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Op elkaar 
letten is geen 
bemoeizucht

GEWOON DOEN

“  Mijn voordeur  
en gevel zijn heel 
mooi geworden.” 

> 08 > 4
“De reis die 

dit recept heeft 
afgelegd, maakt het 

nog lekkerder!”

Ronald 
Poorthuis 
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“ Kinderen spelen  
nu wel in  
het gras”
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” Laat een  
kopje op  
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De portiekflats en groenstroken aan de Jan van Scorelstraat en Dirk Boutstraat 
in Leeuwarden zijn mooi opgeknapt. De nieuwe groenstroken voor en tussen 
de woningen zijn als sluitstuk van dit kwaliteitsverbeteringsproject nu goed te 

zien. “Kinderen spelen nu wel in het gras,” vertelt Nynke Oostra. Zij maakte de 
verbeteringen aan de woningen en de wijk als bewoonster mee.

Diverse verbeteringen
In de wijk zijn diverse verbeteringen 
doorgevoerd. 
•  De vochtproblematiek van de kelderboxen is 

opgelost.
•  Ondergelopen groenstroken zijn aangepakt 

door het aanleggen van drainage en 
herbeplanting.

•  Woningen zijn voorzien van centrale 
verwarming.

•  Zonnepanelen zijn aangebracht (bewoners 
konden meedoen en geld terugverdienen).

• Keuken en doucheruimten zijn gemoderniseerd.

Keuzevrijheid
Huurster Nynke Oostra had afgelopen maanden 

“Kinderen spelen nu wel in het gras”

IN DE 
SPOTLIGHT

De groenstroken tussen de Jan van 
Scorelstraat en de Dirk Boutstraat 
waren drassig en modderig. Je kon er 

eigenlijk niets mee. Regelmatig werd er veel 
(grof)vuil gestald. Al dat vocht in het gras had 
ook z’n invloed op de kelderboxen. Nu zijn 
de kelderboxen vochtwerend gemaakt en de 
groenstroken zijn voorzien van drainage.  
 
“Het is nu zaak om bewoners aan te spreken als 
ze rommel parkeren op de nieuwe groenstroken. 
We moeten er scherp op zijn dat de oude situatie 
niet weer ontstaat”, zegt buurtbeheerder Marten 
van der Veen. “Dit vraagt de nodige aandacht. 
Gelukkig snappen bewoners dat we samen het 
woongenot die er nu is, willen behouden.”

regelmatig contact met buurtbeheerder Marten. 
Nynke: “Ik kon niet wachten toen ze vorig jaar bij 
mij de cv, douche en keuken kwamen aanpakken. 
Ik vond het erg leuk dat ik een bepaalde 
keuzevrijheid had bij het kiezen van een nieuwe 
keuken. En de centrale verwarming is echt een 
superverbetering voor de woning.”

Samen de boel netjes houden
“Het is een flat met veel verschillende huurders 
en het was best wat verwaarloosd en rommelig. 
Iedereen is heel tevreden met de verbeteringen. 
Als bewoners moeten we er nu samen voor 
zorgen dat het netjes blijft. Samen met de 
buurtbeheerder zijn we daar druk mee bezig”, 
aldus Nynke.

De binnenkomer
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Dichtbij 
Voor u ligt weer ons bewonersblad. Voor ons is 
dit een belangrijk middel om bij u ‘binnen te 
vallen’. Goed contact met u vinden we 
belangrijk. 

Afgelopen jaar zijn we weer ‘gevisiteerd’ 
(beoordeeld op ons werk). Wij zijn trots 
op de 8- die we hebben gekregen, maar 
dit betekent niet dat we stil gaan zitten. 
Wij blijven continu werken aan de verdere 
verbetering van onze dienstverlening om u goed 
te kunnen helpen. 

Daarom hebben we onze klantvisie aangescherpt: 
Als sociaal verhuurbedrijf werken wij samen aan goed 
en betaalbaar wonen. Dit doen wij elke dag met hart 
en ziel, in één keer goed, onder het motto Gewoon dóen! 
Een mooie maar geen loze of gemakkelijke kreet. 

Op de volgende pagina’s leest u hoe we dit samen 
‘waarmaken’. Met aandacht voor uw vragen, opmerkingen 
en wensen en met gerichte acties! Of het nu gaat 
om woningverbetering, nieuwbouw of een leefbare 
woonomgeving; we blijven u vragen uw ervaringen met 
ons te delen en met ons mee te denken.  

Deze WoonNieuws staat weer vol met mooie voorbeelden 
van waardevolle samenwerkingen tussen buren, 
wijkbewoners en organisaties. Samen werken we aan 
goed wonen. 

Veel leesplezier!

Sigrid Hoekstra,  
Directeur-bestuurder

“Als bewoners 
moeten we er nu 

samen voor zorgen 
dat het netjes blijft.”

Nynke Oostra

“Wanneer de tulpen in 
bloei staan, is het een 
weelde van jewelste.” 
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Iedere huurder geholpen 
Het KSC heeft verschillende taken. Lysbeth en Wilco krijgen een inkijkje. 

Eén van de taken is webcare; het online deel met de chat, e-mail, 
WhatsApp en social media. Maar ook de planning en coördinatie voor 

de onderhoudsmonteurs en de administratie wordt bij het KSC gedaan. 
Daarnaast beantwoorden zij vragen en zorgen ervoor dat iedere huurder 

geholpen wordt door de juiste medewerker. Dat laatste vinden we erg 
belangrijk!
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Verschillende meldingen en vragen
Op de afdeling waar telefoontjes van huurders of woningzoekenden 
binnenkomen is het niet te zeggen wanneer het druk, drukker of 
superdruk is. We staan hier huurders te woord, regelen een monteur 
of helpen mensen met het zoeken in ons woningaanbod. We krijgen 
verschillende meldingen en vragen binnen, denk bijvoorbeeld 
aan geen warm water, verwarming werkt niet goed of een kapotte 
portiekverlichting.

Korte lijntjes
Voor onderhoudsmonteurs wordt het werk ingepland. Wilco is in 
Leeuwarden voor een klein onderhoudsklusje. “Dit klusje was volgens 
planning en er is tijd over. Dan bel ik het KSC om te overleggen of er nog 
een kleine klus in de buurt tussendoor kan. Ik vind die afwisseling en het 
mee denken om zo slim mogelijk service te verlenen erg leuk en prettig”, 
aldus Wilco.

Groeiend online contact
De online contacten met huurders en woningzoekenden groeien de laatste 

twee jaar sterk. Bijna 50% van die contacten verloopt nu bijvoorbeeld al via 
WhatsApp. Maar ook contact via Facebook, Twitter en de bijna ‘traditionele’ 

e-mail houden ze bij het KSC goed in de gaten. Want op al deze online 
kanalen wil het KSC net zo snel en efficiënt het contact met huurders 

afhandelen en oplossen. 

Een huurder die vaker mee op stap gaat is Lysbeth van der Meer. Dit keer keek ze bij 
het Klant Service Centrum (KSC) in Grou. Samen met onderhoudsmedewerker Wilco 

Fokkema, die het ook leuk leek om een keer mee te kijken, handelde ze een servicemelding 
af. De medewerkers van het KSC hebben net als de wijkconsulenten, buurtbeheerders 

en onderhoudsmonteurs nauw contact met huurders en woningzoekenden. In de vorige 
edities van WoonNieuws kon u al meekijken met een wijkconsulent, buurtbeheerder en 

onderhoudsmonteur. Deze keer is het KSC aan de beurt. 
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“Via mijn mobiel 
heb ik dagelijks 

contact met het KSC 
om snel en flexibel te 

kunnen zijn.” 

Wilco Fokkema

Maak kennis met ons 
Klant Service Centrum

OP STAP
MET

“Via Facebook 
heb ik laatst een 

melding gemaakt. 
Dat werd vlot 
afgehandeld.”

Lysbeth van der Meer 
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Tuin en steeg horen er bij
Wanneer u een woning huurt waar een 
tuin en/of steeg bij hoort, bent u zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. 
Dit staat ook in de huurovereenkomst 
tussen u en WoonFriesland. Een leuke 
of nette tuin, en ook een onkruidvrije en 
toegankelijke steeg, zijn heel belangrijk 
voor de leefbaarheid in de straat of wijk. 
Meer dan 80% van alle Friezen vindt dit 
belangrijk. Het laat zien dat er rekening met 
elkaar wordt gehouden en geeft een prettig 
en fijn straatbeeld.

Prettige sfeer
We merken dat het onderhoud van de
tuinen en stegen steeds beter gaat. Maar 
niet iedereen is in staat om dit regelmatig 
goed te doen. Er zijn verschillende redenen 
waardoor tuinonderhoud niet goed lukt. 
Heeft u zelf hulp nodig of ziet u zaken waar 
u zich zorgen over maakt, meld dit altijd bij 
uw buurtbeheerder. Wij zoeken dan samen 
naar een oplossing. WoonFriesland vindt 
het belangrijk om samen met u als bewoner 
te zorgen voor een prettige sfeer in en om 
de woningen. We organiseren daarom ook 
speciale activiteiten zoals tuindagen, hulp bij 
tuinonderhoud en faciliteren uitleenpunten 
voor tuingereedschap. 

Tuindagen
Tijdens de tuindagen kunt u als 
buurtbewoner samen met ons en de 
gemeente werken aan het tuinonderhoud en 
zelfs aan het onderhoud van plantsoenen. 
Kinderen doen natuurlijk ook mee aan zo’n 
tuindag. Want ‘jong geleerd is oud gedaan’!  
 

Enthousiast geworden en wilt u met uw 
buren ook een tuindag organiseren? Neem 
dan contact op met uw wijkconsulent.

Uitleenpunt Tuinmateriaal
Niet iedereen heeft tuingereedschap of 
kan dit zomaar kopen. Omdat er wel goed 
gereedschap nodig is om de tuin en steeg 
te onderhouden, zijn we in Leeuwarden 
en Drachten begonnen met uitleenpunten. 
Inmiddels zijn er vier in Leeuwarden en 
een in Drachten. Er komen ook regelmatig 
nieuwe uitleenpunten bij. Kijk op onze 
website voor meer informatie. 

Als huurder zorgt u in  
ieder geval voor:
•  Het onderhoud van groen, het terras en 

tegelpad in uw eigen tuin. Om uw tuin 
netjes te houden, maait u regelmatig het 
gras, verwijdert u onkruid en snoeit u 
bomen en hagen.

•  Het onderhoud van uw steeg of brandgang 
achter uw eigen huis.

•  Het onderhoud van de schutting in uw 
eigen tuin.

•  Een opgeruimde tuin. U mag uw tuin ook 
niet gebruiken als opslagplaats, werkplek 
of bedrijfsruimte.

Samen de wijk leefbaar houden

Gereedschap lenen
Vrijwilligers helpen sinds de 

opening van onze ‘Tuingereedschap 
Uitleenpunten’ mee aan de 

leefbaarheid van hun wijk. Leonie 
Oosting, teamleider WoonFriesland: 

“We zijn heel blij dat ze zich voor 
de buurt inzetten. Zij beheren de 

uitleenpunten. Vooral in de zomer is 
het er druk. Dan is het een komen en 

gaan van mensen.
De vrijwilligers lenen niet alleen uit, 
zij zorgen er ook voor dat alles weer 

netjes terugkomt. En soms repareren 
ze het gereedschap. Een heel 

enthousiaste club van fijne mensen.”

Ruim 80% van alle Friezen vindt 
leefbaarheid een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.

Bewoners van mooie en groene 
buurten zijn vaker gelukkig.
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Friezen geven de leefbaarheid in onze 
provincie gemiddeld een 7,8.

Nette tuintjes en stegen bij het huis zijn net zo belangrijk als een goed onderhouden 
huis. Het groen bij uw huis en steeg geeft een eerste indruk van een fijne straat. 

Als bewoner bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U verhoogt hiermee uw 
eigen woonplezier én dat van uw buren en wijkgenoten.

WoonFriesland is volop 
bezig met duurzaamheid. Woningen 

worden beter geïsoleerd door onder andere 
nieuwe ramen met ventilatieroosters 
en een mechanisch ventilatiesysteem.
De ventilatieroosters moeten eigenlijk 

altijd open blijven en het ventilatiesysteem 
ondersteunt goed bij het douchen 

en koken. Laat deze ook vooral 
achteraf nog 20 minuten 
doorgaan, daarmee lucht 

de woning goed. 

Tips voor goede ventilatie
•  Open iedere dag een raam minstens 

20 minuten zodat het vocht goed weg 
kan. Zet de kachel dan iets lager.

• Houd ventilatieroosters open.
•  Mechanische ventilatie: stekker  

er niet uittrekken.
•  Raam openen tijdens het koken  

en/of afzuigkap aan, tot 20 min. 
na het koken.

•  Raam open tijdens het douchen  
en/of mechanische ventilatie aan  
op hoogste stand. 

•   Douche droogmaken met een  
trekker of handdoek in verband  
met schimmelvorming. 

‘“Nu we nieuwe ramen en 
roosters hebben, zijn we bewust 
aan het luchten. We maken veel 

gebruik van de mechanische ventilatie 
met drie verschillende standen. 

We hebben duidelijk minder vocht 
op de ramen en in de badkamer 

en keuken.’”

Luitzen en Anneke 
Smeding uit Stiens

WoonFriesland voert de komende jaren veel projecten uit om de kwaliteit van haar 
woningen te verbeteren. Het isoleren van woningen is hier één van. Goede isolatie 

is de meest slimme manier om op lange termijn minder energie te verbruiken.  
Ook het goed luchten van een woning wordt daarmee steeds belangrijker. Want isoleren 

betekent niet dat alles binnen moet blijven. Goed luchten zorgt ervoor dat vocht 
geen kwaad kan doen. Wel zo gezond!

”We hebben geen beslagen ramen 
meer en het tocht niet meer in huis.” 

Isolatie vraagt om goed luchten

GEWOON
GROEN
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Stiens

Heerenveen

Vastgoed
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Gewoon dóen! Woningverbeteringen
Duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s voor WoonFriesland. We zijn 
dan ook continu bezig met het verbeteren van onze woningen. We zorgen voor meer 

wooncomfort, betere kwaliteit en energiebesparende maatregelen voor een grote groep 
huurders. Wanneer mogelijk plaatsen we zonnepanelen en badkamers en keukens 

worden vernieuwd. Zo’n verbouwing is niet niks voor bewoners, maar als deze eenmaal 
klaar is, is het genieten in de vernieuwde woning. Mevrouw Stuiver-van Slooten en de 

familie Smeding vertellen hun ervaringen.
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Wij zijn 
op weg 
naar...

...2.000 verbeterde 
woningen in 2018

“We hebben ook 
zonnepanelen gekregen. 

Ik verwacht dat de energiekosten 
lager zullen zijn. Dat het goed is 
voor het milieu is, spreekt mij 

nog het meeste aan.”

Meneer Smeding

“Ik ben heel blij 
met de verbouwing. We 

mochten zelf alle onderdelen 
uitzoeken van de badkamer en de 

keuken. Het is er mooi 
van opgeknapt.”

Mevrouw Smeding

“Met de nieuwe badkamer en 
het ventilatiesysteem ruikt het 

weer lekker fris in mijn slaapkamer.
Het is nu mijn favoriete plek in het huis. 
Ik rust er bijna iedere dag even uit met 
een boek of doe een kort dutje, gezellig 

samen met mijn hondje.” 

Mevrouw Stuiver-van Slooten 

Het nieuwe 
ventilatiesysteem

“Ik zag enorm op tegen de 
verbouwing. De persoonlijke 

aandacht en begeleiding vanuit 
WoonFriesland overtuigden me om 

het wel te doen. Nu ben ik blij met het 
resultaat. Mijn voordeur en gevel 

zijn heel mooi geworden.” 

Mevrouw Stuiver-van Slooten
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Gewoon 
doen

Omkijken naar elkaar
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Samen werken aan een mooie en fijne buurt

Wim Swart, voorzitter stichting 
Wijkbelang Heerenveen-midden

“De afgelopen jaren is er veel veranderd in 
de wijk. Niet alleen de wijk is verbeterd, ook 
de betrokkenheid van de wijkbewoners bij 
hun omgeving is groter. We zijn veel met 

bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties 
en andere betrokkenen in gesprek gegaan over 

sloopwerkzaamheden of nieuwbouw. 
Hun ideeën hiervoor waren heel waardevol

voor de wijk. Samen werken we aan 
een mooie en fijne buurt.”

Annie Stelma, 
Wijkmanager Gemeente 

Heerenveen
“De Gemeente, het Wijkbelang en 

woningbouwcorporaties zijn sinds 2004 bezig 
met de verbeteringen in de wijk. Goed met 

elkaar samenwerken is dan heel belangrijk. Waar 
het eerder veel om stenen en verkeer ging, gaat 
het nu om mensen. Hoe breng je mensen samen 

en verbeter je de omgeving waar zij leven? 
Dit doen we met elkaar. Door elkaar goed 

en op tijd te informeren en met elkaar 
te praten, voelt iedereen zich 

betrokken.”

SAMEN 
STERK

In de wijk Heerenveen-Midden is de afgelopen jaren veel verbeterd. Er zijn nieuwe huizen 
gebouwd en nieuwe wegen gekomen. Nu is het nog fijner wonen in de wijk. Stichting Wijkbelang 
speelde een belangrijke rol in de veranderingen. Zij zorgden er onder andere voor dat bewoners, 

gemeente, woningbouwcorporaties en andere betrokkenen met elkaar samenwerkten.
Handen in één
 
Samen met professionals
“In Súdwest-Fryslân werken we goed samen met de buurtbeheerder 
en wijkconsulenten van WoonFriesland. Als we een melding krijgen 
van de medewerkers van WoonFriesland, waarbij een huurder 
toestemming heeft gegeven om ons erbij te betrekken, gaan we eerst 
overleggen. Wat is er precies aan de hand? Als we weten wat er aan 
de hand is, kijken we of we met hulp van familie, buren of bekenden 
een oplossing kunnen vinden. Mensen die dichtbij een bewoner 
staan, zijn vaak heel belangrijk. Wij kunnen meedenken, adviezen 
aandragen en contacten leggen. Soms, als een bewoner zelf aangeeft 
dat hij of zij een gesprek wil, gaan we als Gebiedsteammedewerker 
met de buurtbeheerder of wijkconsulent en bewoner om tafel. We 
stellen dan samen een plan op om de situatie aan te pakken. De 
bewoner is zelf de baas van dit plan. Dat werkt het beste. Soms 
ondersteunen we daarna nog tijdelijk of helpen weer andere experts 
om iemand weer op de rit te krijgen.” 

Gebiedsteammedewerker Mirjam Ottens

Op elkaar 
letten is geen 
bemoeizucht
“Als buurtbeheerder ben ik, net als de 
wijkconsulenten, de ogen en oren in de 
wijk en straat. Ik let op zaken als gordijnen 
die wekenlang dicht zitten, een stapel 
post die groeit, troep bij een woning, 
vervuilde ramen, ramen die kapot zijn of 
geluidsoverlast op gekke tijden. Dat soort 
‘kleine’ dingetjes zijn vaak een signaal dat 
er iets aan de hand is. Denk hierbij aan 
verwaarlozing, eenzaamheid of mensen die 
niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.  
Ik ga altijd bij een huurder langs en probeer 
te achterhalen wat er speelt. Ik wil zelf horen 
en zien hoe het met de huurder gaat en een 
praatje maken.”

Contact
“Buren zien vaak eerder dan ik dit soort 
dingen. Ze kunnen buurtbeheerders, 
wijkconsulenten of ons Klant Service 
Centrum altijd bellen hierover. Want hoe 
eerder we contact met een huurder hebben 
en weten wat er speelt, hoe beter we kunnen 
helpen. Het is zeker geen klikken. Het heeft 
juist te maken met naar elkaar omkijken en 
helpen. Ik probeer altijd tot een oplossing 
te komen of afspraken te maken. En als we 
afspraken maken, ga ik altijd langs om te 
kijken of het ook lukt. Soms weet ik dat er 
andere mensen, professionals ingeschakeld 
moeten worden. Hiervoor hebben we korte 
lijntjes met andere organisaties.”

Buurtbeheerder Sander Steneker

Iris Nauta, medewerker 
klantcommunicatie 

WoonFriesland. 
“Wanneer woningen en wegen worden 
veranderd, gaat dat meer mensen aan 

dan alleen de direct betrokkenen. 
Daarom is het belangrijk de bewoners in 

deze en omliggende wijken goed 
te informeren. WoonFriesland 

draagt hier graag haar 
steentje aan bij.”

‘Ze kosten niets en leveren 
alleen maar voordelen op’
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Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. De politie 
en WoonFriesland doen er veel aan om woninginbraken tegen te gaan. Zelf kunt u ook 
maatregelen treffen om het inbrekers lastig te maken. De meeste inbrekers gaan voor 

een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de 
kans dat ze het opgeven.

I
nformatiebijeenkomst 
woninginbraken
Dat de politie en WoonFriesland 
woninginbraken serieus nemen, blijkt 
bijvoorbeeld uit een informatiebijeenkomst 

die onlangs is gehouden voor bewoners van 
de Berglaanflat in Drachten. Tijdens deze 
bijeenkomst vertellen WoonFriesland en de 
politie over hoe inbrekers te werk gaan, waar 
ze op letten en vooral ook wat hen afschrikt. Zo 
vertelt Gea Kootstra, wijkagent in Drachten, dat 
een eenvoudige begroeting al kan afschrikken. 
“Het is belangrijk om alert te zijn. Loopt er 
iemand in de buurt die u niet kent, groet hem 
of haar dan vriendelijk. Een inbreker wil niet 
opgemerkt worden en het risico op herkenning 
na een begroeting willen ze niet lopen. Dan 
kiezen ze sneller een andere omgeving.” 

Mevrouw Van de Broek was aanwezig bij de 
informatiebijeenkomst. Zij vertelt dat ze in haar 
vorige woning te maken heeft gehad met een 
woninginbraak. “Het kostte me wel even om het 
een plekje te geven. Ik was vooral heel erg boos 
dat iemand het lef had om aan mijn spullen te 
zitten. In mijn huidige woning heb ik goede sloten 
op mijn ramen en deuren en ik ken de buurt 
goed. Ik blijf alert op mijn omgeving.”

Babbeltruc
Gea vertelt dat er geregeld woninginbraken 
plaatsvinden met een babbeltruc. “Mensen 
bellen aan en vragen of ze even mogen bellen 
met uw telefoon. Wees dan alert en denk goed na 
of het wel in orde is.  Zonder dat u het opmerkt, 
komt er een tweede persoon aansnellen die u 
berooft van uw waardevolle spullen.” 

Inbraakpreventie 
Wijkconsulent Peter Twijnstra vertelt dat 
er veel reacties zijn naar aanleiding van de 
informatiebijeenkomst. Er komen geregeld vragen 
binnen bij WoonFriesland over het sluiten van 
ramen, het plaatsen van nieuwe sloten en andere 
veiligheidsmogelijkheden. Het is een positieve 
ontwikkeling dat mensen zich er meer bewust 
van zijn en alerter zijn in hun omgeving. “Bedenk 
goed wat een inbreker zou kunnen afschrikken. 
Een kopje op tafel en een lamp die aan is, wekken 
de indruk dat u thuis bent. Een inbreker die voor 
een snelle buit gaat, loopt dan wel verder."
Als wij tijdens een kwaliteitsverbetering ramen 
en deuren vervangen bij een woning van 
WoonFriesland worden er inbraakwerende 
materialen gebruikt die voldoen aan de huidige 
regelgeving. 
Twijfelt u over de sloten in uw woning of heeft 
u een vraag over preventie, vraag het uw 
wijkconsulent. 

Veiligheid boven alles
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“Ik maak het liever 
nooit meer mee. Wat 
kan ik zelf doen om 

inbraak te voorkomen?”

Henny van de Broek, 
huurder bij 

WoonFriesland

“Maak het niet 
aantrekkelijk voor 

de inbreker. Laat een 
kopje op tafel staan, 
een lamp aan en leeg 

de brievenbus.”

Peter Twijnstra, 
wijkconsulent 
WoonFriesland

Wat u zelf kunt doen om de kans op 
inbraak te verkleinen
1.    Sluit ramen en deuren altijd, ook al bent u 

maar even weg.
2.  Voorkom ‘hengelen’ via de brievenbus. 
3.  Hang geen verwijsbriefjes op de voordeur. 
4.    Zorg voor verlichting voor en achter uw huis, 

al dan niet met bewegingssensor. Achter 
werkt een halogeenverlichting perfect als 
afschrikmoment. Heeft u een achterom? Doe 
de poort ook altijd goed op slot.

5.  Laat geen sleutels in de deur zitten.
6.     Sluit portiekdeuren. Werkt een dranger niet 

goed? Bel WoonFriesland. 
7.    Kijk goed naar schuttingen, pergola’s, muurtjes 

en regenpijpen en zorg ervoor dat eventuele 
ramen niet via deze route bereikbaar zijn. 
Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die het 
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

8.  Verstop uw huis niet achter grote heggen.
9.  Leeg met regelmaat de brievenbus.
10.  Leg geen sleutels in de brievenbus of op een 

andere makkelijk vindbare plek. En hang geen 
adreslabel aan uw sleutel(bos).

11.  Gaat u op vakantie? Schakel de vaste telefoon 
(*21) door naar familie zodat er altijd wordt 
opgenomen. Laat buren weten dat u weg 
bent en indien mogelijk laat u iemand de tuin 
bijhouden.

12.  Zorg bij langdurige afwezigheid voor 
verlichting in huis met tijdschakelaars.

13.  Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent 
uw eigen buurt het beste, dus als u het niet 
vertrouwt, is dat niet voor niets. 112 is er niet 
alleen voor noodgevallen maar ook voor dit 
soort signaleringen.

14.  Leg contant geld, sieraden en kostbare 
apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het 
zicht en maak foto’s van waardevolle spullen. 
Denk hierbij aan serienummers.
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Prettig en veilig wonen, 
voorkom inbraak“Denk goed na 

en maak het de inbreker 
moeilijk. Sluit ramen 

en deuren altijd, ook als
 u maar eventjes weg 

bent.”

Gea Kootstra, 
wijkagent 
Drachten

“Laat een kopje op 
tafel staan”

> >



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.

Heel 
Friesland 

kookt
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Deurdrangers 
kunnen bij brand 
levens redden!
Als u in een portiekflat of galerijflat woont, kent u ze 
wel: deuren die via een duwsysteem aan de bovenkant 
automatisch dichtvallen. Misschien niet altijd handig, maar 
wel heel belangrijk voor uw veiligheid en die van anderen.

Uiteraard hoopt niemand een brand in de woning of 
het appartementencomplex mee te maken. Maar als 
het gebeurt, is het belangrijk dat een brand niet snel en 
overal om zich heen kan grijpen. Doordat tussendeuren 
met deurdrangers dicht zijn, wordt een brand en de rook 
(verstikkingsgevaar) gehinderd zich snel over een galerij of 
via portieken te verspreiden. En dit geeft uzelf en anderen 
de tijd om veilig het gebouw te verlaten.

Rapportcijfer 8-
Van een 6,8 naar een 8- is iets om trots op te zijn. 
Dit rapportcijfer laat zien dat WoonFriesland hard werkt 
om echt het sociaal verhuurbedrijf van Friesland te zijn.

Woningcorporaties worden om de vier jaar onderzocht 
door een onafhankelijke commissie. De commissie vindt 
dat de huurder daadwerkelijk centraal staat bij ons. 
Zij concludeert ook dat WoonFriesland maximale aandacht 
voor betaalbaarheid heeft. De koers is helder. Met minder 
mensen en samen met anderen worden goede prestaties 
geleverd, schrijft de commissie.

Grutsk
Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder is ‘grutsk’ (trots): 
“Het oordeel van de commissie is voor ons een steun in 
de rug. Het cijfer dat we van onze huurdersorganisaties 
kregen, toont onze inzet. Met iedereen bouwen we samen 
verder aan goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. 
Daar draait het om.” 
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Meepraten over 
huurderszaken in 
Friesland?
Wat vinden bewoners van de verbetering van hun woning? 
Worden onderhoudsklachten goed opgelost? Wat zeggen 
gemeenteraden over huurwoningen? Dit soort informatie 
koppelt een regioraadslid terug naar de regiomanager van 
De Bewonersraad. Huurdersvereniging De Bewonersraad 
(31.000 leden) zet zich in voor betaalbaarheid, beschikbaarheid 
en kwaliteit van huurwoningen in de Friese gemeenten. 
Friesland telt zes regio’s, elk met een eigen regioraad. 
Regioraadsleden zijn de ‘ogen en oren’ van de vereniging. 
De Bewonersraad weet dus wat er in de regio speelt,  
het regioraadslid heeft een actieve rol. 

Kandidaten gezocht voor nieuwe Regioraad
De Bewonersraad zoekt nieuwe Regioraadsleden. Kandidaten 
worden ingewerkt, zodat ze goed weten wat hun rol is en 
ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Wilt u ook meepraten 
in het belang van uzelf en anderen? Neem contact met de 
Bewonersraad op!

Uitgebreide informatie is te vinden op  
www.debewonersraad.nl/over-de-bewonersraad/regioraad. 
Voor vragen of een belangstellendenformulier kunt  
u bellen met Gea Herz: 058 216 5457.

KORT
NIEUWS

Recept Reibekuchen  
Ingrediënten
• 1 kilo aardappelen • 1 à 2 eieren• 500 gram uien • peper en zout• zonnebloem of olijfolie • bloem  

Benodigdheden
• koekenpan • rasp • kom 

Bereiding
Rasp de aardappelen en de uien en vermeng ze samen met de eieren in de kom. Voeg naar inzicht 
bloem toe voor de vastigheid van de mix. Voeg peper en zout toe naar smaak. Beetje olie in de pan en de bodem gelijkmatig vullen met de mix. Net als een soort pannenkoek en niet te dik. Even 

omdraaien en serveren wanneer ze goudbruin zijn. 
Smakelijk eten!

25 jaar25 jaar

Vacature 
Word regioraadslid van De Bewonersraad! 

 Vind u het ook zinvol dat:

✓ We weten welke vragen of knelpunten er 

 leven bij de leden waarbij groot onderhoud aan   

 de woning wordt gepleegd? 

✓ We weten of renovaties zorgvuldig en volgens   

 planning worden uitgevoerd?

✓ We ter plaatse het verhaal van de huurder horen   

 over bepaalde onderhoudsklachten?

✓ We onze leden daarbij kunnen helpen met 

 het verzamelen van fotomateriaal om 

 daarmee goed beslagen ten ijs te komen 

 richting verhuurder of gemeente?

✓ Ook huurders ‘wijkschouwen’ kunnen 

 bijwonen in de wijk/het dorp, en niet 

 alleen gemeenten en corporaties? 

✓ De stem van de leden wordt meegenomen in   

 klankbordgroepen van de verhuurders?

 Wie weet bent u geknipt voor de nieuwe   

 regioraad die start vanaf 2019!

Reibekuchen, 
het favoriete recept van Ronald

Ronald Poorthuis, huurder bij WoonFriesland, vertelt enthou-
siast over zijn favoriete recept wanneer we hem opzoeken in de 
keuken van restaurant Hartig in het Wijkzorgcentrum Sint Jozef in 
Leeuwarden. Het gaat over Reibekuchen. Hij vertelt trots dat het 
recept in de familie is doorgegeven. Zijn grootouders woonden 
in Duitsland en maakten daar geregeld de originele Duitse 
Reibekuchen. Later verhuisden zijn grootouders van Duitsland 
naar Oostenrijk en nog weer later gingen zij in Zeeland wonen. 
Het recept verhuisde mee en is later overgenomen door Ronald 
zijn moeder. Nu maakt Ronald geregeld zelf Reibekuchen. 
Het verhaal achter de reis van het recept maakt het gerecht 
voor Ronald nog lekkerder. Reibekuchen is ook wel bekend als 
aardappelkoek en kan op veel verschillende manieren worden 
bereid. Bijvoorbeeld met groenten of kaas. “Het liefst eet ik ze 
toch origineel”, vertelt Ronald.

Restaurant Hartig 
Ronald eet geregeld mee bij restaurant Hartig waar iedereen 
voor vijf euro per maaltijd kan aanschuiven. Voor deze keer 
mocht Ronald zijn Reibekuchen bereiden in de keuken van 
Restaurant Hartig. “Ons doel is om mensen uit hun isolement 
te halen en met elkaar in contact te brengen”, vertelt Ina 
Veenstra, oprichtster en vrijwilligster van restaurant Hartig. 
“En het werkt, want tijdens de vakantie, wanneer het restaurant 
gesloten is, heeft een aantal van onze gasten zelf eetafspraken 
met elkaar gemaakt. Prachtig toch! We zouden eigenlijk 
overbodig moeten worden.” 

Bij restaurant Hartig werken nu zo’n 20 vrijwilligers en volgens 
Ina zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. “We kunnen altijd 
enthousiaste mensen gebruiken!” Wilt u vrijwilliger worden bij 
restaurant Hartig? Mail Ina Veenstra via  
ina@restauranthartig.nl.
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3. De pracht van de binnentuin
Wanneer je het complex betreedt, komt er een prachtige 
oase op je af. Het is de hal met binnentuin waar een klimop 
reikt tot aan het dak. Het is een weelde aan planten en 
bloemen. Dat hier veel zorg en aandacht aan wordt besteed, 
is duidelijk te zien. De bewoners die zich bezighouden 
met de binnentuin vertellen dat ze geregeld schoffelen, 
sproeien, bemesten en nieuwe bloemen planten. De heren 
doen dit naar eigen inzicht. Samen maken zij de hal tot een 
fijne plek voor ontmoetingen.

In een gebouw met verschillende 
eigenaren moet volgens de 

wet een VvE (Vereniging van 
Eigenaren) zijn. Een VvE is 

verantwoordelijk voor het 
beheer en het onderhoud van de 

gemeenschappelijke gedeelten 
van het complex, zoals hal, 

gangen en dak en installaties 
zoals liften. In een VvE betalen 

alle eigenaren samen de 
kosten voor het onderhoud 

hiervan. Een VvE kan het 
onderhoud uitbesteden aan 

een professionele beheerder of 
dit, zoals bij Kempenaersstate, 

grotendeels met vrijwilligers 
opvangen. 

Belangen huurders
WoonFriesland behartigt als 

(mede-) eigenaar de belangen 
van haar vastgoed en de 

leefbaarheid in de VvE. De 
Vereniging van Eigenaren 

houdt minimaal één keer per 
jaar een ledenvergadering 

waar besluiten worden 
genomen. WoonFriesland 

is hier ook namens de 
huurders bij aanwezig. Heeft 

u een onderwerp voor de 
agenda van de algemene 

ledenvergadering? Bespreek 
deze met de wijkconsulent van 

WoonFriesland, dan zorgt hij of 
zij dat het besproken wordt.

Wat doet een 
Vereniging van 
Eigenaren?
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“Samen verantwoordelijk 
voor ons woonplezier”

Aan de Kempenaerssingel in Heerenveen staat Kempenaersstate, een appartementencomplex met 
75 appartementen. WoonFriesland is mede-eigenaar en is samen met de Vereniging van Eigenaren 
(VvE) verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij Kempenaersstate verzorgt het vrijwilligersleger, 
zoals de bewoners het noemen, grotendeels het onderhoud van de gezamenlijke ruimten in het 
gebouw. Hierdoor zijn de servicekosten erg laag. Samen werken en samen verantwoordelijkheid 

delen, zorgt voor veel woonplezier, interactie én veel besparingen. Een aantal bewoners vertelt hier 
trots wat ze allemaal doen als lid van het vrijwilligersleger.
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1. Liftstoring? Geen nood!
Niet lang hoeven wachten op een storingsdienst, maar gewoon direct 

bevrijd worden uit de lift, wel zo fijn. Want dat is wat vijf bewoners 
kunnen na het volgen van de cursus. Het storingsbedrijf informeerde 

het bestuur van de VvE over de mogelijkheid om met een aantal 
bewoners een cursus te volgen. Niet om de lift te kunnen repareren, 

maar wel om in geval van storing ervoor te kunnen zorgen dat mensen 
uit de lift bevrijd kunnen worden. Daarna kan de storingsdienst 

worden ingeschakeld om de lift te repareren. Inmiddels hebben de 
heren al menig medebewoner kunnen bevrijden.

2. Storing? De Technische Dienst staat paraat 
Een aantal medebewoners is werkzaam binnen de Technische Dienst.  
Zij hebben te maken met alles wat een storing kan hebben. Zoals deuren 
die niet meer open gaan of de garagedeur die klemt. De heren houden 
zich bezig met allerlei onderhoudsklusjes en kennen het gebouw als 
geen ander. Dit is heel handig wanneer er bijvoorbeeld moet worden 
afgestemd met een extern bedrijf bij grotere werkzaamheden.  
“De VvE en de vrijwilligers werken graag met elkaar samen. Het bestuur 
van Kempenaersstate is erg blij met alle vrijwilligers. Het scheelt 
veel geld waardoor de servicekosten laag kunnen blijven”, vertelt Alt 
Gaastra, bestuurslid van de VvE en vrijwilliger bij de Technische Dienst.

Actueel

“We zijn trots op wat we samen bereiken. Vooral 
de tulpen trekken veel aandacht. Soms liggen de 

mensen in de tuin om foto’s te maken.”

De heer De Jong, vrijwilliger groenvoorziening. 

4.    De tulpen zijn een ware
publiekstrekker
De bewoners nemen ook buiten zelf alle 
groenvoorziening onder handen. Minstens twee 
ochtenden per week zijn zij druk met grasmaaien, 
striemen, schoffelen en onkruid wieden. Ook planten 
zij ieder jaar 88 tulpenbollen onder de bomen. 
Twee bewoners sorteren de bollen op kleur, om ze 
vervolgens op kleur te planten. Wanneer de tulpen 
in bloei staan, is het een weelde van jewelste. Trots 
vertellen de heren dat voorbijgangers genieten van 
de kleuren en vaak ook foto’s maken. Theo Kompaan, 
vrijwilliger en coördinator van de groenvoorziening, 
vertelt dat het zo ontzettend fijn wonen is in 
Kempenaersstate. Het vrijwilligersleger draagt daar 
zeker aan bij. “We werken veel samen en ontmoeten 
elkaar daarom vaak. Ook de binnentuin nodigt uit tot 
interactie. Er is een hoge betrokkenheid, al zijn er ook 
bewoners die liever niet meedoen en dat is ook prima. 
We verzetten samen veel werk en dat is te zien. Zowel 
aan het complex als aan de lage servicekosten.”

Douwe Dijkstra, bewoner van Kempenaersstate en huurder bij 
WoonFriesland, vertelt dat het vrijwilligersleger al 14 jaar actief is. Voor 

die tijd deden externe bedrijven het onderhoud en waren bewoners 
niet tevreden. Toen hebben ze het heft in eigen handen genomen.  

In overleg met WoonFriesland zijn ze zelf het onderhoud gaan doen.  
Er ontstonden verschillende commissies en vrijwilligers volgden zelfs 

een cursus om de liften te bedienen in geval van een storing. 

“Eens per jaar organiseert de VvE 
een etentje voor alle vrijwilligers, 

als dank voor onze inzet. 
Lekker eten en nog gezellig ook!” 

De heer Dijkstra, vrijwilliger 
groenvoorziening. 

“Wanneer de tulpen
 in bloei staan, is het 

een weelde van jewelste.”

> >
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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:

P
U

Z
Z

EL

‘Altijd samen, nooit alleen’ is de lijfspreuk van vereniging Sameland. 
Sameland is een soort maatjesproject. Tachtig, veelal alleenstaande leden, 
beleven, organiseren en ervaren samen leuke en ontspannen activiteiten. 
Want daar draait het om: mensen met elkaar in contact brengen en samen 

leuke dingen doen. Sameland organiseert circa tien activiteiten per jaar, 
zoals (praam)varen, bowlen, midgetgolf of andere activiteiten. 

Met elkaar krijg je weer plezier

Colofon 
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Actueel

Oplage 25.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Redactie 
AnneMarieke Voortman
Margret Hoekman
Mendy Visser

Gastredactie
Luitzen en Anneke Smeding
Lysbeth van der Meer

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

FILIPPINE
Vul de antwoorden in en de oplossing vindt u in de grijze balk.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

1
10 6 17 7 13 5 12 7

2
14 6 3 3 13 12 4

3
7 1 7 8

4
17 9 6 18 12

5
16 6 10 9 2 12

6
1 8 5 16 6

7
4 8 15 6 12

8
16 9 15 7 11 12

9
16 3 3 13 12

10
6 3 10 9 1 8

11
3 19 14

12
16 6 13 3

13
6 8 19 9 1

14
1 12 7 8 4

15
10 9 8 19 11 14

16
12 13 8

17
9 15 5 6 11 18 7

18
4 20 19 13

19
2 19 12 20 13 6 3

20
20 13 20 8 13 18

www.418art.com

1. vrije periode; 2. provincie; 3. sociaal netwerk; 4. water in 
Fryslân; 5. verkassen; 6. baas; 7. plaats in Fryslân; 8. 
asielzoeker; 9. eiland; 10. kunstenaar; 11. modern dagboek; 
12. populaire sport; 13. onderhoud; 14. begint eind oktober; 
15. verblijf; 16. periode na de zomer; 17. wensenlijst; 18. 
getuigschrift; 19. electriciteit opwekker; 20. herfstbloeier.

Huurder Jelle Prins 
Jelle is al negen jaar (bestuurs)lid van 
Sameland. Ook doet hij veel aan de 

promotie van de vereniging. Ze kennen 
hem inmiddels goed in Leeuwarden.

“We groeien hard op dit moment. Ik doe 
dit met veel plezier en vind het belangrijk 

om mensen die geïsoleerd zijn geraakt weer 
‘los’ te trekken.  Ook hier op De Kei in 

Leeuwarden en in de wijk probeer 
ik als vrijwilliger steeds 

mijn steentje bij 
te dragen.”

Oprichter 
Sameland, 

Simon Kuiper 
“Elf jaar geleden, na een zware periode,  heb 
ik met zeven anderen een reisje naar Ameland 

georganiseerd. Dit was het begin van Sameland. 
We beseften en voelden dat we samen 

weer plezier konden maken, elkaar konden 
helpen en actief konden zijn. Daar komt 

ook onze lijfspreuk vandaan. Want doordat 
we samen dingen organiseren, 

zijn we inderdaad 
nooit alleen!”

Wanneer kom ik in 
aanmerking voor  
medische urgentie?

Er is sprake van medische  
urgentie als:  
•  u een (lichamelijke) beperking of 

handicap heeft.
•  uw huidige woning niet aangepast 

kan worden aan uw beperking of 
handicap.

•  u een beschikking heeft van 
het WMO of van en wijk of 

gebiedsteam.

Urgentie betekent dat u 
voorrang krijgt op een nieuw 
huurhuis. Dit gebeurt in een 

Een gemeentelijk wijk- of 
gebiedsteam geeft geen 
urgentie af. Zij zijn alleen 
verantwoordelijk voor uw 
eventuele WMO-beschik-
king. 
 
WoonFriesland beoordeelt 
de beschikking en geeft 
wel of niet urgentie af.

Let op!

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel was: ‘WoonFriesland:  
het sociaal verhuurbedrijf’. We hebben weer ontzettend 
veel goede inzendingen ontvangen en daaruit is een 
winnaar getrokken. De cadeaubon gaat deze keer naar  
A. van der Woude - Onrust uit Leeuwarden.

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.

1.  Vrije periode
2.  Provincie
3.  Sociaal netwerk
4.  Water in Fryslân
5.  Verkassen
6.  Baas
7.  Plaats in Fryslân
8.  Asielzoeker
9.  Eiland
10. Kunstenaar
11. Modern dagboek
12. Populaire sport
13. Onderhoud
14. Begint eind oktober
15. Verblijf
16. Periode na de zomer
17. Wensenlijst
18. Getuigschrift
19. Electriciteit opwekker
20. Herfstbloeier

Meer informatie 
of interesse? 
www.sameland.nl

aantal uitzonderlijke situaties.  
Hoe vervelend uw situatie ook kan 
zijn, u krijgt geen urgentieverklaring
als:  
 
•    u relatieproblemen heeft of in 

een echtscheiding zit.
• u ruzie met uw buren heeft.
•  u vindt dat u een te grote of 

kleine woning heeft.
•  een brief van een huisarts of 

 specialist met bijvoorbeeld een 
gezondheidsverklaring heeft.

Kijk voor meer informatie op
www.woonfriesland.nl/urgentie.

10% korting bij  
Ondernemend Talant

In de maanden oktober en 
november ontvangt u op vertoon 
van deze advertentie 10% korting 

bij een minimale besteding van  
€20,-. Het assortiment bevat 

mooie (woon)accessoires, 
keramiek, planten, (baby)kleding, 
maar ook voor de lekkere trek of 
opvang van uw huisdier kunt u bij 

Talant terecht.

Voor locaties en openingstijden 
ga naar www.talant.nl/
ondernemend-talant.
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Altijd tijd voor koffie
“We hebben beide de laatste tijd iets minder tijd over om samen dingen te ondernemen”, 
vertelt de goedlachse mevrouw Buising (links op de foto). “Maar we zien elkaar nog bijna 
iedere dag. En voor een kopje koffie maken we tijd!”

Beide dames wonen sinds begin dit jaar in de flat en hadden direct een klik. ‘We hebben het zo 
gezellig met elkaar, dat we zelfs om 7 uur ‘s ochtends al samen koffiedrinken, in de pyjama”, 
vertelt mevrouw Van der Meulen lachend.

De dames gaan samen geregeld de hort op. Ze wandelen in de parken van Leeuwarden of 
gaan de stad in. Ook halen ze wel eens gekkigheid uit, vertelt mevrouw Buising. ”We liepen
in de stad en verveelden ons eigenlijk een beetje. Toen zag buuf de stadsbus rijden en besloten 
we een toer door de stad te maken. Gewoon, een rondje door Leeuwarden. De buschauffeur 
vroeg of we er niet uit moesten. We hadden de grootste lol.” De buurvrouwen helpen elkaar 
ook. Met klusjes in huis en als één van de dames er niet is, zorgt de ander voor de bloemen 
en post. “En wanneer de een supermarkt de 1+1 actie heeft, doen we samen boodschappen, 
wel zo voordelig!”

EEN 
GOEDE
BUUR

Een goede buur is goud waard. Wanneer je op elkaar kunt bouwen en weet dat je 
altijd bij elkaar terecht kunt, draagt dat bij aan het woonplezier. Zo ervaren ook 
Mevrouw Buising en mevrouw Van der Meulen dat. Ze wonen sinds kort naast 

elkaar en zijn vriendinnen door dik en dun geworden. Een kopje koffie drinken of 
gezellig samen de stad in, de dames beleven iedere dag wel wat.

Voor een kopje koffie maken we tijd!

“We wonen hier 
graag. Dichtbij het 

centrum van Leeuwarden 
en de flat is heerlijk. 

En we hebben het 
samen heel 
gezellig!”
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