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Alstublieft! 
Bij deze Koers Noordwest 
zit wat lekkers voor u. Een reep van 
echte ‘Fryske sûkelade’ uit Achlum. 
Geniet ervan. En staat op uw wikkel 
het gouden klavertje? Gefeliciteerd!
Neem snel contact met ons op voor 
uw prijsje. 

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Beste huurder,
Voor u ligt de nieuwe Koers 
Noordwest! De huurderskrant 
waarin we meer vertellen over wat 
u en ons bezig houdt. Met elkaar 
leven we nog steeds in bijzondere 
tijden. Regels veranderen en 
worden aangepast, om zo samen 
het virus onder controle te krijgen. 
We zijn blij dat we nog steeds een 
aantal werkzaamheden voor u uit 
kunnen voeren, soms in een wat 
aangepaste vorm. In het artikel 
over de corona maatregelen 
vertellen wij daar meer over. 

Alstublieft! Wat lekkers 
voor u als huurder 
Omdat we met elkaar nog steeds 

in bijzondere tijden leven, hebben 

wij bij deze Koers Noordwest iets 

lekkers gedaan. Wij hopen dat u 

geniet van deze chocoladereep van 

echte ‘Fryske sûkelade’ uit Achlum. 

Een aantal huurders krijgt bovendien 

nog een extraatje. Op de reep zit een 

etiket. Bij een aantal repen is op dit 

etiket een gouden klavertje afgedrukt. 

Heeft u zo’n klavertje op uw etiket? 

Gefeliciteerd, u heeft gewonnen! 

Neem snel contact met ons 

op voor uw prijsje: een leuk 

boodschappenpakket bij de 

supermarkt in uw buurt. 

Een leefbare woonomgeving
Ook in deze tijd vinden wij het 

belangrijk dat onze huurders in een 

leefbare woonomgeving kunnen 

wonen. Dit doen wij door te 

investeren in de directe woon-

omgeving van onze huurwoningen 

en projecten te ondersteunen. In de 

rubriek ‘Wonen in een leefbare 

woonomgeving’ staat een mooi 

voorbeeld van huurders die hun eigen 

straat schoon en netjes houden. 

Ook ondersteunen wij vanuit ‘Losse 

fearren’ ideeën om dorpen leuker, 

mooier of leefbaarder te maken. 

In de rubriek ‘Maak je dorp leuker, 

mooier of leefbaarder’ leest u meer 

over hoe dat ook in uw dorp kan! 

En neem ook eens een kijkje op de 

website www.lossefearren.nl. 

Veel leesplezier met deze Koers 

Noordwest. En tot slot: blijf gezond 

en pas goed op uzelf en op elkaar! 

Hartelijke groet,

Martine Huizinga

Directeur-bestuurder

Enthousiaste bewoners nieuwbouw 
Berltsum, Bitgummole en Menaam
‘Het is nog mooier dan op het plaatje’ geeft een trotse huurder aan

Wonen Noordwest Friesland 
blijft investeren in de dorpen. 
Zo is eind november de sleutel 
van in totaal 17 nieuwe 
huurwoningen in Berltsum, 
Bitgummole en Menaam 
overgedragen aan de bewoners. 

Op 26 november kregen de 

bewoners van de tien nieuwe 

huurwoningen aan de 

Terhornestrjitte in Bitgummole de 

sleutel van hun nieuwe huis. Aan 

de Terhornestrjitte zijn tien nieuwe 

woningen gebouwd, vier 

levensloopgeschikte woningen 

en zes 1 à 2 persoonswoningen. 

Eén van de nieuwe bewoners van 

de 1 à 2 persoonswoningen is 

meneer Vink-Alnashy met zijn 

kersverse vrouw. Hij is heel blij met 

zijn nieuwe woning en kon niet 

wachten om er te gaan wonen. 

Levensloopgeschikte 
woningen voor Berltsum 
en Menaam
Eind november zijn ook de zeven 

nieuwe levensloopgeschikte woningen 

in Berltsum en Menaam opgeleverd. 

Beide dorpen hadden verouderde 

gezinswoningen die niet meer 

voldeden. Samen met de bewoners is 

er gekeken naar de mogelijkheden van 

nieuwbouw. Aan de Sportleane in 

Berltsum zijn drie levensloopgeschikte 

woningen gebouwd en aan de 

Orxmasingel in Menaam gaat het om 

vier nieuwe levensloopgeschikte 

woningen. In totaal zijn er drie oud 

bewoners teruggekeerd in de nieuwe 

woningen. ‘Het is nog mooier dan op 

het plaatje’, geeft een trotse huurder 

aan. Een van de oud bewoners is weer 

terug op haar vertrouwde plekje op de 

Orxmasingel, ‘Mem heeft de reuring 

aan de Orxmasingel erg gemist’, geeft 

haar zoon aan. 

Samen met zijn schoonouders ging 

hij direct aan de slag om er een echt 

thuis van te maken. Hij gaf aan dat 

zijn schoonouders, die in het westen 

van het land wonen, erg onder de 

indruk waren van het afwerkings-

niveau van de woning. ‘In het 

Westen vind je dit niet!’ 

Meneer Talsma is ook heel tevreden 

over zijn nieuwe woning en 

is blij met de keuzes die hij heeft 

gemaakt. Zoals de mooie strakke 

keuken. De nieuwe vloer lag al klaar 

om gelegd te worden. ‘Maar nu eerst 

de boel schoonmaken, dan schilderen 

en daarna is de vloer aan de beurt’. 

Bij deze Koers Noordwest 

het plaatje’, geeft een trotse huurder 

aan. Een van de oud bewoners is weer 

terug op haar vertrouwde plekje op de 

Orxmasingel, ‘Mem heeft de reuring 

aan de Orxmasingel erg gemist’, geeft 

haar zoon aan. 



Algemene richtlijnen voor uw en onze veiligheid en gezondheid
•  Voor alle werkzaamheden geldt: zijn er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of 

griepklachten? Dan kan de afspraak of reparatie op dat moment niet doorgaan. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van onze medewerkers, ook bij u thuis! 

•  Draag een mondkapje op ons kantoor of wanneer u in dezelfde ruimte bent 

als onze medewerker. 

Wonen NWF investeert in het verminderen van 
de energielasten voor huurders, maar met kleine aanpassingen 
kunt u daar zelf ook wat aan doen. Hieronder geven wij u een aantal tips. 

 Kies voor oplaadbare batterijen
Zo kunt u batterijen langer (her)gebruiken en hoeven er geen nieuwe te 
worden aangeschaft. Daardoor worden ook minder batterijen weggegooid. 

 Doe het deksel op de pan bij het koken
Als het deksel op de pan zit, blijft er meer warmte behouden en zijn gerechten 
sneller klaar. Daardoor verbruikt u minder energie. 

 Doe de kraan uit bij het scheren of tandenpoetsen
Daardoor verbruikt u minder water. 

 Was op een lage temperatuur
U kunt aardig besparen met het gebruik van de juiste was- en droogprogramma’s. 

 Hang de was bij mooi weer aan de lijn in plaats van in de wasdroger
Hierdoor bespaart u energie. En het is heel milieuvriendelijk! 

voor het besparen 
van energie

Tips!

Maatregelen 
Coronavirus
Voor uw veiligheid en die van onze 
medewerkers hebben wij in de 
afgelopen periode verschillende 
maatregelen genomen rondom het 
coronavirus. Daarbij volgen wij het 
advies en de richtlijnen van de 
regering en het RIVM. 

De maatregelen die vanuit de regering 

worden genomen, veranderen nogal. 

Op onze website vindt u altijd de 

meest actuele informatie over welke 

maatregelen wij nemen rondom 

het coronavirus.

Kantoor gesloten
Het kantoor van Wonen Noordwest 

Friesland is gesloten voor publiek. Per 

telefoon of e-mail kunt u ons goed 

Wij nemen geen nieuwe verzoeken tot 

comfortverbetering aan. Dit betekent 

dat u op dit moment geen nieuwe 

verzoeken bij ons in kunt dienen. Niet 

via het Huurdersportaal en ook niet 

telefonisch. We verwachten dat dit in 

ieder geval de komende maanden zal 

duren. We hopen dat we in de loop 

van dit jaar weer meer zaken op 

kunnen pakken.

bereiken. Voor het ondertekenen van 

een huurcontract of het ophalen van 

een sleutel voor een woning-

bezichtiging maken we een afspraak 

op kantoor. Via het Huurdersportaal 

regelt u uw eigen huurzaken snel en 

gemakkelijk vanuit huis. Heeft u nog 

geen account? Vraag deze aan via 

onze website, www.wonennwf.nl. 

Onze dienstverlening
Als gevolg van de lockdown voeren 

wij op dit moment alleen spoed 

werkzaamheden uit. De veiligheid en 

gezondheid van onze medewerkers en 

van u als huurder staan daarbij voorop! 

Voorstellen 
gebiedsregisseurs

Sinds kort werken Anja Boersma en Willem Seepma als 
Gebiedsregisseur. Maar wat houdt deze nieuwe functie in? Aan de hand 
van een aantal vragen vertellen zij waar ze zich mee bezig houden.

Wat doe je als Gebiedsregisseur? 
We zijn er voor het belang van groepen huurders. Wonen Noordwest 

Friesland vindt het belangrijk dat huurders in een leefbaar dorp wonen. 

Een dorp waar het ook prettig wonen is. Daar zetten wij ons voor in. 

Goed wonen is meer dan een prettige en goed onderhouden woning. 

Goed wonen is ook een leefbare straat, prettige wijk en een fijn dorp.

Prettig wonen is toch voor iedereen verschillend? 
Dat klopt! Daarom willen we het ook graag samen met de huurders doen. 

Van hen horen wat belangrijk is. Of je ergens prettig woont, heeft 

bijvoorbeeld te maken met hoe een buurt eruitziet. Is het een mooie en 

schone omgeving, is er voldoende groen en is er een leuke speeltuin voor 

de kinderen. Zeker ook belangrijk: hoe gaan de bewoners met elkaar om, 

wordt er om elkaar gedacht. En hoe veilig is het en hoe veilig voel je je. 

Noem eens een voorbeeld
We zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Momenteel spreken we alle 

dorpsbelangen in de gemeente Waadhoeke, dat doen we samen met de 

gemeente. In deze gesprekken horen we wat er leeft en wat de wensen van 

het dorp zijn op het gebied van wonen en een leefbare omgeving. 

Marsum is een mooi voorbeeld hoe mensen zich inzetten voor prettig wonen 

in hun eigen buurt. Een groepje huurders is daar actief in de straat. Ze 

onderhouden niet alleen hun eigen tuin, maar helpen elkaar ook. Daarnaast 

houden ze de stoep schoon. Dit stimuleren we natuurlijk graag. De gemeente 

heeft op hun verzoek een bankje geplaatst en wij dragen bij aan meer groen 

rondom de huurwoningen. In een ander dorp wil men graag meer groen in 

de straat. Omdat we daar als corporatie binnenkort toch al aan de slag gaan 

met een renovatie, kunnen we deze vraag meenemen. Samen met de 

huurders kijken we wat nodig is om de voortuinen groener en netter in 

te richten en te houden. Zo willen wij wensen en mogelijkheden bij 

elkaar brengen. 

Hoe horen jullie wat de huurders willen voor hun dorp? 
Nu is vaak dorpsbelang het aanspreekpunt in de dorpen. En we merken dat 

er niet zo veel huurders actief zijn in het dorpsbelang. Dat is natuurlijk 

jammer. Graag ondersteunen wij projecten van dorpsbelang als het ten 

goede komt aan het hele dorp. Maar het moet natuurlijk ook iets moois 

opleveren voor onze huurders. Eigenlijk zouden we huurders willen vragen 

om wat actiever te zijn in hun dorp. Neem bijvoorbeeld eens contact op met 

dorpsbelang of met ons als gebiedsregisseurs. Denk mee over wat er in het 

dorp gedaan zou kunnen worden en waar de corporatie bij zou kunnen 

ondersteunen en ga het gesprek met ons aan. En heeft u ideeën? 

Laat het ons weten via de knop ‘Huurdersparticipatie’ op onze website 

www.wonennwf.nl. Zo werken we samen aan prettig wonen in een fijn dorp! 

Anja Boersma en Willem Seepma



Kaarsen uitdelen 
Burdaard en Jislum

Het perfecte plaatje 
in Wjelsryp
Terwijl Anneke Dekker haar 
‘perfecte foto’ van Wjelsryp maakt, 
wordt zij door Brenda Veenstra 
vereeuwigd.

Op een prachtige locatie midden in Hallum ligt wooncomplex 
Offingaburg. Hier wonen jong en oud samen in mooie huurwoningen van 
Wonen Noordwest Friesland. Met elkaar vormen ze een levendige 
gemeenschap in het dorp, de mensen kennen elkaar en groeten elkaar. 

Kleinschalige woonzorgvoorziening
Binnen dit complex bevindt zich ook een kleinschalige woonzorgvoorziening 

voor ouderenzorg. Deze acht zorgappartementen zijn speciaal bedoeld voor 

senioren die langdurige zorg nodig hebben. Ze kunnen of willen niet langer 

in hun eigen woning blijven wonen, maar wonen in een instelling is nog niet 

nodig. Mensen die zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven willen 

houden. Die zelfstandig willen wonen in de eigen vertrouwde omgeving, 

waar ze zijn opgegroeid, dichtbij familie en vrienden. Fidesta Offingaburg 

biedt ouderen deze mogelijkheid, met de zorg en aandacht die nodig is. 

Persoonlijke aandacht en zorg
De acht moderne zorgappartementen zijn heel ruim van opzet. Daardoor zijn 

ze ook geschikt voor echtparen. Ieder appartement heeft twee slaapkamers, 

een ruime woonkamer en een ruime badkamer. 

De acht appartementen liggen rondom een gezellige gemeenschappelijke 

ruimte waar iedere bewoner welkom is. Elke dag wordt door verzorgenden en 

bewoners samen gekookt en gegeten. En voor degene die dat wil, in het eigen 

appartement eten mag natuurlijk ook. In Offingaburg is het heel belangrijk dat 

bewoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven houden. 

De zorg wordt geboden door Fidesta. Dag en nacht zijn professionele 

en gediplomeerde verzorgenden aanwezig om de gevraagde zorg te kunnen 

leveren. Er is volop persoonlijke aandacht voor iedere bewoner. Samen vers 

koken en activiteiten doen, maar ook even naar buiten voor een frisse neus. 

Vaak wordt even een praatje gemaakt of als dat nodig is, een arm om de 

schouder gelegd. Doordat het aantal appartementen beperkt is tot acht, 

is de zorg ook echt persoonlijk en met aandacht. Fidesta Offingaburg kan 

tevens dienst doen als zorgsteunpunt. Is er thuiszorg nodig, dan kan dat via 

het steunpunt geregeld worden.

Zorgappartement 
beschikbaar
Regelmatig komt er een 

zorgappartement in Offingaburg 

beschikbaar. Heeft u belangstelling 

voor het wonen in zo’n 

zorgappartement? Dan kunt u zich 

hiervoor aanmelden bij Fidesta. 

Wonen Noordwest Friesland regelt de 

praktische zaken van de verhuur.

Om in aanmerking te komen voor een 

zorgappartement, is een indicatie via 

het CIZ nodig. Het CIZ, een 

onafhankelijke instantie, bepaalt of 

iemand in aanmerking komt voor 

een vergoeding voor zorg en 

ondersteuning. Met deze vergoeding, 

het Persoons Gebonden Budget 

(PGB), kunnen de kosten voor zorg en 

ondersteuning worden betaald. Als u 

graag in een zorgappartement van 

Offingaburg wilt komen wonen, 

bespreekt u met Irene Romers, 

zorgondernemer van Offingaburg, 

de verschillende mogelijkheden. 

Zij vertelt u ook hoe u in 

aanmerking kunt komen voor 

zo’n zorgappartement. 

Nieuwsgierig geworden? 
Op de website www.fidestazorg.nl/

fidesta-offingaburg en op de 

Facebookpagina van Fidesta 

Offingaburg staat meer informatie. 

Wilt u eens een kijkje komen nemen? 

Dat kan. Irene Romers laat deze 

appartementen graag aan u zien. 

Neem hiervoor contact op via de 

website of bel 0518-76 70 90. 

Maak je dorp leuker, 
mooier of leefbaarder!

Offingaburg in Hallum 
Jong en oud vormen samen een levendige gemeenschap

met Losse fearren
Ook een goed idee voor de 
mensen in uw dorp? 
Wilt u ook iets uitdelen of aan de 

slag in uw dorp? Of heeft u een ander 

goed idee om uw dorp te versterken 

en prettig leefbaar te maken? 

Dan kan Losse fearren u misschien 

een financieel steuntje in de rug 

geven. Kijk voor meer informatie 

en inspiratie op  

www.lossefearren.nl 

Losse fearren geeft mensen met 

ideeën een extra zetje van maximaal 

€ 300,- om in actie te komen. 

De ideeën kunnen heel verschillend 

zijn, maar hebben allemaal hetzelfde 

doel: het versterken van de sociale 

binding in het dorp. 

Speuren naar goeie ideeën
Nu de scholen gesloten zijn, je thuis 

bijna geen visite mag ontvangen en 

praktisch alle verenigingen ook 

gesloten zijn, loopt het aantal 

aanvragen voor Losse fearren flink 

terug. Toch zijn er ook dorpen die juist 

nu iets organiseren. Tegen de 

eenzaamheid, en zodat mensen die 

iedere dag thuiszitten, weer eens wat 

leuks te doen hebben. 

Wat licht in de donkere 
dagen
In december deelde dorpsbelang 

Burdaard en Jislum mooie kaarsen uit. 

Deze kaarsen waren gemaakt door 

kaarsenmakerij JoHpie uit het eigen 

dorp. Door dit kleine gebaar scheen 

daar in de donkere dagen in elk huis 

een lichtje. Een bijdrage vanuit ‘Losse 

fearren’ maakte dit mede mogelijk.

Het perfecte plaatje
Met het televisieprogramma ‘Het 

perfecte plaatje’ in het achterhoofd 

organiseren vijf enthousiaste 

vrijwilligers begin maart een 

fotowedstrijd in Wjelsryp, natuurlijk 

wel corona-proof. Iedereen in het 

dorp mag meedoen met zijn of haar 

mobieltje. De verschillende 

opdrachten staan op de uitnodiging 

die iedereen thuis ontvangt. De 

eindresultaten zijn straks van deur tot 

deur te bewonderen, want een ieder 

hangt zijn foto’s voor het eigen raam.
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facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke fi lmpjes 

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!

Wonen in een leefbare 
woonomgeving! 

Leefbaarheid speelt al jaren een 
centrale rol in het beleid van 
Wonen Noordwest Friesland. Als 
corporatie zetten wij ons in voor 
leefbare straten en dorpen voor 
onze huurders. Wij ondersteunen 
verschillende leefbaarheids-
projecten. Het belang van onze 
huurders staat daarbij centraal.

Nieuw schoolplein 
vol sport en spel
Samenwerkingsschool De Fierljepper 

in Vrouwenparochie heeft een nieuw 

speel- en ontmoetingsplein. Op het 

oude schoolplein was weinig te 

beleven. Na een opknapbeurt kunnen 

kinderen op het nieuwe plein kiezen 

uit een junglepad, een pannakooi, 

een basketbalnet of een klimtoestel. 

Ook is het plein zo ingericht dat 

ouders en buurtgenoten elkaar daar 

kunnen ontmoeten. Een financiële 

bijdrage van verschillende partijen, 

waaronder Wonen NWF en de 

gemeente, en de inzet van ouders, 

leerlingen en de gemeenschap 

maakten dit project mogelijk.

Glasschade aan uw huurwoning, wat nu? 
Als er schade aan het glas in uw huurwoning is ontstaan, moet dit gerepareerd worden. Voor de deelnemers aan het 

servicepakket glasverzekering van Wonen NWF verzorgt Glastotaal Beheer per 1 januari 2021 de reparaties van glasschade. 

Als er schade aan glas is ontstaan, belt u rechtstreeks met het nummer van Glastotaal Beheer, 0800 – 4527234. 

Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om de schade te 

herstellen. Mocht u glasschade hebben aan uw woning, dan vragen wij u om niet zelf (nood)reparaties uit te voeren. 

Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de woning. De huurders die niet deelnemen aan het servicepakket glasverzekering, 

moeten glasschade voor eigen rekening laten repareren of betalen voor het laten repareren door de woningcorporatie.

‘In kopke waarmte 
yn kâlde tiden!
Mei wat lekkers derby fan 

Wonen Noordwest Friesland.’

Met deze woorden deelden 

huismeester Marga Bouwman en 

gebiedsregisseur Anja Boersma net 

voor de kerstdagen een koffiekopje en 

wat lekkers uit aan de bewoners van 

Nije Fenne in Sint Annaparochie. 

Dit in het kader van de actie ‘In kopke 

waarmte’ van Gemeente Waadhoeke 

en welzijnsorganisatie De Skûle om 

naar elkaar om te zien. Het gebaar 

werd erg gewaardeerd door 

de bewoners. 

Aan de Alddyk in Dronrijp 
stonden altijd veel afval-
containers. Dit zorgde ervoor 
dat er minder ruimte was in 
de straat. Ook stond het erg 
rommelig. De gemeente 
Waadhoeke heeft Wonen NWF 
gevraagd of we mee wilden 
werken aan het verbeteren 
van dit straatbeeld.

Een schone en nette straat 
in Marsum 
Op donderdag 14 januari heeft 

Gebiedsregisseur Willem Seepma 

namens Wonen NWF een cheque 

uitgereikt aan de heren Terpstra in 

Marsum. Beide heren wonen aan de 

Ds. Faberstrjitte. Samen met een 

aantal buurtgenoten zorgen ze ervoor 

dat de eigen straat schoon en netjes 

wordt gehouden. Ook helpen de 

buren elkaar met de tuin. Als 

waardering heeft de gemeente 

Waadhoeke een aantal bankjes 

geplaatst. Dit mooie initiatief 

ondersteunen wij ook graag met een 

bijdrage. Zo konden de buurtbewoners

een plantenbak bij de bankjes 

neerzetten. En heeft de buurt een 

gezellige plek om elkaar te ontmoeten. 

Graag werken wij mee aan een 

leefbare woonomgeving voor onze 

huurders. We zijn in gesprek gegaan 

met de gemeente en Omrin. Samen 

hebben we een plan van aanpak 

gemaakt. Dit plan hebben we naar 

de bewoners gestuurd. 

Met als eindresultaat dat er een 

ondergrondse afvalcontainer en een 

container voor GFT afval aan de 

Alddyk zijn geplaatst. Alle bewoners 

hebben een pasje en bijbehorende 

uitleg gekregen voor het gebruik van 

de containers. 

Met deze containers zorgen we 

voor meer ruimte in de straat en een 

netter straatbeeld! 

Samen werken aan 
een nette straat

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 tot en met donderdag: van 8.00 tot 12.00 
uur en van 12:30 tot 16:30. Vrijdags van 8:00 tot 12:00 uur.
Algemeen telefoonnummer: 0518 - 40 98 00. Bereikbaar tijdens 
kantooruren.
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. Bereikbaar tijdens kantooruren.
Voor alle reparatieverzoeken kunnen huurders van WonenNWF dagelijks 
bellen met 0518 - 40 98 11. Bereikbaar tijdens kantooruren.
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