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In de wijk Heechterp-Schieringen wandel je niet onopgemerkt langs het Meetingpoint aan 
de Larixstraat. Op het eerste gezicht lijkt het alleen een gezellige ontmoetingsplaats voor 
wijkbewoners, jongeren en ondernemers. Dat is het ook, maar het is zoveel meer! Het 

Meetingpoint is onderdeel van de sociale onderneming Lifemaster.

maaltijd. Een positieve manier om twee werelden 
samen te brengen. 

Door de activiteiten vergroten deelnemers aan 
de projecten hun zelfredzaamheid, kracht, durf en 
zelfvertrouwen. Ook doen ze sociale contacten 
op. “En hoe kan dat beter dan op informele 
wijze in je eigen omgeving,” vertelt Saz Abdula, 
stagiaire sociaal werk bij het Meetingpoint en 
zelf ook buurtbewoner. “Tijdens mijn stage 
leer ik hoe ik deelnemers kan begeleiden en 
ondersteunen. Dat doen we door met elkaar te 
koken, in het atelier te werken en in de winkel 
te staan.” Saz kookt het liefst met deelnemers. 
“Onder het koken is het gemakkelijker om 
een gesprekje aan te knopen, omdat je samen 
bezig bent. En daarna is het leuk om te zien 
hoe buurtbewoners aan tafel gaan. Je merkt 
dat ze dan veel belangstelling hebben in wat 

Het Meetingpoint, voor en met wijkbewoners

IN DE 
SPOTLIGHT

Lifemaster is een werk- en participatieproject 
gericht op jongeren tussen de 18 en 27 jaar. 
Behalve zorg biedt Lifemaster ook therapie, 

dagbesteding, training, coaching en hulp naar de 
arbeidsmarkt of school. 

Waardevolle ontmoetingen
Deelnemers aan het Meetingpoint en 
wijkbewoners helpen elkaar in de wijk. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om tuinieren, kleine schilder- 
en reparatieklusjes, tuingereedschap uitlenen, 
schoonmaken en lekkere maaltijden koken. Het 
Meetingpoint staat midden in de samenleving en 
zorgt voor waardevolle sociale contacten tussen 
buurtbewoners en Lifemaster-deelnemers.

Een mooi initiatief van het Meetingpoint is het 
pop-up restaurant. Hierbij koken de deelnemers 
en kunnen buurtbewoners aanschuiven voor een 

de deelnemers allemaal doen.” Johnny Ronner, 
deelnemer en buurtbewoner, vertelt enthousiast 
dat hij zich thuis voelt bij het Meetingpoint. “Ik 
kom hier graag. Ik leer weer ritme in mijn leven 
te krijgen en met mensen om te gaan.” Bij het 
Meetingpoint is Johnny het liefst in de keuken 
bezig. “Maar ik knap ook vaak meubels op voor 
buurtbewoners en doe vrijwilligerswerk voor 
ouderen in de wijk. Ik ken iedereen hier bij het 
Meetingpoint en ook veel mensen uit de wijk.”

Sociaal contact 
Enerzijds biedt het Meetingpoint aan jongeren 
een vertrouwde plek waar ze kunnen leren en 
zich kunnen ontwikkelen. Anderzijds kunnen 
buurtbewoners terecht bij een hulpvaardige en 
sociale club mensen. Elkaar helpen en sociaal 
contact zijn een absolute meerwaarde voor alle 
bewoners in de wijk.

De binnenkomer
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Dichtbij 
Nog een paar dagen en dan is het kerst. Voor we 
het weten laten we 2017 achter ons en staan we 
met beide benen in 2018.

Voor veel van onze huurders was 
2017 een jaar van verbetering. 
Dat wil zeggen... hun huis is 
grondig aangepakt; verbeterd en 
verduurzaamd. Dat gaat niet altijd 
zonder slag of stoot. Want een aantal 
weken vreemden bij je over de vloer en 
je huis op de kop is niet niks! Veel mensen 
willen bijvoorbeeld graag een nieuwe keuken, 
badkamer, wellicht een CV en isolatie maar zien op 
tegen de overlast die het met zich meebrengt. Begrijpelijk! 
Tijdens zo’n intensieve periode zijn we graag dichtbij, 
zoals bijvoorbeeld in de nieuwe keet ‘Informatiepunt 
WoonVragen’ en bij u thuis om met u te overleggen 
wat we doen en wat dit voor u betekent. We proberen 
bewoners goed mee te nemen in deze projecten door ze 
op tijd en goed te informeren, te luisteren en er gewoon 
te zijn. Samen maken we het een beetje makkelijker. We 
horen de twijfel vooraf, maar zien ook de blije gezichten 
als alles achter de rug is: ‘zo fijn!’. U leest erover op 
pagina 16 en 17. 

We kunnen niet alles in één keer doen. Vanaf 2017 
verbeteren we in 5 jaar tijd zo’n 9.000 huizen. Hiermee 
besteden we € 370 miljoen aan leefbaarheid, onderhoud, 
kwaliteitsverbeteringen en sloop- en nieuwbouw in 18 
gemeenten. Is uw huis aan de beurt, dan hoort u dat van 
ons. Voor al deze huurders betekent dit een comfortabeler 
en duurzamer thuis, ook door onder andere de nieuwe 
zonnepanelen die we de komende jaren op 15.000 huizen 
gaan plaatsen. Goed voor het milieu en uw portemonee. 
Met de tips op pagina 6 kunt u hier zelf ook een steentje 
aan bijdragen. 

We hopen dat u deze en andere artikelen in WoonNieuws 
weer met plezier leest. Ook in 2018 blijven we dichtbij! 

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

Sigrid Hoekstra,  
Directeur-bestuurder

“Sociaal contact 
draagt bij aan 

zelfredzaamheid, 
kracht en durf.” 

Saz Abdula, stagiaire  
sociaal werk en 
buurtbewoner

> >



Overleg op kantoor
Anne en zijn collega, wijkconsulent Annie Ruardia, overleggen 

dagelijks wat er op een dag moet gebeuren. Ze kennen elkaar al 
jaren en hebben aan een paar woorden genoeg. Alle twee hebben 
ze hun eigen werkgebied en contacten met huurders. In zo’n klein 

team kun je elkaars zaken gemakkelijk overnemen. Het netwerkpunt 
is dé ontmoetingsplek waar collega’s, onderhoudsmonteurs en 

uitvoerders binnenlopen en met elkaar overleggen. Huurders kunnen 
hier op afspraak terecht. Een dynamische plek dus.

WOONNIEUWS         •    5

Huurovereenkomst
Nieuwe huurder Aron van Zetten komt zijn huurcontract 
tekenen en de sleutels van zijn nieuwe woning in Oentsjerk 
ophalen. Met een kopje koffie nemen Anne en Aron alle 
onderdelen van het contract door. Vragen van Aron of 
aandachtspunten die met de woning te maken hebben 
worden besproken, zoals bijvoorbeeld wanneer de huur 
ingaat. Anne en Aron maken meteen een afspraak voor die 
middag om een ronde door de woning te maken. 

Woninginspectie
Vanochtend hebben Aron en Anne de huurovereenkomst getekend. Nu 
staat de startopname gepland in de toekomstige woning van Aron. Anne 
loopt met Aron door de woning en beantwoordt zijn vragen. Zo zit er een 
wespennest bij het balkon. Anne noteert het en zorgt dat een specialist gaat 
opruimen. Een kleine beschadiging aan een wand. Herstelt WoonFriesland 
dit of doet de huurder dit zelf? Dan schrijven we het op, zodat Aron geen 
‘gedoe’ krijgt als hij ooit gaat verhuizen.  Andere vragen waren vanochtend 
al besproken, dus Aron kan gaan klussen!

De wijk in 
Lysbeth en Anne trekken samen de wijk in. Anne neemt alvast een 
kijkje bij de woningen waar binnenkort gestart gaat worden met de 

kwaliteitsverbetering. Elke woning wordt van tevoren goed bekeken om 
te kijken wat moet worden aangepakt. Aannemer Theo Broere inspecteert 
de woning van onder tot boven om te kijken wat aangepast moet worden. 

Enkel glas? Vervangen. Een verouderd ventilatiesysteem? Aanpassen. Geen 
rookmelder? Theo noteert het op de tablet, maakt foto’s en geeft direct door 

wat moet worden vernieuwd. Lysbeth is onder de indruk van de controle.

 ‘Op stap met…’ vertrok deze keer vanuit Burgum. Huurder Lysbeth van der Meer 
volgt wijkconsulent Anne de Meer deze werkdag. Lysbeth huurt sinds april dit jaar 

een woning van WoonFriesland in Gytsjerk. Zo’n dagje meelopen vindt ze 
razend interessant en leerzaam. Vooral het kwaliteitsverbeteringsproject spreekt 

haar aan. Hierbij worden woningen onder andere op energie, veiligheid 
en comfort onderhouden en verbeterd.

 “Interessant 
om te zien hoeveel 

verschillende  
dingen op zo’n  
dag gebeuren.”

Lysbeth van der Meer 
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Lysbeth van der Meer & 
wijkconsulent Anne de Meer

OP STAP
MET

“Geen dag 
hetzelfde. 

Iedere situatie is 
uniek, maar we 
lossen het op.”

Anne de Meer

> >



  

Ondernemer

PAND 
ZOEKT
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Hoe zat het ook alweer met stook- en servicekosten? 
Soms betaalt u tegelijk met uw huur een vast bedrag voor bijvoorbeeld elektra in de algemene ruimtes, 
water, kookgas of glazenwassen. We noemen deze kosten ‘stook- en servicekosten’. Dit bedrag is een 
voorschotbedrag. Het verschil tussen het bedrag dat u als voorschot heeft betaald en de werkelijke 
kosten brengen we bij u in rekening. Als u te weinig voorschot heeft betaald, moet u bij betalen. Heeft 
u te veel betaald, dan ontvangt u dit bedrag retour.

VERWARMING
1.  Zet de verwarming ‘s nachts op 15 graden 

Uw woning koelt dan niet teveel af en warmt  
‘s ochtends zonder veel extra energie weer op. 

2.  Zet de verwarming laag als u niet thuis bent 
Dat scheelt veel stookkosten. Wie niet 
wil thuiskomen in een koud huis, kan de 
klokthermostaat instellen. 

3.  Zet de radiator op * in ongebruikte ruimtes 
In kamers die u niet of nauwelijks gebruikt 
kunt u de thermostaatknop op het * 
(sterretjes-teken) zetten. Deze zogenaamde 
‘vorstbeveiligingsstand’ zorgt er voor dat de 
ruimte niet te koud wordt. Dit voorkomt dat 

Afrekening stook- en servicekosten over 2017 

Hebben wij uw goede 
rekeningnummer?
Als uit de jaarlijkse eindafrekening blijkt dat 
u geld terug krijgt, wilt u dit natuurlijk zo 
snel mogelijk ontvangen. Dan is het handig 
dat wij het goede bankrekeningnummer 
van u hebben. Wellicht bent u van bank 
veranderd of wilt u het geld op een aparte 
rekening gestort krijgen? Check daarom of 
het bij ons bekende bankrekeningnummer 
nog steeds klopt. Is dit zo, dan hoeft u verder 
niets te doen. Is het bankrekeningnummer 
veranderd? Geef dan uw nieuwe nummer 
aan ons door. Dit kan via telefoonnummer 
088 995 22 22 of via het e-mailadres  
info@woonfriesland.nl.Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. 

Max. 5 minuten douchen bespaart 
€ 80,- euro per jaar.

Apparaten in stand-by (rode lampje) 
kosten u gewoon geld.
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Oude lampen (1.000 branduren) 
vervangen door LED-lampen 
(15.000 branduren) loont.

In de eerste maanden van het nieuwe jaar (2018) ontvangt u weer de jaarlijkse afrekening 
van de stook- en servicekosten over 2017. Soms valt deze rekening mee, maar helaas 

maken we ook mee dat hij tegenvalt. U moet dan meer betalen dan u had verwacht. Dat is 
een tegenvaller en zeker niet leuk. Wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat u te maken 

krijgt met zo’n tegenvaller? Daarvoor geven we u nuttige tips.

Kan ik zelf iets doen?
Ja! Meer dan u denkt. Er zijn hele simpele  
en praktische tips waarmee u zelf geld kunt  
besparen. En dat is winst voor uw eigen  
portemonnee, maar vaak ook voor het milieu.

WATER + GAS
8.  Douche korter 

Probeer eens 1 of 2 minuten korter te 
douchen. Dat scheelt veel gas en water. 

ENERGIE
9.  Verlichting (LED) 

Gloei- en halogeenlampen vervangen door 
ledlampen is een slimme zet, zelfs als de 
lampen nog goed werken. Een ledlamp is 85% 
zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75% 
minder stroom dan een halogeenlamp.

MEER SLIMME TIPS?
Kijk eens op https://www.milieucentraal.nl/
energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-
energierekening/ en bekijk wat u zelf nog meer 
kunt doen om vat te krijgen uw eigen energie- 
en stookkosten! 

Het pand aan de 
Wijnhornsterstraat 190 te Leeuwarden 
is geschikt voor een ondernemer die op 
zoek is naar een centrale werkruimte 
met meerdere kamers. De kamers zijn 

te gebruiken als kantoor of bijvoorbeeld 
als spreek- en behandelkamers. Het 

is een recht gebouw, maar de schuine 
lijnen aan de binnenkant geven 

het een speels karakter.

Het nette pand is op 
loopafstand van het centrum van 
Leeuwarden en goed te bereiken 

met het openbaar vervoer. De 
huurder heeft aan de achterzijde 

een eigen parkeerplek. Gasten 
kunnen aan de voorkant hun 

auto parkeren. 

De Wijnhornsterstraat 190 in 
cijfers: 153m2, 7 ruimtes, waarvan 4 
kantoor- spreekruimtes, 2 bergingen 

en 1 kantoortuin met keuken. 
Er zijn 2 toiletten, waarvan 

1 mindervalidentoilet. Belangstelling? 
Laat het me weten via 088 995 2494 

of via de mail martha.de.boer@
woonfriesland.nl9 TIPS

warmte van andere ruimtes naar die te koude 
plekken trekt. Als u geen thermostaatknop 
heeft laat dan de radiatorknop een heel klein 
beetje open staan.

4.  Zet niets vlak voor uw verwarming 
Zet geen bank of stoel  vlak voor uw 
verwarming. En hang geen gordijnen over uw 
verwarming heen. Dit houdt de warmte juist 
tegen, waardoor deze zich niet goed door 
de hele kamer kan verspreiden. Maar doe 
de gordijnen ’s avonds wel dicht, want dat 
bespaart zeer zeker.

5.  Wand- of vloerverwarming? 
Als u in uw woning wand- of vloerverwarming 
heeft zet dan de thermostaat op een aparte 
temperatuur voor zowel ’s nachts  
als overdag. 

TOCHT EN VENTILATIE
6.  Dicht naden en kieren 

Breng tochtstrippen aan, plaats een borstel in 
de brievenbus en plaats borstels  
onder deuren. 

7.  Ventilatieroosters 
Houdt ventilatieroosters goed schoon en laat 
ze openstaan, waardoor de woning iedere  
dag kan luchten. Hierdoor kan de  
aanwezige vochtige lucht  
verdwijnen. 

> >

mailto:martha.de.boer@woonfriesland.nl
mailto:info@woonfriesland.nl
mailto:info@woonfriesland.nl


8   •   WOONFRIESLAND

Vastgoed
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Gewoon dóen! Woningverbeteringen

Wij zijn 
op weg 
naar...

...2000 verbeterde
woningen in 

2018

Nieuwbouw en onderhoud, alles voor comfortabel en duurzaam wonen. Door  
onderhoud en energiebesparende maatregelen is WoonFriesland continu bezig met  

het verbeteren van haar huurwoningen. Zo wordt onder andere sanitair en tegelwerk 
vernieuwd in de badkamer en toilet. Er vindt regulier onderhoud, zoals schilderwerk 

en herstel van metsel- en voegwerk, plaats. Ook worden HR++ ramen, HR 
verwarmingsketels, zonnepanelen en isolatie bij veel 

woningen geplaatst. 

96 woningen 
Koudum

34 woningen 
vlieland

Stavoren

Stiens

61 woningen 
Hurdegaryp en Gytsjerk

812 woningen
 Leeuwarden

160 woningen 
Wolvega

90 woningen 
Heerenveen

79 woningen 
Ureterp en 
bakkeveen

50 woningen 
surhuisterveen 
en Buitenpost

147 woningen 
Suwald en burgum 

32 woningen 
Stavoren

30 woningen 
Stiens

51 woningen 
Oosterwolde en 

haulerwijk

168 woningen 
Drachten

14 woningen 
Schiermonnikoog

71 woningen 
eastermar en Sumar

Hurdegaryp en 
Gytsjerk

Surhuisterveen 
en Buitenpost

Drachten

Wolvega

Eastermar 
en Sumar

Suwald en 
Burgum

Vlieland

Schiermonnikoog

Oosterwolde

Ureterp en 
Bakkeveen

Graag laten wij u zien waar we in 2017 aan het werk 
zijn geweest en bewoners al kunnen genieten van 

hun verbeterde woning. We zijn nog volop bezig 
en ook in 2018 gaan we hier mee verder: Samen 

werken aan goed en betaalbaar wonen!

Koudum Heerenveen

Leeuwarden

76 woningen 
Súdwest-Fryslân 

Súdwest-Fryslân 

> >
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Gewoon 
doen

Zonnepanelen voor huurders:
alleen maar voordelen
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Wanneer laaggeletterdheid een obstakel vormt

Anneke Hofstee, medewerker 
incasso WoonFriesland

“Soms kom ik in contact met een huurder  
die zijn huurachterstand graag wil betalen, 

maar niet weet hoe dit moet. Het is lastig om te 
ontdekken wanneer iemand moeite heeft met 

lezen en schrijven, want dat zeg je niet zo maar. 
Er is een vorm van schaamte.  Door telefonisch 
contact of een bezoekje van de wijkconsulent  

aan de huurder thuis kunnen we  
het vaak samen oplossen.”

Joost Huiskens, 
projectleider rayon Noord 

Stichting Lezen en Schrijven
“Laaggeletterdheid is een term voor mensen die  

grote moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen. 
“Het komt veel voor: maar liefst 2,5 miljoen mensen in 
Nederland van zestien jaar en ouder hebben ermee te 

kampen. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, 
maar hun niveau is laag. Loonstroken, digitale processen 

en betaalzaken zijn te moeilijk of onbegrijpelijk. De 
stichting Lezen en Schrijven levert maatwerk en wil 
bewustwording creëren over dit probleem. Daarom 

wordt er contact gezocht met organisaties als 
WoonFriesland, die ook in aanraking komen  

met laaggeletterden.” Meer weten? 
Kijk op www.ikleermeer.nl

SAMEN 
STERK

Bij WoonFriesland merken we dat laaggeletterdheid voor problemen kan zorgen bij het 
aanvragen van huurtoeslag of het betalen van een huurachterstand. Brieven worden niet 

begrepen en digitale loketten geven stress. WoonFriesland is in gesprek met Stichting 
Lezen en Schrijven om medewerkers bewust te maken wat het betekent voor iemand die 
moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen. Hiermee willen we onze huurders die het 

betreft beter kunnen helpen.

Vraagt 
u maar!
Tim Haarlem woont in Friesland en is sinds 
kort adviseur zonnestroom. “U kunt voor al 
uw vragen over zonnestroom bij mij terecht”. 
Tim werkt bij Wocozon, een Stichting zonder 
winstoogmerk met als doel om zonnestroom 
beschikbaar te stellen aan huurders. En dat is 
mooi; met zonnepanelen op uw huurwoning 
heeft u wel alle voordelen van zonnestroom, 
maar niet de investering en het gedoe. “De 
plaatsing van de zonnepanelen en het onderhoud 
regelt Wocozon. U sluit een contract af met 
WoonFriesland en betaalt alleen de opgewekte 
zonnestroom die u werkelijk gebruikt. Voor u zijn 
er alleen maar voordelen, want uw energiekosten 
gaan gegarandeerd omlaag. En u draagt nog bij 
aan een beter milieu ook!” 
Zonnestroom is goedkoop en simpel te regelen. 
De wijkconsulent van WoonFriesland kan u 
daarbij helpen. Toch hebben huurders ook 
allerlei detailvragen. Soms over de installatie 
of het verlagen van het voorschot bij de eigen 
energieleverancier. Andere keren is er behoefte 
aan advies over de  persoonlijke situatie of uitleg 
over de energierekening. In al die voorbeelden 
neemt Tim graag de tijd voor u.

Tim haarlem, adviseur zonnestroom wocozon 
(klantenservice@wocozon.nl 

of 085 744 10 58)

De kosten, die 
financieren wij 
“Het is een uniek concept om huurders 
de kans te geven om ook bij te dragen 
aan een beter milieu door het gebruik van 
zonnepanelen. Normaal gesproken zijn de 
plaatsing en het onderhoud van zonnepanelen 
vrij kostbaar. Bovendien betalen ze zich 
pas na meerdere jaren terug. Dankzij het 
aanbod van WoonFriesland in samenwerking 
met Wocozon zijn zonnepanelen nu meer 
dan haalbaar voor huurders. Ze kosten 
niets en leveren alleen maar voordelen op. 
Direct de eerste maand al! Uiteraard moet 
iemand de kosten betalen en dat is geregeld 
door onder andere het Fûns Skjinne Fryske 
Enerzjy (Fonds Schone Friese Energie). Dit 
fonds is ingesteld door de provincie Fryslân 
en heeft als doel duurzame energie en 
energiebesparing in Friesland te stimuleren 
met financiële middelen. Dat er zoveel 
geld is vrijgemaakt voor dit project van 
WoonFriesland en Wocozon bewijst dat 
het vertrouwen in de slagingskans ervan 
groot is. Want wanneer een dergelijke 
financiering wordt toegekend, is er grondig 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en 
duurzaamheid van een project. Wij geloven 
er absoluut in en het is een unieke kans voor 
huurders. En de winnaar, dat is het milieu!”

JOOST TER DOEST, fonds schone 
friese energie - FSFE

Iedereen vertel ik 

‘Doen!’
“Wij waren de eerste bewoners hier in de 
buurt die zonnepanelen kregen. En buren 
vragen mij vaak “waarom”? Mijn antwoord 
is altijd; “voor het milieu!” Ik wist niet 
goed of het wel zin had om zonnepanelen 
in Nederland op je dak te leggen, want 
zoveel zon schijnt hier niet. Maar ik heb 
mij er in verdiept en al snel bleek dat elke 
zonnestraal effect heeft. Ook las ik over de 
financiële voordelen voor huurders. En als 
gezin met drie kinderen, schelen alle kleine 
beetjes die je kunt besparen. Het plaatsen 
van de zonnepanelen was in een halve dag 
gebeurd! De panelen werden buiten op 
het dak bevestigd en binnen was er slechts 
een half uurtje werk nodig. Geen gedoe of 
rompslomp, wel het plezier. Tenminste, dat 
moet nog blijken, want ik ben heel benieuwd 
naar hoeveel ik aan het eind van het jaar heb 
bespaard op onze energielasten.
En wat mijn buren betreft, ik zeg tegen 
iedereen: “Doen!” Inmiddels hebben meer 
buren zonnepanelen laten plaatsen. Onze 
buren, direct naast ons, zelfs gisteren nog. 
En het leuke is dat we door de zonnepanelen 
ook meer contact met elkaar hebben 
gekregen omdat we ervaringen kunnen 
uitwisselen. Alleen maar voordelen dus.”

Mevrouw Raouj, 
huurder WoonFriesland

Tineke Leyten, 
ervaringsdeskundige en 

taalambassadeur Friesland College
“Ik had veel moeite met brieven en 

computers. Vaak begreep ik niet wat er van 
me verwacht werd. Sinds ik weer naar school 
ga om beter te leren lezen en schrijven, heb 
ik veel meer zelfvertrouwen en schaam ik 
mij niet meer voor mijn laaggeletterdheid.  

En als taalambassadeur overtuig ik juist  
anderen ervan om ook naar  

school te gaan.” 

‘Ze kosten niets en leveren 
alleen maar voordelen op’

> >
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In de praktijk worden meterkasten vaak gebruikt om spullen in te bewaren die lastig op 
te bergen zijn. We zien er vaak tuingereedschap, stofzuigers en andere voorwerpen. Ook 
worden meterkasten vaak gebruikt als voorraadkasten voor proviand en als opbergplaats 
voor oud papier. Het lijkt logisch en praktisch om de lege ruimte te gebruiken, maar dit 
is allesbehalve veilig. Om verschillende redenen. Hoe dat precies zit, legt wijkconsulent 
Jeffrey Snel uit aan Dominique Klok.

W
aarom kwamen jullie bij 
onze meterkast kijken? 
Er was eerder al eens 
gaslekkage geweest in dit 
woongebouw, waardoor 

duidelijk werd dat een aantal leidingen vervangen 
moest worden. Tijdens het vervangen van 
de leidingen moesten de monteurs ook in de 
meterkasten aan de slag. Zij bekijken dan ook 
direct de staat van de meters en de veiligheid 
van de meterkast. Verschillende meterkasten 
konden niet gelijk worden gecontroleerd omdat 
het vol stond met kranten en opslag. Vooral 
de veiligheid voor u als huurder is voor ons 
erg belangrijk. Een veilige meterkast is goed 
onderhouden en alle meters en leidingen staan 
vrij in de kast.  

Hoe veilig is mijn oude meterkast?
Deze meterkast is redelijk leeg en opgeruimder 
dan we meestal zien. Dus hij lijkt redelijk veilig. 
Maar wanneer er iets gebeurt, hier of ergens 
anders in het woongebouw en we snel in de 
meterkast moeten, is het niet handig als daar 
bijvoorbeeld eerst nog de stofzuiger en emmers 
uit moeten worden gehaald. Ook is er een 
verhoogd brandgevaar. Vooral met spullen die 
snel vlam vatten, zoals oud papier. 

Maar een bezem, tuingereedschap of 
ander onhandig op te ruimen voorwerp 
kan toch geen kwaad?
Het beste is om de meterkast helemaal vrij te 
houden van dingen die daar niet horen. Als je 
bijvoorbeeld met tuingereedschap of stofzuiger 
tegen de meters stoot, kunnen die beschadigd 
raken. In meterkasten kunnen ook gevaarlijke 
stoffen voorkomen. Het lijkt wel handig om er 
schoonmaakmiddelen neer te zetten, buiten 
het bereik van kinderen, maar dat is geen goed 
idee. Deze schoonmaakmiddelen bevatten vaak 
schadelijke stoffen, die brandgevaarlijk zijn. Het 

is in de meterkast vaak warmer dan elders in het 
huis en ook dat levert een verhoogd risico op 
brand op. Houd daarom ook de roosters schoon 
voor goede ventilatie.   

Is er nog ander gevaar dan brandgevaar?
Brandgevaar ligt het meest voor de hand in een 
meterkast. Maar er kan ook een gaslekkage 
ontstaan als meters en leidingen beschadigd 
raken. We moeten niet vergeten dat aardgas en 
elektriciteit via de meterkast de woning binnen 
komen. Daarom is voorzichtigheid geboden. Een 
goed idee is dan ook om een rookmelder vlakbij 
de meterkast te plaatsen. 
Een kleine brand in de meterkast kan zich al 
snel uitbreiden tot een grote woningbrand. 
Ga je blussen gebruik dan nooit water! De 
kans om geëlektrocuteerd te worden is niet 
ondenkbeeldig. Advies bel 1-1-2. 

Wat is een veel voorkomend probleem 
met meterkasten?
Het lijkt niet veel voorkomend, maar 53 procent 
van alle ongelukken in huis met elektriciteit 
ontstaan in de meterkast of wasdroger. Vooral 
de opslag van oud papier geeft vaak problemen 
in meterkasten. Juist doordat papier licht 
ontvlambaar is, is er maar weinig verhitting voor 
nodig om het vlam te laten vatten. Gevolgen 
die we eenvoudig kunnen voorkomen door 
de meterkast leeg te houden. Bedenk dat 
bij onveilige situaties niet alleen uw eigen 
veiligheid op het spel staat. Wanneer er brand 
ontstaat in een complex of woonwijk, lopen alle 
omwonenden gevaar. 

Tips
•  Bewaar een zaklamp vlakbij de meterkast 

voor het geval het licht uitvalt en de 
stoppen omgezet moeten worden. 

•  Plaats een rookmelder vlakbij de 
meterkast zodat rook en brand snel 
opgemerkt worden. 

Veiligheid boven alles
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“Een meterkast die 
als voorraadkast wordt 

gebruikt geeft brandgevaar. 
Bovendien kan er bij  

incidenten niet snel genoeg 
actie worden ondernomen”

Jeffrey Snel, wijkconsulent 
WoonFriesland

“Ik weet wel dat 
de meterkast geen 

voorraadkast is, maar 
waarom is dat zo? ” 

Dominique Klok, 
huurder bij 

WoonFriesland

Hoe kan ik zelf beoordelen of mijn 
meterkast veilig is?
Om zeker te zijn of uw eigen meterkast veilig is 
en misschien uw gehele woning, kunt u de wo-
ningcheck doen op de website van de brandweer. 
Misschien ontdekt u dan ook andere onveilige 
situaties. Zo is een slecht contact tussen stekker 
en wandcontactdoos vaak de oorzaak van een 
brand. Hier wordt vaak niet bij stilgestaan. Doe 
daarom de woningcheck en kom er snel achter of 
uw huis veilig is. 

Bij brand zal de verzekeraar meestal overgaan tot 
schade-uitkering. Als blijkt dat de meterkast ver-
keerd is gebruikt en dat de oorzaak van de brand 
is. Dan is de kans groot dat een verzekeraar in 
dat geval de geleden schade niet vergoedt.

Wat doe ik als de stoppen doorslaan?
Wanneer door kortsluiting de stoppen doorslaan 
of een zekering uitvalt is er geen stroom meer. 
Door een stop te vervangen of de schakelaar 
weer terug te plaatsen komt er weer spanning 
op het net en is er verder niets aan de hand. 
Mocht er wel een probleem zijn, laat het dan 
weten aan WoonFriesland. Meer informatie over 
doorgeslagen stoppen via www.energieveilig.nl 
Al met al is uw veiligheid het belangrijkst. Als u 
twijfelt over uw meterkast of een andere mogelijk 
niet veilige situatie in uw woning, neem dan altijd 
contact met ons op. 
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Meterkast of voorraadkast?

“Een meterkast gebruiken als 
voorraadkast, is een risico voor 

alle bewoners” 

‘er is een verhoogd brandgevaar. 
Vooral met spullen die snel 

vlam vatten, zoals oud papier’
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Meld u aan 
Hebt u een lekker recept voor alle huurders van 
WoonFriesland en heeft u er een mooi verhaal bij? 
Stuur een mailtje naar info@woonfriesland.nl  
of bel 088 995 22 22. Misschien staat u de  
volgende keer met uw gerecht op deze pagina.

In de keuken bij... 
De kookgroep

Heel 
Friesland 

kookt
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Snert
De snert die ik maak? Die moet iedereen eens proeven! 
Die vegetarische salade van mijn buurvrouw? Is echt heel 
lekker! Wilt u uw favoriete gerecht delen met andere 
huurders? Meld u dan aan voor onze rubriek 
“Heel Friesland Kookt!” 
Verder zoeken we huurders met een mooi verhaal die we 
kunnen portretteren. Kent u er een? Of bent u er zelf een? 
Laat het ons weten!
Ook zoeken we huurders die het leuk vinden eenmalig 
een redactievergadering van dit blad bij te wonen. Als 
WoonFriesland willen we onze huurders meer betrekken 
bij WoonNieuws. De afgelopen keren mochten we al 
diverse huurders begroeten. We krijgen dan leuke en 
waardevolle tips binnen en zo  
wordt WoonNieuws nog  
meer van u! Dus aarzel  
niet en meld u aan!  
Natuurlijk staat de  
koffie (thee) klaar!

Nieuwe website 
fris en klantvriendelijk
Volgend jaar krijgt WoonFriesland een gloednieuwe website 
en een nieuw woonruimte-informatiesysteem. Via dit systeem 
kunt u reageren op woningen. Later in het jaar wordt ook 
het huurdersportaal, waarin u zelf huurzaken kunt regelen, 
vernieuwd. Als sociaal verhuurbedrijf willen we onze huurders en 
woningzoekenden zo goed mogelijk bedienen. Daarom worden 
de website, MijnWoonFriesland en het informatiesysteem voor de 
woonruimteverdeling (woning zoeken) nog klantvriendelijker. De 
nieuwe online-omgeving krijgt bovendien een nieuw fris uiterlijk. 

De site zorgt ervoor dat huurders 
en woningzoekenden vlotter kunnen 
worden geholpen. Een ruime 
meerderheid van onze huurders 
           blijkt overigens de site van 
            WoonFriesland steeds meer 
           met zijn of haar smartphone te 
             bezoeken. De site wordt hier 
                  ook op aangepast. 
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Verkoop vastgoed
WoonFriesland wil zich volledig richten op haar 
kerntaak: de verhuur van sociale woningen. Daarom 
wordt een deel van ons vastgoed verkocht. Eerder 
gebeurde dat al met zorgcomplexen. Momenteel 
staan het bedrijfsonroerend goed, zoals kantoren  
en winkels en het maatschappelijk vastgoed, 
waaronder scholen, in de verkoop. Het is de  
eerste keer in Nederland dat een sociale  
verhuurder zoveel bezit verkoopt. 
Met de opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd 
in de kwaliteitsverbetering van huurwoningen. 
Veel huurders hebben of krijgen de komende jaren 
bijvoorbeeld nieuwe keukens, badkamers, toiletten 
en meterkasten. Het geld wordt ook geïnvesteerd in 
verduurzaming van onze huurwoningen. Dit gebeurt 
door het aanbrengen van onder meer HR++ glas, 
zonnepanelen en betere isolatie. 

KORT
NIEUWS

Margreet van der Laan, een van de initiatiefneemster van de 
Kookgroep en bewoonster van het eerste uur (sinds 2006), vertelt 
ons over Woongroep Blyn Anker. 
“Onze woongroep aan De Kei in Leeuwarden bestaat uit ongeveer 
20 personen van 50+ die alleenstaand of met partner een eigen 
appartement hebben. Als club actieve mensen hebben we  
destijds zelf het initiatief genomen voor dit woongroepproject.  
Wij hebben ongeveer de helft van de 46 appartementen tot onze 
beschikking voor mensen die zelfstandig, maar toch verbonden  
met leeftijdgenoten willen wonen. Kijk maar eens op  
www.woongroepblynanker.frl.”

“Samen doen we dingen die het leven leuker en aangenamer 
maken. We hebben een groep die creatieve activiteiten bedenkt 
of de wekelijkse borrel organiseert. Er is een boekenclub en een 
filmavond. Maar als een bewoner een reisje wil organiseren is 
dat ook prima. En wij vormen als viertal dus de Kookgroep. We 
bedenken het menu, kopen de spullen voor het diner en proberen 
soms vooraf een gerecht uit. Iedere maand zijn we daarmee met 
z’n vieren de hele dag druk.  ’s Avonds zijn we met ongeveer 20 
bewoners heerlijk aan het eten.  Soms schuift een gast of aspirant 
bewoner aan. Dit keer is er een zuurkoolschotel, met vooraf een 
frisse soep (zie recept) en een Franse taart toe.”

Doperwtjes-slasoep met 

ham en munt  
(6 personen)

ingrediënten / bereiding:

• 2 kroppen sla 
• 4 el. olijfolie

• 1 grote ui, fijngesnipperd • 2 dl slagroom

• zout, peper 
• 3 takjes verse munt

• 350 gr. doperwten, diepvries • bakje crème fraîche

• 2 el olijfolie, extra vierge

• 1 liter krachtige kippenbouillon (pot ½ liter)

• pakje serranoham, in reepjes 

•  Verwijder de buitenste slabladeren. Was de overige. 

•  Verwarm de olijfolie in de soeppan en fruit de ui 

glazig. Voeg doperwten en slabladeren toe en laat  

+ 2 minuten fruiten. Schenk  bouillon en  slagroom 

erbij en breng aan de kook. 

• Neem de pan van het vuur en pureer met staafmixer. 

• Breng op smaak met zout en peper

• Snijd muntblad ragfijn en roer door olijfolie.

•  Serveer de soep en verdeel de reepjes ham en 

muntolie erover. Lekker met crème fraîche.

Bij Woongroep Blyn Anker in Leeuwarden wordt een keer per 
maand een 3-gangendiner gemaakt. Met kerst staat zelfs een 
4-gangendiner klaar. Wij schoven aan tafel bij de vier leden 

sterke Kookgroep. 

“Samen kun je 
zoveel meer.”

Voorkom 
vorstschade
In een strenge winter kan er vorstschade ontstaan aan uw huis. 
Hoe kunt u zoveel mogelijk voorkomen dat kranen en regenpijpen 
bevriezen? 

Hieronder enkele tips:
•  strooi zout in een kunststof regenpijp en/of een kunststof 

balkonafvoer
• tap- en sluit waterkranen af in niet-verwarmde (buiten)ruimtes
•  bent u een langere periode van huis? Laat de centrale  

verwarming op minimaal 10 graden Celsius staan 

Als er toch schade ontstaat kunt u uw melding telefonisch  
doorgeven. Wij zijn op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar  
via 088 995 22 22. Voor spoedeisende meldingen en reparaties 
zijn we op ditzelfde nummer 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar.
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De eerste werkzaamheden zijn 
begonnen
In de woning van mevrouw Ruiz en haar gezin wordt de 
keuken vervangen, de plafonds worden verwijderd en 
vernieuwd, de ramen maken plaats voor hoog rendement 
ramen (HR++) en de badkamer en mechanische ventilatie 
worden vernieuwd. Het hele huis staat op de kop en dat is 
voor de familie best pittig. 

De kwaliteitsverbetering kan een flinke impact hebben op 
bewoners, maar de tijdelijke overlast zal uiteindelijk leiden 
tot een groter woongenot. Dat houdt mevrouw Ruiz ook 
goed voor ogen, “al zie ik er wel tegenop. Vooral tegen 
de geluidsoverlast en het in en uitlopen van de werklui.” 
“Maar”, zegt ze “de mannen zijn heel vriendelijk, geduldig 
en tonen begrip. Dat is wel fijn met alles wat er gebeurt.”

WoonFriesland verbetert vanaf 
2017 in 5 jaar tijd zo’n 9.000 
huizen voor onze huurders.   
Wij weten dat een dergelijk 
verbeterproject een behoorlijk 
impact op bewoners kan 
hebben. We komen letterlijk 
bij de mensen thuis. Daarom 
willen wij de bewoners goed 
informeren en voorbereiden. Dit 
doen we zowel schriftelijk als 
via persoonlijk contact. In de 
straat wordt sinds dit jaar het 
informatiepunt Woonvragen 
geplaatst. Zo zijn we echt 
dichtbij. Ook bezoeken de 
wijkconsulent en de aannemer 
de bewoners om ieder huis te 
bekijken en mensen persoonlijk 
voor te bereiden op de 
werkzaamheden. Daarna kan 
de verbetering beginnen. 

Ook tijdens het werk blijft de 
wijkconsulent in contact met de 
bewoners voor ondermeer de 
voortgang en planning. Zijn er 
vragen of problemen, proberen 
wij die samen op te lossen. 
Na afloop wordt de woning 
‘opgeleverd’ door een bezoek 
van de opzichter en aannemer. 
Daarna kan het genieten 
beginnen in de verbeterde 
woning. 

Persoonlijk 
contact met 
bewoners
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“We zien er erg tegen op en ik denk 
dat het ook wel langer zal duren 

dan gepland. Toch houden  we de 
moed erin omdat we weten dat ons 
huis daarna mooier en beter zal zijn. 
Gelukkig zijn alle betrokken mensen 

erg vriendelijk en geduldig.” 

Mevrouw Ruiz, bewoner en 
ervaringsdeskundige 

Midden in de kwaliteitsverbetering

WoonFriesland is bezig met een grote kwaliteitsverbeteringsslag om woningen 
te verbeteren en te verduurzamen. Zo ook in de wijk Heechterp-Schieringen in 

Leeuwarden. Een aantal flats wordt tegelijkertijd aangepakt. Om de verbetering van 
de woningen voor de bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen, is er met hen 

intensief contact voor, tijdens en na de werkzaamheden. Benieuwd wat zo’n project 
met zich meebrengt? De familie Ruiz was zo vriendelijk om een kijkje achter de 

schermen te geven bij de verbetering van hun appartement. 
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Informatie en persoonlijk contact 
Vooraf wordt de kwaliteit van het huis onderzocht. Is er asbest, hoe staat 
het met de veiligheid en welke energiemaatregelen zijn nodig. Een aantal 
specialisten, waaronder een aannemer, bekijkt de woning van binnen en 

buiten en spreekt net als de wijkconsulent met de bewoners. Zo weten we 
wat nodig is.

Dan begint het echt! Dichtbij de bewoners in de straat komt het 
Informatiepunt Woonvragen, waar de wijkconsulent aanwezig is voor 

vragen van de bewoners en uitleg geeft over bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Daarna bezoeken de wijkconsulent en aannemer de bewoners thuis om de 

werkzaamheden en planning nog eens goed door te spreken. Zo zijn de 
bewoners en de aannemer goed voorbereid op het werk. 

Gereed maken van de woning 
Na veelvuldig overleg, informatie per brief en een folder 
met daarin alle praktische informatie, begint het voor de 
bewoners pas echt. De ruimtes die verbeterd worden, 
moeten de bewoners leeghalen en dan kan de aannemer 
aan de slag. 

Mevrouw Ruiz vertelt dat het contact met de wijkconsulent 
en aannemer erg goed is verlopen, dat al haar vragen en 
zorgen serieus zijn genomen. “Er is alle tijd en ruimte om 
een goed beeld te krijgen van wat ons te wachten staat. 
Maar nu het ook echt gaat gebeuren, vind ik het toch wel 
lastig. Al onze spullen staan in de woonkamer. Naast de 
keuken worden ook de plafonds en ramen vervangen. Ook 
krijgen we een nieuwe badkamer. Al met al  vergt dit veel 
van ons als gezin, maar we moeten maar even doorbijten.”

Actueel

“mijn contactpersoon 
neemt altijd de tijd 

om onze vragen  
te beantwoorden en 

het contact is  
heel goed”

“Aan het einde van het traject 
horen we vaak dat de huurders 
het resultaat geweldig vinden. 
Het was zwaar, maar achteraf 

hadden ze het er zeker voor over. 
Juist omdat we begrijpen dat zo’n 
kwaltietsverbetering grote impact 

heeft, vinden we persoonlijk 
contact zo belangrijk.”

Helena Spits, medewerker 
klantcommunicatie en nauw  
betrokken bij de familie Ruiz.

Oplevering na werkzaamheden
Na een aantal weken is het dan toch eindelijk zover, 
de woning van de familie Ruiz is klaar. Het was niet 
makkelijk, maar inmiddels staat mevrouw Ruiz trots 
in haar nieuwe keuken met nieuwe CV-ketel. 

Door goed in contact te blijven met elkaar kon er 
snel geschakeld worden wanneer dat nodig was, 
om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. “We 
werken er met z’n allen  hard aan om ieders huis 
, naar tevredenheid op te leveren en daarmee 
het woongenot voor de bewoners te verbeteren. 
We begrijpen heel goed dat het geen eenvoudige 
periode is, maar het eindresultaat is zeker de moeite 
waard, want de woning is sterk verbeterd!” vertelt 
Helena Spits

> >
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Vraag 
maar raak

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

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel
was: ‘Bespaar met zonnepanelen’. We
hebben weer ontzettend veel goede
inzendingen ontvangen en daaruit
is een winnaar getrokken. De
cadeaubon gaat deze keer naar
R. Rienstra uit Heerenveen. P

U
Z

Z
EL

Groen is belangrijk maar moet wel goed onderhouden worden om 
schade aan gebouwen, muren, stoepen te voorkomen. Dat geldt ook voor 
Hedera: een mooie plant uit de klimopfamilie, die echter ook schade kan 
veroorzaken. De wijkconsulenten van WoonFriesland gaan met bewoners 
in gesprek wanneer zij veel Hedera tegen een muur of  
schutting in hun tuin hebben. Ze lichten hen in als 
deze verwijderd moet worden en geven tips hoe 
ze de plant het beste kunnen onderhouden. 

Hedera aan de muur  
Mooi groen snoeien om schade te voorkomen

Colofon 
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Actueel

Oplage 25.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Redactie 
Judy Abercrombie 
Margret Hoekman 

Gastredactie
Mevrouw Van der Heijde-
Osinga, Lysbeth Van der Meer, 
huurders

Projectbegeleiding 
MK+, Grou 
Vormgeving: Camerik 
Voortman communicatie- en 
pr-adviseurs

Druk 
Drukkerij Van der Eems, 
Heerenveen 

Aan deze publicatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
WoonNieuws wordt gedrukt op 
100% gerecycled papier. 
De folie van de verpakking is 
gemaakt van polyethyleen. 
Deze folie bevat geen schadelijke 
stoffen voor het milieu.

Bereikbaarheid 
Algemene informatie over 
huurderszaken vindt u op 
woonfriesland.nl 

Reparatieverzoeken kunt u 
doorgeven via telefoonnummer  
088 995 22 22 op werkdagen 
tussen 8.30-17.00 uur. Voor 
spoedreparaties kunt u dit 
nummer ook buiten 
werktijden bellen. 

Een persoonlijk gesprek? 
Dat kan op afspraak via 
088 995 22 22 of mail
info@woonfriesland.nl.

WoonFriesland, 
Postbus 91, 
9000 AB GROU

Stuur uw oplossing voor 1 februari 
2018 naar: WoonFriesland, postbus 91,
9000 AB Grou. Mailen kan ook naar
info@woonfriesland.nl. Wel graag uw
naam en adres vermelden.
Onder de goede inzenders wordt een 
cadeaubon verloot. 

Uit het verleden kennen we de 
condens aan de binnenkant 
van de ruiten van enkel glas 

nog goed. Na de invoering van isola-
tieglas en dubbel glas was condens op 
ruiten verleden tijd. Inmiddels is het 
isolatieglas zodanig ontwikkeld dat we 
nu steeds meer HR++ glas gebruiken. 
Met condens aan de buitenkant als 
gevolg.

HR++ staat voor hoog rendement en 
isoleert zo goed, dat het buitenste glas 
van de ruit niet of nauwelijks meer 
opwarmt en dus koud blijft. Wanneer 
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Anke Hoekstra, 
bewoner 

“Er groeit veel hedera aan de muur.  
Ik vind het mooi groen, maar ik 

vermoed dat de muren er wel schade 
door kunnen oplopen. Omdat ik de 

hedera wel wil houden, snoei ik  
hem regelmatig, zodat hij  

niet gaat woekeren.”

Feitze Leemberg, 
groenexpert bij een 

hoveniersbedrijf 
“Hedera is een mooie, groene plant, maar hij kan 
naar binnen groeien via kozijnen en scheuren in 
de muur die hij dan beschadigt. Ook kan Hedera 
dakpannen ontwrichten en goten of afvoerpijpen 

laten verstoppen. Ons advies is om deze plant niet 
tegen de gevels van de huizen aan te planten!  

En als afscheiding tussen 2 huizen  
(bijvoorbeeld tegen een schutting aan)  

moet je hem vaak snoeien om  
in toom te houden.”  

de buitenlucht dan warmer is en er een 
hoge luchtvochtigheid is, ontstaat er 
wasem. Net als wanneer we een warm 
drankje in een koud glas gieten. 

Condens aan de buitenkant van HR++ 
glas laat dan ook zien dat de isolatie 
van het raam goed werkt. De warme 
lucht in uw huis blijft binnen en de 
buitenste ruit warmt niet op; de warme 
lucht ontsnapt niet. Condens komt 
af en toe voor in tijden van tempera-
tuurschommelingen en bij een hogere 
luchtvochtigheid, zoals in de herfst 
en lente. De condens verdwijnt na 
verloop van tijd vanzelf weer.

Dat we met het nieuwe HR++ glas zo 
nu en dan condens hebben is op zich 
niet vreemd. We moeten hier alleen 
aan wennen. En zolang de condens 
niet aan de binnenkant zit, zit je goed. 

Ik heb condens aan de 
buitenkant van  mijn ramen 
nu ik HR++ ramen heb. Dat 

kan toch niet? 

Jawel hoor, dat kan. Het 
is juist goed wanneer er 

condens, ook wel wasem of 
waterdamp genoemd, aan de 
buitenzijde van het raam zit. 
Hoogrendementsglas houdt 
de warmte binnen waardoor 
de buitenkant koeler is en 
condens kan veroorzaken. 

De Zuivelhoeve is een heerlijk adresje voor iedereen die 
van lekker eten houdt.Kom langs en geniet van heerlijke 

(boeren) kaas, dagelijks vers gebrande noten, tapas, 
specialiteiten en heerlijke wijnen. Oant sjen! 

Anton en Willie & team

10 % KORTING!
Ga 2018 goed van start en ontvang bij inlevering van deze 
bon 10% korting op uw eerste aankoop van het nieuwe jaar

Zuivelhoeve Leeuwarden                Zuivelhoeve Heerenveen
Kleine Kerkstraat 23                         Dracht 53

8911 DL Leeuwarden                       8442 BL Heerenveen

Minimale besteding van 10,-
M.u.v.  kadobonnen en lopende kortingsacties

Alleen geldig bij Zuivelhoeve Leeuwarden en Heerenveen

Bon is geldig tot 1-3-2018
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Als zussen
Heleen wilde voor deze vaste rubriek van WoonNieuws haar 
buurvrouw graag voordragen. “Vanaf het eerste moment, 
zo’n kleine 30 jaar geleden, was er een klik tussen ons. 
Marjan en ik hebben eigenlijk een soort van vergelijkbare 
levensloop. En tijdens dat leven van de afgelopen jaren 
hebben we eigenlijk steeds alles met elkaar gedeeld. Beiden 
getrouwd, kinderen, gescheiden en alles wat daarbij hoort 
beleefd en verwerkt. Kinderen die weer kleinkinderen  
hebben. Alle twee dus ook oma. Nieuwe relaties, liefdesver-
driet. We hebben het altijd als zussen met elkaar beleefd.” 
En eigenlijk is dit ook misschien wel het meest bijzondere 
van deze buren. Het zijn eerder zussen die lief en leed  
delen, maar verder ook ieder hun eigen leven leiden.

“We pikken veel van elkaar. We geven elkaar de ruimte  
voor ieders eigen leven, maar we weten dat we er altijd  
voor elkaar zullen zijn. Er is zelfs een verhuizing van Heleen 
geweest. Maar toen het huis leeg was en de verhuisauto 
vol stond is alles toch op het allerlaatste moment terugge-
draaid”, lacht Marjan. “We hebben een ‘relatie’ waarbij het 
onderlinge vertrouwen zo sterk is dat we zelfs nog nooit  
ruzie hebben gehad. We zijn het wel eens oneens, maar 
zoals al gezegd geven we elkaar ook veel ruimte als buren.

EEN 
GOEDE
BUUR

Een goede buur…. Waar denk je dan aan? Vaak betekent dit dat je bij elkaar aan 
kunt kloppen om iets te lenen, tijdens de vakantie de planten of post ‘doet’ of helpt 
bij een klusje. En natuurlijk zijn er buren die op elkaars kinderen passen, met wie je 
af en toe een borrel drinkt of een hapje eet. Wij waren dit keer op bezoek bij Marjan 

en Heleen aan de Simon de Vliegerstraat in Leeuwarden. 
Al 30 jaar bijzonder hechte buren.

Eigenlijk is er geen schutting

“Bij de bevalling 
van mijn vierde, 

was de buurvrouw 
aanwezig tot en met 

de geboorte.”
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