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 ‘Zal ik u even helpen’

 Syds Schat met welverdiend pensioen 

Stijgende  
energieprijzen 
Op dit moment stijgen de energieprijzen erg hard.  
Gas en elektriciteit worden duurder, waardoor alle  
huishoudens meer moeten betalen voor hun energierekening.  

Tips voor het besparen van energie
Door minder energie te gebruiken, kunt u zorgen dat uw energierekening 
minder hard stijgt. Zet bijvoorbeeld de verwarming overdag een graadje 
lager en hang de was bij droog weer buiten. Doe ’s avonds de gordijnen 
dicht om de warmte beter vast te houden en ontlucht radiatoren op tijd.  
En kook niet meer water dan u nodig hebt.  

In het artikel ‘Hulp van energiecoaches’ leest u meer over het  
besparen van energie. 

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 
mogen we steeds meer. Ook de  
1,5 meter is niet meer verplicht.  
We zijn blij dat we bijna alle 
werkzaamheden weer uitvoeren  
en werken hard om de laatste 
achterstanden weg te werken.

Mooie gesprekken aan de voordeur 
Wonen NWF is dit jaar gestart met 

het opstellen van een nieuw 

Ondernemingsplan en een Klantvisie. 

Samen met u en al onze 

belanghouders willen we goede 

plannen ontwikkelen. In juni belden 

wij bij een aantal van u aan. Aan de 

voordeur spraken we meer dan 120 

huurders over hoe ze wonen en wat 

ze daarvan vinden. Ook vroegen we 

hoe wij het doen en waar het beter 

kan. In het artikel ‘Samen nieuwe 

plannen maken’ vertellen wij u daar 

meer over. Ook leest u hoe we nu 

verder gaan met onze plannen. 

 

Nieuwbouw in Blije 
Wonen NWF blijft investeren in de 

dorpen! Zo worden in Blije in totaal 

acht nieuwe woningen gebouwd.  

Daarbij houden we rekening met de 

architectuur en de kenmerkende 

Delftsrode stijl. Bekijk de impressie en 

lees meer in het artikel ‘Nieuwbouw 

en bouwkavels voor Blije’.  

 
Samen werken aan een leefbare 
woonomgeving!
Wij vinden het belangrijk dat onze 

huurders in een leefbare omgeving 

kunnen wonen. Daarom gaan wij met 

u in gesprek en ondersteunen wij 

activiteiten in de buurt. Daarnaast 

gebeurt er ook heel veel in de dorpen 

zelf. Een mooi voorbeeld is het 

verhaal van Roy Steijlen uit Ferwert. 

Hij belde bij verschillende huizen aan 

en vroeg ‘zal ik u even helpen?’.  

Trots op onze collega’s  
Trots zijn wij op onze collega’s Hidde 

Jonker, deelnemer aan Heel Holland 

Bakt nog een keer, en op Syds Schat. 

Die laatste gaat na 45 jaar bij Wonen 

NWF met welverdiend pensioen.  

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

Nieuwbouw en bouwkavels voor Blije
Wonen NWF blijft investeren in 
de dorpen! Zo worden aan de 
Wierswei en de Klaphornewei  
in Blije in totaal acht nieuwe 
woningen gebouwd. Deze 
woningen komen in de plaats 
van de huidige verouderde 
woningen.  

Drie verschillende woningtypen
Na sloop van de huidige woningen 

start Bouwbedrijf Kolthof in 

december met de bouw van de 

nieuwe woningen. In Blije worden 

maar liefst drie verschillende 

woningtypen gebouwd. Aan de 

Wierswei komen vier levensloop-

geschikte woningen. Aan de 

Klaphornewei gaat het om de 

bouw van twee gezinswoningen 

Kortom, een woning met de 

technieken van nu! 

De verwachting is dat de nieuwe 

woningen in de zomer van 2022 

worden opgeleverd.

Kavels aan de Klaphornewei
De woningen aan de Klaphornewei  

11 & 13 worden in deze fase (nog) niet 

gesloopt. De kavels komen na realisatie 

van de nieuwbouw in een later 

stadium op de markt. In overleg met 

Dorpsbelang kijken we tegen die tijd of 

er vanuit het dorp kopers (starters) 

belangstelling hebben. 

en twee 1 á 2 persoonswoningen.  

De nieuwe woningen aan de 

Klaphornewei worden gebouwd in een 

moderne versie van de Delftsrode stijl, 

met details die hiernaar verwijzen.

Bijzonder aan dit project is ook dat er 

twee verschillende woningtypen onder 

hetzelfde dak komen. De dakkapel op 

de ene woning biedt extra ruimte op 

de 1e verdieping. Daardoor is het 

mogelijk is om daar een 3e slaapkamer 

en dus een gezinswoning te realiseren. 

Alle woningen zijn energiezuinig  
en duurzaam
Ze zijn voorzien van radiatoren met 

lage temperatuurverwarming en 

krijgen een luchtwarmtepomp. Ook 

komen er zonnepanelen op het dak. 



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.

Openingstijden kantoor
De samenleving gaat steeds verder open. De 1,5 meter is niet meer 
verplicht. Wij voeren steeds meer van onze dienstverlening voor u uit. Ons 
kantoor is iedere dag geopend. In de ochtend kunt u tussen 9.00-12.00 uur 
zo bij ons binnenlopen. In de middag zijn wij geopend op afspraak.  
U bent van harte welkom. Maar wist u dat u via het Huurdersportaal uw 
eigen huurzaken ook snel en gemakkelijk vanuit huis regelt? Heeft u nog 
geen account? Regel het op onze website. Daarnaast kunnen we veel 
vragen ook per mail of telefoon beantwoorden. Wel zo gemakkelijk vanuit 
uw luie stoel! 

Hidde bakt  
nog een keer! 
Opzichter Hidde Jonker opnieuw  
deelnemer Heel Holland Bakt 

 

Op zondag 5 september ging een 
speciaal HHB-seizoen van start:  
Heel Holland Bakt Nog een keer. 
Bekende gezichten uit eerdere  
seizoenen deden mee. Ook opzichter 
Hidde Jonker van Wonen NWF was 
weer van de partij. 

Opnieuw was het een spannend 

seizoen. Er moesten veel verschillende 

koekjes, taarten en spektakelstukken 

worden gemaakt. Wij vroegen Hidde 

naar zijn ervaringen. 

Hidde, hoe was het om een tweede 
keer mee te doen aan HHB? 
Toen de uitnodiging kwam om als oud 

deelnemer van Heel Holland Bakt weer 

mee te mogen doen, zag ik dit wel als 

een grote kans om te bewijzen dat ik 

inmiddels veel geleerd heb. In de 

afgelopen jaren ben ik eigenlijk nog 

meer gaan bakken en heb ik workshops 

en opleidingen gevolgd. Ook nu moest 

ik weer aan voorrondes meedoen. 

Gelukkig kwam ik daar doorheen en zat 

ik dit keer bij de laatste acht om 

daadwerkelijk mee te kunnen doen aan 

Heel Holland Bakt nog een keer.  

Het was een prachtige ervaring, zeker 

dat ik ook nog de halve finale heb 

bereikt. De appeltaart die ik moest 

maken vond ik erg geslaagd. Dit vond ik 

leuk om te doen en het smaakte ook 

heerlijk. Ik baalde wel enorm dat tijdens 

de technische opdracht het maken van 

de broodjes mislukte. Ik weet dat ik het 

kan, aangezien brood bakken echt mijn 

ding is. Maar in zo’n tent gaat alles toch 

net even anders.  

Ik kijk ook nu weer terug op een 

prachtig mooi Heel Holland Bakt 

avontuur! Het leuke is dan ook dat we 

met de oud deelnemers, ook van 

andere seizoenen, contact hebben en 

zo nu en dan ook met elkaar afspreken 

om te gaan bakken. Zo ga ik binnenkort 

bijvoorbeeld gezellig bakken met 

Manuela en Jacques. Ik heb enorm veel 

plezier in het bakken en zou dit ook 

graag meer willen uitbreiden door zelf 

workshops te gaan geven. Dus kijk ook 

eens op mijn Instagram en 

Facebookpagina ‘Gewoon Hidde’. 

Vraag het de
vakman!

Schilder Johan van der Bent 
Johan werkt al jaren als schilder bij Wonen NWF. Hij ziet veel verschillende 

woningen. Regelmatig komt hij weer- en/of schimmelplekken tegen.  

Wij vroegen hem naar tips.  

Johan, als schilder herstel jij vaak weer- en/of 
schimmelplekken. Hoe doe je dat? En hoe kunnen onze 
huurders deze plekken voorkomen? 
Schimmel komt vooral voor in vochtige ruimtes zoals badkamers. Maar ook een 

minder geïsoleerd gebied in een woning kan een oorzaak zijn of lekkages. 

Schimmel herken je aan donkere plekken op je wand of plafond. Maar ook 

kitvoegen kunnen aangetast zijn en zwart worden. 

Schimmel is niet alleen lelijk om te zien, het kan ook  

gezondheidsproblemen opleveren.

Het kwam voor dat Engbert zag dat men een tochtstrip had terwijl het kozijn 

verrot was. Dan heeft een tochtstrip geen zin. Hij denkt met de huurder mee 

hoe dit opgelost kan worden en wie dat kan doen. 

 
Waardebon inwoners Waadhoeke
Huurders uit de gemeente Waadhoeke ontvangen binnenkort een 

waardebon van de gemeente (meer informatie vindt u op de website  

www.winstuitjewoning.nl/waadhoeke). Met die waardebon kunt u uw 

energierekening verlagen door er energiebesparende producten voor te 

kopen (bijvoorbeeld tochtstrippen, radiatorfolie, LED lampen). Heeft u advies 

nodig welk product in uw woonsituatie de meeste besparing oplevert, dan 

kunt u contact opnemen met Engbert of Piet. 

 
Hoe energiezuinig woont de wethouder
Engbert en Piet zijn bij de wethouder thuis geweest. De wethouder dacht 

alles goed energiezuinig te hebben. Alleen, in een staande lamp met 

halogeenverlichting kon beter een ledlamp worden gedraaid. Daarnaast 

stond er was binnen te drogen. Een vochtige ruimte kost meer energie om te 

verwarmen. Daarom de bespaartip voor de wethouder: droog was buiten of 

onder de overkapping. Niet binnen. Wilt u persé zachte handdoeken, dan de 

was 10 minuten in de droger doen en vervolgens buiten drogen. Enneh,  

als de stoeptegel buiten droog is, kan de was ook naar buiten. 

 
Contact 

Heeft u vragen of wilt u advies? En huurt u een woning in de gemeente 

Waadhoeke? Neem dan contact op met de energiecoaches op 

energiecoach@waadhoeke.nl. Dit is voor u helemaal gratis. Kijk voor  

meer informatie op de website www.energiecoachfryslan.nl. 

Engbert Helfferich & Piet Leijstra

Wat zijn jouw tips? 
Door de douche te drogen en door goed te ventileren, kun je schimmel 

voorkomen. Zie je toch schimmelplekken ontstaan, verwijder die dan met een 

soda-sopje of met een spuitbusje schimmel verwijderaar. Die zijn wel te koop 

in de supermarkt of bouwmarkt.

Hoe pak jij het aan?
Ik verwijder eerst de schimmel met een schimmel verwijderaar. Daarna 

behandel ik de plek met een coating. Wanneer dit is opgedroogd, saus ik het 

plafond met een schimmelwerende en vochtregulerende saus. Dat laatste wil ik 

ook graag als tip meegeven. Gebruik saus die geschikt is voor natte ruimtes. 

Onze vakmannen komen bij veel huurders thuis. Regelmatig vragen 
huurders hoe ze bepaalde zaken in de woning op kunnen lossen.  
In deze rubriek geven onze vakmannen u tips. 

Hulp van 
energiecoaches
Ruim 10% van alle huishoudens heeft een te hoge energierekening ten 
opzichte van het inkomen. Doordat de energietarieven hard stijgen, 
dreigen gas en elektriciteit volgend jaar voor een grote groep 
huishoudens onbetaalbaar te worden.

In de gemeente Waadhoeke zijn daarom sinds kort energiecoaches actief.  

Dat zijn Piet Leijstra en Engbert Helfferich. De energiecoaches zijn er om u te 

helpen met praktische tips zodat de energierekening lager wordt. Ze werken 

onafhankelijk en kosten u als huurder niets.  

Wie zijn de energiecoaches?
Piet heeft een achtergrond in Natuurkunde en Watertechnologie. De resultaten 

vanuit de wetenschap zijn vaak op langere termijn. Piet zet zich graag praktisch 

in als energiecoach. Zodat hij direct resultaat bereikt bij de mensen thuis. 

Engbert heeft ervaring vanuit zijn eigen klussenbedrijf. De combinatie van 

techniek, sociale kant en mensen uitleggen over energiebesparing spreekt hem 

aan. Engbert merkt dat het met name bewustwording is waar hij aan werkt. 

Door gedragsverandering is energie en dus geld te besparen. 

 
Maatwerk
Nadat u zich heeft aangemeld, komt de energiecoach bij u thuis langs. Samen 

met u kijkt hij waar het beter kan en waar energie bespaart kan worden. Het 

moet ook wel passen bij de bewoners. Natuurlijk is 5 minuten douchen beter dan 

30 minuten. Als dit niet past bij de levensstijl, is 15 minuten douchen ook al 

winst. De adviezen kunnen klein of groot zijn. 

 
Tips
Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Toch zijn er ook wel wat algemene 

tips voor het besparen van energie: 

• draai ledlampen in;

• gebruik een waterbesparende douchekop;

• doe koffie in de thermoskan in plaats van het apparaat aan te laten;

• plaats radiatorfolie achter de verwarming.



Lasergamen 
in Hallum 

Oosterbierum treft  
elkaar weer na corona

Minima Moestuintjes 
 
Gezonde voeding is heel belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen is 
het soms moeilijk om aan verse en gezonde producten te komen. 
Groenten en fruit zijn relatief duur. In de gemeente Waadhoeke is het 
initiatief ‘Minima Moestuintjes’ gestart. 

 
  
Wat vinden onze huurders van hun woning en woonomgeving? 
En hoe vinden ze dat wij het als corporatie doen? Om dit te weten te 
komen, gingen wij op 22 juni ons werkgebied in. In verschillende 
dorpen gingen wij in gesprek met onze huurders. 

In tweetallen belden wij aan – coronaproof natuurlijk. Wij vroegen wat 

onze huurders van hun woning vinden. Wonen ze fijn? En hoe is de 

woonomgeving? Ook wilden we graag weten wat onze huurders van ons 

vinden. Hoe doen wij het als corporatie? En wat kan er nog beter?  

Dit leverde mooie gesprekken op
Aan de voordeur, maar ook met een kop koffie en een lekker koekje aan  

de keukentafel. Wij werden heel hartelijk ontvangen door onze huurders. 

De medewerkers die in Dronrijp de gesprekken aangingen, werden 

uitgenodigd bij het koffie-uurtje in de lokale bieb. Daar konden ze ter 

plaatse vragen aan een huurder stellen. Als dank voor het meedoen aan 

deze gesprekken, ontvingen de huurders een vrolijke zomerbloeier. 

 

Huurders zijn tevreden en gelukkig
Over het algemeen zijn onze huurders tevreden over en gelukkig met hun 

woonsituatie. Tussen de 10-15% van de huurders waar we aan de voordeur 

een gesprek mee hadden, beoordeelt de woning, de woonomgeving of de 

woonsituatie als neutraal, niet fijn of is er niet gelukkig mee. De gemaakte 

opmerkingen wat er beter kan of anders moet, gaan vooral over:

•  De woonomgeving: de staat van de tuinen en het groen in de buurt,  

de aanwezige rommel.

•  De bewoners/buren: veel nieuwe bewoners, het is allemaal wat 

onpersoonlijker, verschillen in het gedrag van mensen. 

•  Communicatie: in de communicatie met en van de corporatie kunnen 

sommige dingen beter en sneller gedaan worden. 

 

Wat doen we met deze informatie? 
Wonen NWF 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 met onze belanghouders. 

Het opstellen van deze plannen doen we niet alleen. Dit doen we  

interactief en in samenwerking met onze  

belanghouders. We zijn in gesprek gegaan met  

verschillende partijen, zoals gemeenten, welzijns-

instellingen en zorgpartijen. Maar ook vooral met 

onze huurders en vertegenwoordigers van de  

dorpen. De resultaten uit deze gesprekken nemen 

wij mee in onze nieuwe plannen. Met de praktische 

vragen die onze huurders ook hadden, zijn we aan  

de slag gegaan. 

Gebiedsregisseur Willem Seepma 

ging in gesprek met de initiatief-

nemer van dit project, Laura van 

Twillert uit Franeker. 

Laura, wat kan je ons vertellen over 
het project ‘Minima Moestuintjes’?
Het kost best veel geld om vers en 

gezond eten te kopen. Ik vind dat 

iedereen recht heeft op gezond eten. 

Daarom heb ik het project ‘Minima 

Moestuintjes’ opgezet voor mensen 

met een laag inkomen. Met dit 

project hanteren we de ‘Makkelijke 

Moestuin Methode’ en krijgen 

mensen een compleet startpakket. 

Hiermee kunnen ze gewoon thuis zelf 

aan de slag gaan met hun eigen 

moestuin. In dit pakket zit een 

lichtgewicht moestuinbak (past 

overal, zelfs op een balkon), zakken 

speciale aardemix die geschikt is voor 

alle groentes, voeding en 12 soorten 

zaden. Ook zit er een app bij die je bij 

de hand neemt en precies vertelt wat 

en hoe je wanneer moet zaaien. Dus 

je hoeft niet eens verstand te hebben 

van tuinieren. 

Daarnaast is er ook persoonlijke 

begeleiding als je dat wilt. Ikzelf krijg 

het voor elkaar om vetplanten in huis 

dood te laten gaan, maar ik oogst 

met deze methode en de app wel de 

heerlijkste soorten sla, boontjes, 

tomaten en beste wortels!  

Ook lichamelijk gezien moet het 

lukken, er komt geen zwaar werk aan 

te pas. Doordat je in een bak werkt 

hoef je niet te wieden of te spitten. 

En zet je de bak op een tafel dan hoef 

je zelf niet eens te bukken. 

Hoe kwam je hier zo bij?
Kort gezegd komt het erop neer dat 

ik financieel flink moest inleveren 

toen ik langdurig ziek werd. Van een 

werksituatie ging ik naar een 

uitkeringssituatie terwijl ik veel kosten 

had. Daarnaast moest ik maanden 

wachten op toeslagen. Niet alle 

instanties zijn meewerkend heb ik 

gemerkt. Veel zieke mensen behoren 

tot de minima. Vitamines zijn juist 

dan extra belangrijk. Zelf ben ik 

alleenstaande moeder. Mijn kinderen 

hebben ook gezonde voeding nodig 

om gezond op te kunnen groeien.  

En mensen die bijvoorbeeld bij de 

voedselbank zitten, krijgen vaak eten 

uit pakjes of blik. 

Dat maakte dat ik dit project opzette. 

Ik heb subsidies aangevraagd om dit 

ook mogelijk te maken voor andere 

mensen die in dezelfde situatie zitten. 

Ik doe dit alles vrijwillig.

Kan je met zo’n pakket eten uit de 
moestuin?
Je zaait wat je lekker vindt. Alles is 

afhankelijk van de omstandigheden, 

zoals het weer en natuurlijk de 

eetlust. En als je het goed doet, pluk 

je van april tot ver in oktober elke dag 

wel iets vers uit je eigen tuintje. Dat is 

dan een mooie aanvulling. 

Wat vinden de deelnemers die  
nu al meedoen ervan?
Een aantal reacties die ik via de  

app kreeg:

• Wat is dit goed te doen!

• Dit geeft me veel plezier.

•  Leuk om contact met anderen in  

de app hierover te hebben.

• Goede uitleg, zelfs ik kan het, nooit 

gedacht.

Ook voor onze huurders!
Wie tot de minima (bijstandsniveau) 

hoort en in Waadhoeke woont, kan 

zich bij Laura aanmelden voor een 

startpakket. Normaal kost een pakket 

€ 102,50. Voor huurders die tot de 

minima behoren (bijstandsniveau) of 

weinig leefgeld hebben, wordt een 

compleet startpakket beschikbaar 

gesteld voor € 15,00. Het is hierbij 

wel nodig dat je een telefoon hebt 

waar de app op geïnstalleerd kan 

worden. Het aantal nieuwe 

deelnemers is ook afhankelijk van het 

beschikbare subsidie/donatiegeld, 

dus op = op. Het nieuwe moestuin-

seizoen start weer in maart 2022. 

Belangstelling? 
Mail dan naar  

minimamoestuintjes@gmail.com. 

Liever een telefonisch gesprek? Mail 

dan het telefoonnummer naar dit 

mailadres. Laura neemt dan contact 

op. Op de facebookpagina ‘Minima 

Moestuintjes’ is ook veel informatie  

te vinden. 

Wat als het niet lukt?
Van de 47 deelnemers in Waadhoeke 

is er nog maar één (door ziekte) 

afgehaakt. Bij de overige is het 

allemaal gelukt! Mocht je vroegtijdig 

willen stoppen, dan wordt er 

verwacht dat je het gehele pakket 

beschikbaar stelt voor een nieuwe 

deelnemer. Bakken en pakketten 

mogen nooit verkocht worden. 

Mooie  
gesprekken  
aan de  
voordeur!

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

horen. En was de tactiek van 

verschillende teams soms wat ver te 

zoeken, de gezelligheid was overal te 

vinden. In een ruime tent werd 

limonade en lekkers geserveerd en  

na afloop verhalen over heroïsche 

acties gedeeld.

Voorbereiding activiteiten 
in verschillende dorpen 
Meer goed nieuws is dat verschillende 

activiteiten die eerder nood-

gedwongen in de ijskast werden 

gezet, daar nu weer uit kunnen.  

Zo kunnen inwoners van Beetgum 

zich opmaken voor Halloween. 

Organiseren vrijwilligers in Ferwert-

Hogebeintum op 16 oktober een 

wandeltocht, en zijn inwoners van 

Sint Jabik alweer bezig met de 

voorbereidingen van de intocht  

van Sinterklaas.

 

Losse fearren is een initiatief van 

Wonen NWF. Het 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. 

Gelukkig kunnen mensen weer los 

voor hun dorp. Met corona op zijn 

retour stappen gelukkig weer meer 

mensen naar voren om in hun dorp 

leuke activiteiten te organiseren. 

Hernieuwde kennismaking 
in Oosterbierum 
Zo organiseerde buurtvereniging 

Eilanswei in Oosterbierum een 

hernieuwde kennismaking voor de 

bewoners. In de ruim anderhalf jaar 

dat minder sociale contacten mogelijk 

waren, kregen tien huizen nieuwe 

bewoners. Met koffie, thee, lekkers, 

een voorstelronde en een bloemetje 

voor de nieuwe buurtbewoners werd 

het erg gezellig. 

Lasergamen in Hallum 
In het noordoostelijk deel van het 

werkgebied van Wonen NWF is 

activiteitencommissie Hallum actief. 

De vrijwilligers weten het dorp 

voortdurend te verrassen met 

vernieuwende samenbindende 

activiteiten.

In het bos van Wiger Hellema 

kwamen begin oktober 100 jongens 

en meisjes, vrouwen en mannen bij 

elkaar om elkaar in verschillende 

lasergames sportief te bestrijden. 

Schreeuwend en rennend holden 

deelnemers achter elkaar aan. Het 

geluid was tot ver in het dorp te 

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 waarschijnlijk 

rekenen op een bijdrage. Kijk voor 

meer informatie en inspiratie op    

www.lossefearren.nl 
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facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke filmpjes  

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!

Syds Schat met  
welverdiend pensioen!  
Op de valreep vierde hij zijn 45-jarig jubileum  
bij Wonen NWF 

Op 1 november 2021 gaat Syds 
Schat met pensioen. Hij heeft  
in totaal iets meer dan 45 jaar  
bij Wonen NWF gewerkt.  
Een prachtige mijlpaal!  
Op 4 november nemen wij op  
feestelijke wijze afscheid van Syds. 

De carrière van Syds 
Op 1 februari 1979 trad Syds in dienst 

van Woningstichting Noordwest  

Friesland, het huidige Wonen Noord-

west Friesland. Hij was toen al drie jaar 

werkzaam in het onderhoud bij de 

woningstichting van de gemeente  

Barradeel en ging mee in de fusie  

tussen deze woningstichting en  

Woningstichting Noordwest Friesland. 

Syds ging aan de slag als ontstopper 

van rioleringen. Na een jaar werd  

hem gevraagd om het ‘fonds klein  

onderhoud’ gestalte te geven.  

Meer jongeren  
in de techniek
Syds heeft zich jarenlang ingezet voor 

het aantrekken van meer jongeren in 

de techniek. Door middel van 

speeddates, stages, theorie en 

praktijklessen bij het Middelsee 

college in St Anna, proberen jongeren 

in een zo vroeg mogelijk stadium te 

interesseren voor de technische 

beroepen. Ook werd aansluiting 

gezocht bij het mbo-onderwijs.

Nog een paar cijfers 
In deze 45 jaar heeft Syds vijf 

bedrijfsauto’s ‘versleten’. En met deze 

auto’s heeft hij ongeveer 600.000 

werkkilometers gemaakt door Noord 

West Friesland. De schatting is dat hij 

ongeveer 1000 wc potten heeft 

geplaatst, duizenden kranen, 

stortbakken enzovoorts heeft 

gerepareerd en vervangen en 

honderden stroomstoringen heeft 

opgelost. En het is nooit klaar! 

De plannen na  
pensionering 
Na zijn pensionering heeft hij meer 

tijd voor zijn hobby’s: het restaureren 

van en sleutelen aan oude 

sportwagens, gitaren bouwen, 

onderhoud aan de woningen van zijn 

kinderen. Ook kan hij dan vaker naar 

zijn stacaravan op Ameland. 

Van 30 september tot en met 7 oktober was het de ‘Week tegen 
Eenzaamheid’. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal. 
Tijdens deze week richtte Wonen NWF zich op het voorkomen van 
eenzaamheid. En hoe kun je dat beter doen dan door een gastvrije 
ontvangst in je nieuwe woonomgeving.

Hallum stelt zich voor 
Op de vraag om samen met ons iets te organiseren voor nieuwe inwoners, 

reageerden Dorpsbelang Hallum en hun Omtinkers enthousiast.  

Direct waren ze bereid om voor hun nieuwe dorpsgenoten een mooie  

avond te organiseren. Het voorstellen van het dorp aan de nieuwe  

inwoners stond centraal. 

Niet alleen Dorpsbelang en de Omtinkers stelden zich voor. Ook alle 

verenigingen in het dorp waren aanwezig en vertelden enthousiast  

over de mogelijkheden. Daarnaast was er een interessante voorstelling  

van Historisch Hallum met prachtige foto’s en uitleg. 

Nieuwe inwoners
Wonen NWF had haar nieuwe huurders in Hallum uitgenodigd. In totaal 

kwamen er maar liefst 35 nieuwe inwoners op deze avond af. Onder hen 

waren 14 huurders. Er werden al snel contacten gelegd. En de eerste acties 

werden uitgezet. Zo hebben statushouders een afspraak voor een 

bijeenkomst in de bibliotheek. Een nieuwe huurder meldde zich als  

vrijwilliger bij de Omtinkers. Hij kan goed schilderen. En er waren nieuwe 

leden voor verschillende verenigingen. Iedere aanwezige ging naar huis  

met een Hallumer tasje.  

Kortom een geslaagde avond! Zeker voor herhaling vatbaar. 

Een vraag die Roy Steijlen (15) uit Ferwert de afgelopen periode vaak 
gesteld heeft. Spontaan belde hij in Ferwert bij mensen aan en stelde  
deze vraag. 

Roy zocht de mensen uit waarvan hij dacht dat ze hulp konden gebruiken in  

hun tuin. Tuinen waar het gras hoog stond, en heggen wel een knipbeurt 

konden gebruiken. Hij had het gereedschap, vrije tijd en geen drempel om  

deze vraag aan mensen te stellen. Veel mensen maakten gebruik van dit aanbod. 

Ferwert is er nog een stukje mooier van geworden. 

Een mooi voorbeeld voor ons allemaal! 
Laten we met zijn allen proberen deze drempel te verlagen. En in onze eigen 

straat onze hulp aanbieden met de vraag ‘zal ik u even helpen’. Goed voor de 

leefbaarheid en een fijne woonomgeving. 

Alle reparaties binnen de woning 

moesten hierbij worden gedaan. 

Na de verhuizing van de corporatie in 

1980 naar de Grietmansstraat heeft 

Syds samen met een collega het  

gehele magazijn op poten gezet en de 

inkoop geregeld via de groothandel. 

In de periode daarna groeide de  

buitendienst door. Naast het (klein) 

onderhoud hield Syds zich bezig met 

de (installatie) voormontage van 

keukens en douches. In 2004 heeft hij 

voor langere tijd het hoofd buiten-

dienst vervangen. Ten gevolge 

daarvan is hij aangesteld als 

teamleider/planner van de buiten-

dienst. Naast zijn kantoorwerk is hij  

nu nog ongeveer 4 uur per dag actief 

in het installatie/onderhoudswerk.  

In 1989 heeft hij samen met twee 

collega’s de ondernemingsraad 

opgericht, waarvan hij ongeveer  

zes jaar voorzitter was. 

‘Zal ik u even helpen’

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.

Welkom 
in Hallum!


