas eind

van Doarpsbelang Hallum. Zonder

van de aangrenzende straten en

was in de loop der jaren verdwenen

samen met de anderen, aan een

oktober aan te brengen. Er wordt

hen zou deze Burendag niet tot

zelfs vanuit het hele dorp waren er

achter het “struikgewas”.

eigen oplossing.

langs de voortuintjes en gedeeltelijk

zo’n groot succes zijn geworden.

Al voor de start om 10 uur
kwamen de eerste ‘buurtjes’.

mensen gekomen om hun steentje
bij te dragen aan deze burendag.

stichting NW Friesland en georgani-

langs de achtertuin, een ligusterheg
De voortuintjes werden leeg getrok-

Na alle werkzaamheden was er een

geplaatst. Ook wordt er dan nog

Het spandoek van de Burendag

ken, de totale tuin van een ander

gezamenlijke lunch. Het meeste

lavendel geplant bij diegene die dat

hebben we keurig opgevouwen, in

Na de koffie was het tijd voor actie!

huis werd leeg gehaald en ook hier

werk was gedaan en iedereen had

in hun tuintje willen. Ook dit zal

de hoop deze volgend jaar weer op

We gaven een opsomming van de

werden bomen gesnoeid. Opeens

het nu al over een zeer geslaagde

gezamenlijk door de buren aan

dezelfde plek te kunnen hangen om

plannen voor de dag en de eerste

kwam er weer licht de keukens en

burendag die hopelijk volgend jaar

gepakt worden.

een nieuwe Burendag te houden. 

Scholieren zetten zich in voor
een schone woonomgeving
Honderd leerlingen van C SG Ulbe van Houten St.-Annaparochie

omgeving. Zo zorgen goed onder-

Herinrichting
Dongjum-Oost klaar!

hebben op 5 juli een schoonmaak actie gehouden in en om

houden voortuinen voor een aan-

De herinrichting van Dongjum-Oost is klaar, ruim twee jaar na

St.- Annaparochie. Voordat ze met opruimen begonnen

genamer beeld en dragen daarmee

de start. Het dorp is met deze metamor fose weer klaar voor

mochten de leerlingen op bezoek bij verschillende organisaties

bij aan de leefbaarheid van een

de komende jaren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in juli

in St. Annaparochie

straat en dorp. WonenNWF spreekt

werd, in het bijzijn van de inwoners, een bord onthuld waarop

De leerlingen gingen naar het

huurders die hun tuin verwaarlozen

Dongjum voor en na de herinrichting te zien was.

bedrijf Smeding Groenten en Fruit,

hier dan ook op aan.

naar het politiebureau én naar het

Oude dorpskern weer terug

overleg met dorpsbelang Dong-

kantoor van Wonen Noordwest

Na in de drie bedrijfsbezoeken van-

De herinrichting bestond onder an-

jum-Boer is in mei 2013 een werk-

Friesland. Hier kregen ze eerst uit-

uit verschillende invalshoeken te

dere uit aanpassing van wegen,

groep Herinrichting openbaar ge-

leg over het werk van een woning-

hebben gehoord over het belang

het aanleggen van een nieuwe

bied in het leven geroepen. De

corporatie en daarna werd

van een schone woonomgeving

fiets-/en voetverbinding, herinrich-

werkgroep hield zich bezig met de

gesproken over het belang van

mochten de leerlingen de handen

ting van het openbaar gebied en

inrichting van het openbaar ge-

een schone en verzorgde woon

uit de mouwen steken en op pad

de bouw en sloop van woningen.

bied. In 2014 startte de herinrich-

om zwerfafval op te ruimen. 

Ook werden kabels en leidingen

ting.

Leuke activiteiten in Nije Fenne

Er is van alles te doen in wooncomplex Nije Fenne te St. Annaparochie

verlegd en het bestaande riool verbeterd. In totaal werden 15 wonin-

Achtergrond

gen gesloopt. Er zijn 8 nieuwe wo-

Al in 2009 hebben de woningcor-

ningen gebouwd. Bijzonder is dat

poratie Wonen Noordwest Fries-

een paar dorpsbewoners eigen

land en de gemeente Franekera-

Elke dinsdag wordt er gezellig

prijsjes te winnen. (kosten voor

Vanaf 11.30 bent u van harte wel-

grond hebben geruild om de ge-

deel het huurwoningbezit in de

gesjoeld vanaf 14.00 uur. Tijdens

de bingo bedraagt € 4,-) Voor een

kom. Voor maar € 5,75 krijgt u

wenste herinrichting van het dorp

gemeente Franekeradeel beoor-

de pauze is er koffie/thee met wat

volledig programma van de bingo

soep, een warme maaltijd en een

mogelijk te maken. Zij zijn trots op

deeld. Het dorp Dongjum kreeg in

lekkers erbij. Ook is er vaak een

kunt u contact opnemen met

toetje. Hebt u zin om een keer te

het uiteindelijke resultaat: ”de ou-

2010 de status “hoogste prioriteit”

aardigheidje te winnen! Het maakt

Marga Bouwman (06-82613068)

komen eten dan graag tijdig aan-

de dorpskern is weer terug.”

voor herstructurering. Woningen

dan niet uit of je de hoogste of de

of kom even langs op de Burg.

melden bij de medewerker van het

laagste score hebt, dit is heel

Vlaskampstraat 126. (aanwezig op

dagcentrum of bij Marga Bouwman.

afwisselend (kosten voor het sjoelen

maandag, dinsdag en donderdag)

bedraagt € 1,-)

Samenwerking

moesten vervangen worden én het
dorp kon sterk verbeterd worden

De herinrichting kwam samen met

door de Anemastraat te verbinden

Voor al deze activiteiten is iedereen

Wonen Noordwest Friesland en in-

met een nieuw gedeelte van de

woners van Dongjum tot stand. In

Noorderstraat. 

Op maandag, woensdag en vrijdag

welkom! Leeftijd speelt geen enkele

Op elke laatste donderdag van de

houdt de Beuckelaer een dagcen-

rol! En ben je een beetje slecht ter

maand is het bingo. We starten om

trum op Nijefenne voor zelfstandig

been of iets minder mobiel dan

14.30 uur met koffie/thee en een

wonende ouderen die behoefte

kunnen wij een taxi of rolstoelbusje

lekker chocolaatje. In de pauze is er

hebben aan een zinvolle dag invul-

voor je regelen.

weer koffie/thee maar dan met een

ling. Vanuit het dagcentrum wordt

koek of soms een lekker gebakje.

er elke 1e woensdag van de maand

Dus komt gerust eens langs…

Natuurlijk zijn er elke keer leuke

een gezamenlijke maaltijd verzorgd.

gewoon gezellig !! 

Volop bedrijvigheid
op het oude kaatsveld

Na een aantal jaren van braak liggen van het oude kaatsveld in
Tzum heeft Wonen NWF dit veld in bruikleen gegeven aan het
bestuur van dorpsbelang.

Oorspronkelijk zouden wij hier huur-

behoefte te zijn aan realisatie van

Er is begonnen met het rooien van

en koopwoningen gaan bouwen.

een speeltuin, trapveldje voor de

de bomenwal en er zijn inmiddels

Door een afnemende vraag is beslo-

wat oudere jeugd, “zonneweide”

al speeltoestellen geplaatst. Van

ten deze plannen te schrappen. Met

en een vlinder-/vogeltuin. De com-

deze voorziening wordt al volop

het bestuur van dorpsbelang is over-

missie heeft door diverse subsidie-

gebruik gemaakt door de jeugd in

eengekomen dat samen met de

aanvragen de begroting hiervoor

Tzum en ook is het een ontmoe-

inwoners van het dorp een nieuwe

rond kunnen krijgen.

tingsplek geworden voor ouders

invulling zou worden gerealiseerd.

die bij de aanwezige bankjes koffie
Op 23 juli jl. is het contract voor de

en thee drinken.

Gemeenten, woningcorporaties
en HDBF in Noordoost Friesland
maken afspraken over wonen
Halver wege 2016 hebben de gemeenten in N O Friesland,

In het dorp is een aparte commissie

uitvoering getekend tussen dorps-

ingesteld die in samenwerking met

belang en het bedrijf “ Obelisk” een

De totale herinrichting van het

samenwerk ingsafsprak en gemaak t. De zogenaamde raam

Landschapsbeheer Fryslân een

plaatselijk hoveniersbedrijf. Deze

terrein moet eind 2016 zijn

overeenk omst waarin dit is vastgelegd vormt de basis voor

onderzoek heeft gedaan naar een

gaat samen met een groot aantal

afgerond. De laatste - fruitbomen

de jaarlijk s tussen partijen te mak en prestatieafsprak en.

invulling die de dorpsbewoners

vrijwilligers in het dorp gefaseerd de

worden in het voorjaar van

graag zouden willen. Er bleek

werkzaamheden uitvoeren.

2017 geplant. 

de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen N WF en HDBF al

Kollumerland c.a.) zijn vanaf 2015

Op basis van deze raamovereen-

in overleg met de betrokken

komst kunnen in het belang van de

woningcorporaties en HDBF als het

regionale volkshuisvesting jaarlijks

gaat om het (sociale) woningbouw-

concrete prestatieafspraken gemaakt

beleid. Er komen veel ontwikkelingen

worden. Deze prestatieafspraken

op de regio af zoals bevolkings

zullen op de diverse onderdelen

afname, vergrijzing, veranderingen

aangeven wat de partijen van elkaar

in de zorg en decentralisatie van

verwachten op onderwerpen als

overheidstaken. In de raamovereen-

betaalbaarheid en beschikbaarheid

komst zijn de basisafspraken voor

van de sociale woningvoorraad,

De bewoners van ’t Noorderhoog, het nieuwe appartementen-

de lange termijn vastgelegd. In de

krimp van het aantal huishoudens in

complex tegenover de Hema, wonen hier met veel genoegen.

raamovereenkomst gaat het om

de toekomst, verkoop, nieuwbouw

De appartementen zijn mooi, de locatie is fijn en de sfeer is

onderwerpen die alle partijen belang

en de kwaliteit van de woningvoor-

goed. Ze misten echter nog één ding; een plek om gezellig

rijk vinden en waar ze afspraken over

raad. De prestatieafspraken voor

samen te komen. Een gezamenlijk terras. Bewoonster mevrouw

willen maken. Maar het gaat ook

2017 worden nog voor het einde

Griet Meinema-Rotsma nam daarom in overleg met haar mede-

over de rol van elke partij en de

van dit jaar definitief gemaakt. 

bewoners contact op met ‘de wenningstichting’.

manier van samenwerking.

Nieuw terras voor de
bewoners van ’t Noorderhoog
in St. Annaparochie

Wonen Noordwest Friesland heeft

Bij een bezoek begin augustus ver-

Ook zitten ze veel op de rollator.

een leefbaarheidsfonds om huur-

telden de bewoners enthousiast dat

Verder zijn de hoge planten rondom

dersinitiatieven te stimuleren die

ze deze zomer al veel op het terras

het terras fijn. Dan zit je niet zo in

tot doel hebben de sociale cohesie

hadden gezeten; kletsen, hand

het zicht en het breekt de wind wat.

versterken en/of de leefomgeving

werken (haken), mensen kijken,

verfraaiien. Het initiatief van

genieten van de zon en gewoon

Ze waren het terras al gauw ‘ôns

mevrouw Meinema-Rotsma en haar

gezellig samen zijn. Goed voor de

hoeky’ gaan noemen. Zo van kom

medebewoners past goed binnen

onderlinge contacten en de sfeer.

je ook even zitten in ôns hoeky?

dit doel. Daarom besloot Wonen

Ook dames van naastgelegen

Een bordje op de deur maakte

Noordwest Friesland de aanvraag te

Beuckelaer schuiven af en toe aan.

het geheel compleet. Mevrouw
Meinema-Rotsma zei tot slot

honoreren en is er deze zomer in
overleg met de bewoners een mooi

Het terras is naast de (elektrische)

‘wij binne och sa bliid mei ’t moaie

terras aangelegd. De verdere inrich-

deur tot de bergingen. Dat is handig

nije hoeky, ôns hoeky! Applaus

ting, netjes houden en gebruik van

want zo pakken de bewoners er

voor de wenningstichting!” 

het terras regelen de bewoners zelf.

gemakkelijk even een tuinstoel bij.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Dantumadiel, Ferwerderadiel en

Uitwerking in concrete
prestatieafspraken

De DDFK-gemeenten (Dongeradeel,

Kijk voor leuke filmpjes
en nieuwtjes ook eens op
onze facebookpagina!

facebook.com/wonennoordwestfriesland

Colofon

Dit informatieblad wordt uitgegeven door Wonen Noordwest Friesland.
Verschijnt in februari, juni en oktober.
Postadres: Postbus 26, 9076 ZN St. Annaparochie.
Kantoor en werkplaats: De Wissel 17 (publieksingang via
de Hemmemaweg). Internet: www.wonennoordwestfriesland.nl.
Kantoor geopend: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur.
Algemeen telefoonnummer: 0518 - 40 98 00. Bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur (lunchpauze
12.00 - 12.30 uur niet bereikbaar) en vrijdag van 08.00 - 12.00 uur.
Verhuur en Verkoop: Voor vragen over het woningaanbod, verhuizing,
huurtoeslag- en betaling belt u het rechtstreekse nummer van Verhuur en
Verkoop (0518 - 40 98 22). Dagelijks te bereiken tussen 08.00 - 12.00 uur.
Voor alle reparatieverzoeken kunnen huurders van WonenNWF dagelijks
bellen met 0518 - 40 98 11 van 08.00 uur tot 12.00 uur.

