
I n f o r m a t i e k r a n t  v a n  W o n e n  N o o r d w e s t  F r i e s l a n d ,
o v e r  w o n e n  e n  l e v e n  i n  o n z e  r e g i o

J U N I  2 0 2 1

i n  d i t  n u m m e r

 Een gezamenlijk plan voor renovatie
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 Geslaagde Girlsday

Wij komen 
bij u aan  
de deur
 
Op dinsdag 22 juni kan het zijn dat wij  
bij u aanbellen. En u wat vragen willen  
stellen over hoe u woont en hoe wij ons  
werk doen. Lees meer in het artikel  
‘Samen nieuwe plannen maken.’ 

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. Vanaf eind april zijn de 
eerste voorzichtige stappen gezet 
in het openen van de samenleving, 
en de vaccinatie is in volle gang. 
We zijn blij dat we steeds wat 
meer werkzaamheden voor u uit 
kunnen voeren. 

Het gouden klavertje
Bij de vorige huurderskrant kreeg u 

van ons iets lekkers: een chocolade-

reep van echte ‘Fryske sûkelade’ uit 

Achlum. Ik hoop dat het u heeft 

gesmaakt. Een aantal huurders  

kreeg bovendien een extraatje:  

met het gouden klavertje op het 

etiket wonnen ze een leuk 

boodschappenpakket. Ik bracht een 

boodschappenpakket naar mevrouw 

Hoekstra in Sint Annaparochie. 

Bijzonder dat ze al bijna 50 jaar 

dezelfde woning van ons huurt.  

We hadden een mooi gesprek met 

elkaar. In het artikel ‘Een 

boodschappenpakket voor mevrouw 

Hoekstra’ leest u daar meer over. 

Een nieuw Ondernemingsplan en 
Klantvisie
Wonen NWF is dit jaar gestart met 

het opstellen van een nieuw 

Ondernemingsplan en een Klantvisie. 

Samen met u en al onze belang-

houders willen we goede plannen 

ontwikkelen. In het artikel ‘Samen 

nieuwe plannen maken’ vertellen wij 

u daar meer over. Ook leest u hoe we 

u willen betrekken bij onze plannen.  

Renovatie aan de Welderingstrjitte 
in Dronrijp
Op dit moment worden zes 

woningen aan de Welderingstrjitte in 

Dronrijp ingrijpend gerenoveerd. Dat 

heeft natuurlijk impact op de 

bewoners. In een gesprek met de 

familie Jorritsma vertellen zij hoe zij 

dit ervaren en hoe ze betrokken 

worden. Lees het hele interview in  

‘Een gezamenlijk plan voor renovatie’. 

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

Een gezamenlijk plan voor renovatie 
De familie Jorritsma  
woont als sinds 1977 aan de 
Welderingstrjitte in Dronrijp. 
‘Toen wij hier kwamen wonen 
waren we net getrouwd en 
betaalden we 145 gulden aan 
huur’. Nu wonen ze alweer bijna 
45 jaar in deze woning.  

Renovatiewerkzaamheden
In opdracht van Wonen NWF is 

bouwbedrijf Lont druk bezig met 

renovatiewerkzaamheden aan zes 

woningen in de Welderingstrjitte. 

De renovatie bestaat uit 

verschillende werkzaamheden.  

Zo worden de woningen voorzien 

van nieuwe daken en goten, 

komen er zonnepanelen op het 

dak, worden de houten kozijnen 

vervangen door kunststofkozijnen 

en komt er isolatie in de spouw en 

onder de vloer. Daarnaast wordt 

het nog aanwezige asbest 

gesaneerd, vindt er gevel-

herstelwerk plaats en wordt er 

geschilderd. Kortom een hele lijst. 

Door deze aanpak zal ook het 

aanzicht van de woningen 

veranderen en zijn ze weer 

helemaal up-to-date. We streven 

er naar dat de renovatie-

werkzaamheden voor de zomer 

zijn afgerond, dit is nog wel  

onder voorbehoud.  

De familie Jorritsma is wel wat 

gewend qua onderhoud. Dit is het 

derde grootschalige onderhouds-

Verloop van het project 
Het project loopt tot nu toe goed.  

De zonnepanelen liggen op het dak. 

Ook wordt op dit moment het asbest 

gesaneerd. De bewoners hebben een 

planning ontvangen voor de 

werkzaamheden, deze is nog wel 

onder voorbehoud. ‘Hier hebben wij 

alle begrip voor, het is en blijft 

mensenwerk’ geeft de familie 

Jorritsma aan. Voor dit project is door 

bouwbedrijf Lont een app groep 

aangemaakt. Hierin kunnen de 

bewoners vragen stellen. Ook kunnen 

ze daar zaken doorgeven die minder 

goed gaan. Lont geeft via deze manier 

ook wijzigingen in de planning door. 

‘Zo’n app groep is heel handig en 

werkt prettig’ aldus mevrouw 

Jorritsma. Er worden ook wel 

negatieve dingen via de app gedeeld, 

dat is begrijpelijk. Toch vindt mevrouw 

Jorritsma het wel belangrijk om ook 

oog te houden voor de dingen die wel 

goed gaan. ‘Ook die zaken mogen wel 

gemeld worden’! 

traject waar zij mee te maken hebben. 

Een echte verwachting van het traject 

hadden ze niet, ‘we zijn er open 

ingegaan en zijn benieuwd naar het 

eindresultaat’ zo geven ze aan. 

Actieve rol huurders 
Voor de start van de werkzaamheden 

zijn twee bijeenkomsten met de 

huurders gehouden. Dit allemaal nog 

voor de coronamaatregelen. Tijdens 

deze bijeenkomsten hebben de 

bewoners van de Welderingstrjitte 

samen met medewerkers van Wonen 

NWF gekeken naar de mogelijkheden 

voor deze renovatie. De bewoners 

hebben een actieve rol gehad in het 

definitieve plan. De heer Jorritsma 

geeft aan ‘De manier waarop dit is 

aangepakt was voor ons nieuw.  

We vonden deze aanpak erg fijn. Nu is 

het een gezamenlijk plan waar wij als 

bewoners voor hebben gekozen’. 



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, www.wonennwf.nl. 

Gebiedsregisseur Willem Seepma reikt een 
boodschappenpakket uit aan de familie Sannes in Boksum 

  Douche korter 
Hierdoor verbruikt u minder 
water en energie. Gebruik 
eventueel een badkamer  
zandloper om de tijd bij te 
houden. 

  Zet de verwarming  
‘s avonds een uurtje eerder 
iets lager (17-18 graden) 
Het blijft nog wel even warm  
in huis.

  Laat de koelkast nooit 
(even) onnodig open staan  
Het temperatuurverschil is 
groot, waardoor de koelkast 
na wat langer openen ‘harder 
moet werken’. Dit kost meer 
energie. 

  Zet geen warm eten  
in de vriezer  
Door warm eten in de vriezer 
te zetten, warmt de vriezer op 
en kost het extra energie  
om weer te koelen en vriezen. 
Laat het eten eerst afkoelen 
voordat u het in de vriezer zet.

  Kopje thee zetten?  
Kook niet meer water dan 
nodig is. Het teveel aan water 
kookt u voor niets, maar het 
kost wel energie. 

voor het besparen 
van energie

Tips!

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

Een boodschappenpakket  
voor mevrouw Hoekstra!
 
Huurders vallen in de prijzen

Alle huurders van Wonen Noordwest Friesland ontvingen bij de Koers 
Noordwest van februari een lekkere reep van echte ‘Fryske sûkelade’ uit 
Achlum. Even een attentie in deze bijzondere tijden. Een aantal huurders 
kreeg bovendien nog een extraatje. Voor de huurders met het gouden 
klavertje op de wikkel was een leuk boodschappenpakket bij de 
supermarkt in de buurt beschikbaar. 

Prijswinnaars 

In maart werden de boodschappenpakketten bezorgd bij de prijswinnaars.  

Van Blije tot Boksum, van Winsum tot Tzum en Dronrijp, de prijswinnaars  

waren allemaal erg blij met hun boodschappenpakket van de lokale supermarkt 

of bakker. 

Een van de winnaars was mevrouw Hoekstra  
uit Sint Annaparochie
Op woensdag 10 maart ging directeur-bestuurder Martine Huizinga bij haar 

langs met een leuk boodschappenpakket. In de woonkamer (met voldoende 

afstand) ontstond een mooi gesprek. 

De Koers Noordwest en de winnende wikkel liggen op tafel. Geen twijfel over 

mogelijk, het is een winnend lot. Mevrouw had eerst nog bij haar dochter 

gecheckt of het wel echt een winnende wikkel was voordat ze contact opnam. 

Martine Huizinga geeft aan het bijzonder te vinden dat mevrouw heeft 

gewonnen nu ze al bijna 50 jaar van ons huurt. Mevrouw Hoekstra antwoordt: 

‘ja, en altijd in dezelfde woning. En al die jaren met veel woongenot in deze 

woning en ook in Sint Anne.’ Eerst met haar man, later kwamen de kinderen.  

Die zijn inmiddels uitgevlogen en na het overlijden van haar man woont ze  

hier nu alleen.  

Zij en haar man bespraken wel eens het voornemen om een woning te kopen. 

Dit werd lastig toen haar man gezondheidsklachten kreeg. Dan is het toch een 

voordeel dat je een huurwoning hebt en niet hoeft te klussen. En dat merkt ze 

ook nu ze alleen is: ‘je hoeft ook niemand te vragen’. Dat ze al die jaren op tijd 

heeft betaald, en nooit klachten heeft, vindt ze niet meer dan normaal. Op de 

vraag of ze ook nog tips heeft zodat we ons werk beter kunnen doen, geeft ze 

aan die niet te hebben. ‘Ik woon heerlijk. Als er wel een reparatieverzoek of iets 

met onderhoud is, word ik altijd goed en snel geholpen’ zo geeft ze aan. 

Mevrouw Hoekstra vindt het heerlijk wonen in Sint Anne
Het is een fijn dorp. Ze is opgegroeid in Deinum en in 1971 in Sint Anne komen 

wonen. Mevrouw vindt het dorp mooi, de mensen zijn er vriendelijk, er zijn 

voldoende voorzieningen en prettige winkels. De straat waar ze woont, is een 

brede straat met groen en ziet er prima uit. In haar werkzame leven was ze 

verpleegkundige in de Beuckelaar, de laatste jaren nachtzuster. Ook is ze jaren 

mantelzorger geweest voor haar buurvrouw. Al pratend geeft ze aan dat het 

jammer is dat er geen slaapkamer beneden is en geen wc boven. Dat merkte ze 

toen haar man fysiek beperkt werd en ook toen ze onlangs een heupoperatie 

heeft gehad. ‘Dan is het wel behelpen’ geeft ze aan. ‘Maar aan de andere kant 

houdt dit je ook flink.’ Ze vindt zichzelf nu te jong om naar een aangepaste 

woning te verhuizen. Wel is ze hierop voorbereid: ‘ik sta al bijna 20 jaar 

ingeschreven.’ 

Een ander leven 
Wel is het leven voor haar nu anders. Toen de kinderen klein waren, was het een 

druk en sociaal leven. Zij waren een vijfpersoonshuishouden (3 kinderen) en de 

buren zevenpersoonshuishouden (5 kinderen). En gingen en gaan goed met 

elkaar om. De kinderen en zijzelf zaten op diverse sportclubs en bij verenigingen. 

Mevrouw Hoekstra en haar man hebben verschillende bestuursfuncties vervuld. 

Soms stopt dat. Er waren wel genoeg leden maar niet genoeg animo om 

bestuurslid te worden. Enerzijds is dat jammer maar anderzijds is mevrouw ook 

nuchter ‘en gean dy dingen sa’. Ze vindt het fijn dat haar kinderen na wat 

omzwervingen weer terug zijn gekomen en woonachtig zijn in Sint Anne. 

Genieten van wat wel mag
De corona tijd is best wel zwaar. Mevrouw is graag bij haar familie, maar ziet 

haar oudere broers en zussen nu even niet. Verjaardagen worden niet gevierd. 

Dat is jammer en zeker een gemis. Maar ook hier is mevrouw nuchter onder. Ze 

geniet van de dingen die wel mogen: ‘de omgeving van Sint Anne is prachtig, 

heerlijk om een eind te fietsen.’ Graag maakt ze mooie tochten met haar 

fietsvriendinnen, en fietsen ze naar Harlingen heen en weer. Maar ook naar 

Beetgum, Deinum of zelfs richting Mantgum.

Een gastvrije ontvangst
Martine Huizinga bedankt mevrouw Hoekstra voor de gastvrije ontvangst  

en het fijne gesprek. ‘Het blijft bijzonder dat huurders zo lang een woning  

van de corporatie huren. Heel mooi om uw verhaal te mogen horen’ zo sluit  

ze het gesprek af.



Huurschuttingen
Als u een schutting huurt van Wonen NWF, dan  

valt schade aan deze schutting onder het klein  

onderhoud. Heeft u schade aan deze huurschutting,  

bel dan met de afdeling Reparatieverzoeken op  

telefoonnummer 0518 – 409 811. Zij zorgen ervoor 

dat er actie wordt ondernomen. 

Eigen schutting of tuinhekje
Wanneer u zelf een schutting of tuinhekje  

in uw tuin heeft geplaatst, dan is de schade voor 

uw eigen rekening en verzekering. U moet dan  

zelf zorgen dat de schade gerepareerd wordt.  

Als u hiervoor een verzekering heeft, kunt u  

uw eigen verzekering hierop aanspreken. 

Een selfiewedstrijd bij de  
corona-proof fietstocht in 
Sexbierum/Pietersbierum

Enthousiaste kinderen  
verzamelen zakken vol afval

Huurbevriezing 2021
 
Wij hebben goed nieuws. De huur van sociale huurwoningen gaat dit  
jaar niet omhoog. Dit betekent dat de jaarlijkse verhoging van de huur 
per 1 juli niet door gaat. Wel worden sommige Servicekosten een klein 
beetje aangepast. 

Samen nieuwe  
plannen maken
Wonen Noordwest Friesland is dit jaar gestart met het opstellen  
van een nieuwe Klantvisie en een nieuw Ondernemingsplan.  
Wie zijn wij, wat doen wij en voor wie doen we dit. En hoe werken  
we daarin samen.  

Het opstellen van deze plannen doen we niet alleen
Dit doen we samen met andere partijen. We gaan in gesprek met de 

gemeente, welzijnsinstellingen en zorgorganisaties, maar ook vooral met 

onze huurders en de dorpen. 

In gesprek met u!
Graag horen wij ook wat u vindt. Hoe ziet u ons als corporatie, hoe doen 

wij ons werk. Wat gaat goed en wat kan beter. En wat vindt u van uw 

woning en omgeving. Wij gaan hiervoor met u in gesprek. De informatie 

die wij hierbij krijgen, nemen we mee in onze plannen. 

Wij komen bij u aan de deur
Op dinsdag 22 juni kan het zijn dat wij bij u aanbellen en u wat vragen 

stellen. We blijven buiten en gaan graag met u in gesprek aan de voordeur, 

coronaproof natuurlijk. U kunt ons herkennen aan de donkerblauwe jas 

met het logo van Wonen NWF erop.  

 

Graag horen wij van u! 

Servicekosten
Naast huur worden ook iedere maand 

Servicekosten verrekend. Deze 

Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten 

voor klein onderhoud en een 

glasverzekering. Ook zijn er nog wat 

overige kosten. De kosten voor klein 

onderhoud en de glasverzekering 

blijven dit jaar gelijk. De overige 

kosten worden per 1 juli 2021 een 

klein beetje aangepast. 

Wat betekent dit voor de 
huur? 
Door deze huurbevriezing verandert 

de netto huur niet en blijft deze 

gelijk. De eventuele Servicekosten 

kunnen veranderen. We hebben alle 

huurders een brief gestuurd. Daarin 

vertellen we hoeveel de servicekosten 

per 1 juli zijn. Ook staat daarin wat 

per 1 juli de maandelijkse huur is. 

Huurverlaging
Er zijn ook een aantal huurders die 

misschien in aanmerking komen voor 

een huurverlaging. Dat kan als de 

huurprijs (zonder de servicekosten) 

hoger is dan € 633,25. Ook hangt dit 

af van het inkomen. Hoe dat zit en 

wat u dan moet doen, leest u op 

onze website onder het kopje ‘Ik 

huur, Geldzaken, Huuraanpassing’. 

Betalen van de huur
Wanneer de huur elke maand met 

een automatische incasso van uw 

rekening wordt afgeschreven, passen 

wij de huur aan als deze verandert.  

U hoeft dan niets te doen. Heeft u 

nog geen automatische incasso?  

Via uw persoonlijke account in het 

huurdersportaal op onze website 

kunt u dit activeren. Nog geen 

account voor het huurdersportaal? 

Vraag deze gemakkelijk aan via onze 

website www.wonennwf.nl. 

Regelt u de huurbetaling elke maand 

zelf? Dan moet u er zelf voor zorgen 

dat het juiste bedrag aan huur  

per 1 juli 2021 wordt afgeschreven. 

Schade aan uw schutting of tuinhekje, wat nu? 
 
Door storm of harde wind kan er schade ontstaan aan uw schutting of tuinhekje. Deze schade moet 
gerepareerd worden. Maar wie moet dit repareren? En heeft Wonen NWF hiervoor een verzekering? 

Maak je dorp leuker,  
mooier of leefbaarder!
met Losse fearren

snor: met starttijden om de 5 minuten 

bleven de deelnemende huishoudens 

op ruime afstand van elkaar!

Ook een goed idee voor de 
mensen in uw dorp? 
Wanneer u uw project samen met 

anderen aanvraagt en uitvoert, de 

totale kosten niet hoger zijn dan  

2000 euro en wanneer uw activiteit 

nog niet eerder in uw dorp is 

uitgevoerd, kunt u mogelijk  

rekenen op een bijdrage. 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. 

Houd Stiens Schoon!
Tijdens de Landelijke Opschoondag 

van Houd Nederland Schoon staken 

ze in Stiens corona-proof de handen 

uit de mouwen. Kinderen trokken met 

ouders en vuilniszakken door het dorp 

om zwerfafval op te ruimen. Dat 

bleek hard nodig: sommige kinderen 

verzamelden wel 4 of 5 volle 

vuilniszakken! Kans op een prijs was 

er ook: wie een ‘Houd Stiens schoon’-

bordje vond, won een handige 

afvalgrijper en een reep chocolade. 

Zoek je een goede gelegenheid om  

ook zoiets te organiseren?  

19 september is het ‘World cleanup day’ 

en voor volgend jaar staat op 19 maart  

weer een landelijke opschoondag 

gepland. Kijk voor meer informatie op 

nederlandschoon.nl.

 
Corona-proof fietstocht
In en om je eigen dorp valt van alles  

te beleven en ontdekken. Dat onder-

vonden de ruim 100 deelnemers aan  

de culturele fietstocht van dorpsbelang 

Sexbierum / Pietersbierum. Onder een 

stralende zon fietsten de deelnemers 

een flinke tocht van 23 kilometer  

langs onder meer een boerderij met 

lammeren, een post met lekkere 

versnaperingen, een creatieve rebus en 

een sloot waar je kon polsstokspringen. 

Qua corona-maatregelen zat het wel 



Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke filmpjes  

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!

Je bewoont niet alleen je 
huis, maar ook je dorp 
Als huurder bestuurslid worden bij Dorpsbelang, 
doe het wel! 

In veel dorpen in ons werkgebied  
is een Dorpsbelang of Plaatselijk 
belang actief. Maar er zijn heel 
weinig huurders bestuurslid bij 
zo’n Dorpsbelang. Hoe kan dat?  
En wat levert het je als huurder 
eigenlijk op? Gebiedsregisseur  
Anja Boersma ging in gesprek met 
Sieb Miedema uit Nij Altoenae en 
Paul Bronsgeest uit Oosterbierum.  
Beide huurder bij Wonen NWF én 
lid van Dorpsbelang. 

Hoe ben je terecht gekomen 
in Dorpsbelang? 
Paul geeft aan: ik ben nieuw komen 

wonen in Oosterbierum. Op de 

plaatselijke biljartclub werd ik 

gevraagd of ik ook bestuurslid wilde 

worden in Dorpsbelang. Als nieuwe 

inwoner ben je toch ‘fris bloed’ in het 

dorp. Ik moest er wel even over 

nadenken. Maar heb toch ja gezegd. 

Ik ben sociaal ingesteld en wil wat 

betekenen voor het dorp. En ik vond 

het ook gewoon te leuk om nee tegen 

te zeggen.‘ Sieb vult aan ‘je bewoont 

niet alleen je huis, maar ook je dorp.  

je maakt onderdeel uit van een 

gemeenschap. In Dorpsbelang kun  

je zaken voor elkaar krijgen, invloed 

uitoefenen op hoe dingen gaan in  

je dorp.’

Waar zijn jullie als 
Dorpsbelang mee bezig? 
Er komt veel op de dorpen af op dit 

moment. Hoe houd je een dorp 

leefbaar, hoe ga je om met 

duurzaamheid. ‘Het is goed om de 

samenhang tussen dingen te zien’ 

aldus Sieb. Zo is Nij Altoenae met een 

nieuwe Dorpsvisie bezig. Wat leeft er 

in een dorp, wat moet er gebeuren? 

Paul geeft aan ‘Ik zie mijzelf niet als 

huurder, maar als inwoner van het 

dorp. Maar zo ziet misschien niet 

iedereen het. Belangrijk is het om 

contact met elkaar te houden.  

Samen vorm je de gemeenschap van 

een dorp. En het is ook gewoon leuk 

om in Dorpsbelang te zitten. Je hoort 

er van alles.’ 

Wat zou je Wonen NWF 
mee willen geven? 
‘Kijk goed naar hoe je woningen plant

en bouwt’ aldus Paul. ‘De woning-

markt verandert, waarom zou je als 

corporatie niet eens kijken hoe het ook 

anders kan. Subsidieloos bouwen, 

tegen kostprijs, een verplaatsbare 

woning. Allemaal mogelijkheden 

buiten de vaste keten. En heb ook 

aandacht voor je trouwe huurders.  

Die verdienen dat ook.’ Sieb vult aan 

‘ja, inderdaad. En kijk dan ook naar 

het meer mengen van huur- en 

koopwoningen. Waarom zou je die 

gescheiden van elkaar willen houden, 

het kan ook naast en tussen elkaar. Oh 

ja, en kijk ook naar de jaarlijkse 

huurverhoging. Dat is echt een punt 

en voelt oneerlijk. Mensen met een 

koophuis krijgen met de jaren lagere 

lasten en de huurders betalen alleen 

maar meer.  De huur verhogen om de 

huur betaalbaar te houden, vind ik 

niet zo’n sterk argument.’

Wat wil je andere huurders 
meegeven? 
‘Doe het wel’ aldus Sieb. ‘Stap wel in 

Dorpsbelang. Je kunt alles aan 

anderen over laten, maar nu kun je 

zelf ook wat invloed uitoefenen.’  

De tijd is er rijp voor, hij merkt dat 

gemeenten echt luisteren naar ideeën 

vanuit het dorp en daar voor open 

staan. ‘Ja’ geeft Paul aan, ‘inderdaad, 

doe het wel. Voor sommigen is een 

huurhuis ook een doorgangswoning. 

Maar voor de tijd dat je in het dorp 

woont, maak je onderdeel uit van de 

gemeenschap. En dus mag je daar 

invloed op uitoefenen.’

Anja bedankt beide heren voor dit 

goede gesprek en geeft hen als dank 

een lekker suikerbrood en een pak 

koeken van de warme bakker uit 

Bitgummole. 

Op donderdag 15 april was het 

weer Girlsday. Een landelijk 

initiatief om meisjes tussen de 10 

en 15 jaar kennis te laten maken 

met bèta, techniek en ICT. Welke 

beroepen zijn er in deze sectoren 

en welke dames werken al in de 

techniek. En ook om de meiden 

enthousiast te maken voor een 

beroep in deze sectoren.  

Ook dit jaar deed Wonen NWF 

mee aan dit mooie initiatief.  

Graag halen we meer jongeren 

binnen die werkzaam willen zijn  

in de techniek.   

In gesprek over werken  
in de techniek 
Door de coronamaatregelen zag 

het programma er wat anders uit. 

Helaas konden we geen meiden 

op ons kantoor ontvangen. 

Gelukkig bestaat de techniek niet 

voor niets, dus gingen we digitaal 

met de meisjes uit klas twee van 

Campus Middelsee uit Sint 

Annaparochie in gesprek. 

In de korte workshop vertelden 

Annette Loopstra, Sofia van der 

Spoel en Susanna van der Boom 

over hun eigen opleiding en 

achtergrond. Ook vertelden ze 

welke werkzaamheden ze bij 

Met zo’n Dorpsvisie kun je zaken aan 

elkaar koppelen. Ook is er een 

plaatselijke Energiecoöperatie. In 

Oosterbierum lopen ook veel zaken. 

‘Zo zijn we bezig met duurzaamheid 

en een project over kinderen en de 

voedselvoorziening’ geeft Paul aan. 

‘Vaak is het wel investeren, zaken 

kosten tijd. En een lange adem 

hebben voordat je iets kunt realiseren’. 

Waar ben je trots op als 
Dorpsbelang? 
‘Kort geleden hebben we een mooie 

Sportkooi gerealiseerd in Nij Altoenae. 

Een project van de lange adem, maar 

uiteindelijk is het toch gelukt. De 

jeugd kan daar zijn energie kwijt en 

elkaar ontmoeten.’ aldus Sieb.  

Waarom is het belangrijk 
dat er ook huurders in 
Dorpsbelang zitten? 
‘Eigenlijk zie ik geen onderscheid’ 

aldus Sieb. ‘Je bent allemaal inwoner 

van een dorp, of je nu een huurhuis 

hebt of een koophuis’. Het is mooi als 

Dorpsbelang een afspiegeling is van 

de inwoners van een dorp. Rijk en 

arm, jong en oud, het is goed als ze 

vertegenwoordigd zijn.‘

‘Waarom vindt Wonen NWF het zo 

belangrijk dat er huurders in 

Dorpsbelang zitten’ vraagt Paul aan 

Anja. ‘Als corporatie zijn wij er voor de 

belangen van onze huurders. In de 

dorpen hebben we veel contact met 

Dorpsbelangen. Dan zou het mooi zijn 

als ook huurders in Dorpsbelang 

zitten, zodat we voor het dorp, maar 

ook voor hen iets op het gebied van 

leefbaarheid kunnen betekenen’ aldus 

Anja. ‘In sommige dorpen wordt veel 

over de huurder gesproken in plaats 

van met de huurder. Dat zouden wij 

graag wat anders zien.’

Wonen Noordwest Friesland uitvoeren 

en hoe zij de mannenwereld van de 

techniek ervaren. In een filmpje lieten 

ze hier nog wat meer van zien. Graag 

zouden ze wat meer vrouwelijke 

collega’s bij de corporatie zien.  

‘Het werken in de techniek is heel  

erg veelzijdig en ontzettend leuk’  

zo vertelde Sofia van der Spoel, 

werkvoorbereider bij Wonen NWF.  

‘En ik zou het nog toffer vinden als er 

nog wat meer vrouwelijke collega’s  

bij komen. Dus wie weet, zien we  

jullie ooit hier als collega!’. 

Daarna mochten de  
meiden zelf aan de slag 
Na een kort instructiefilmpje van 

installateur Syds Schat gingen de 

dames op school aan de slag met het 

maken van een armbandje van 

installatiedraad. In de middag werd  

op school ook nog een ‘dansende 

robotborstel’ gemaakt. Schat had zelf 

ook een voorbeeld gemaakt van zo’n 

robotborstel. 

Positieve reacties 
De reacties waren positief op deze 

ochtend, zowel vanuit de meiden als 

vanuit Wonen NWF. Zeker voor 

herhaling vatbaar. 

Geslaagde 
Girlsday
 
‘Het werken in de techniek  
is heel erg veelzijdig en 
 ontzettend leuk!

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.

Paul Bronsgeest en  
Sieb Miedema op het 
kantoor van Wonen NWF


