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“ Ze eten veel 
verse groenten, 
heel gevarieerd” 
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“ Vlam in de pan?  
Deksel erop en  
gas uitzetten!” 

VEILIGHEID BOVEN ALLES
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“Voor Marlies  

zorgen was de enige,  
maar ook heel natuurlijke  

en vanzelfsprekende 
oplossing. Ik heb hier 
nooit over getwijfeld.”

Alie Kinsbergen
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“ Samen ervoor  
zorgen dat kwetsbare 
mensen de juiste  
hulp krijgen.”

SAMEN STERK> 05 > 08

Zonnestroom:  
” Wel besparen en geen 

onderhoud. Ik zie  
alleen maar voordelen.”

GEWOON GROEN
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Het echtpaar Postma woont al zestig jaar aan de Markt in Burgum. In 1958 kwam meneer 
Postma in dienst van de gemeente Tytsjerksteradiel en daarom trok het pasgetrouwde stel inhet 

nieuwbouwhuis in het centrum van het dorp. “Wonen jullie daar nog steeds?” wordt vaak 
gevraagd aan mevrouw Postma. En ja, ze wonen er nog steeds naar volle tevredenheid.

één voor het elektrisch. De huur werd elke 
maand opgehaald, net als de betalingen aan de 
nutsbedrijven.” 

Geboren onder de vensterbank
Alle vier kinderen zijn er geboren: “Gewoon in 
de woonkamer, onder de vensterbank”, zegt 
mevrouw Postma. “Dat ging zo in die tijd”. In die 
beginjaren was er meer onderling contact met 
de buren. “Het kastje (tv) was er nog niet, dus je 
ging veel vaker buurten of op zaterdagavond een 

Al zestig jaar tevreden wonen aan de Markt

IN DE 
SPOTLIGHT

ZZe komen uit Pietersbierum en 
Tzummarum. Mevrouw is een echte 
‘zeediekster’. Ze had tot aan haar trouwen 

een vaste baan op het kantoor van scheepswerf 
‘Welgelegen’ in Harlingen. Nog steeds kan ze 
enorm genieten als ze in Harlingen en omgeving 
is. “Dan zie je overal de kerktorens, heerlijk” 
zegt ze.  

De woning huurden ze destijds van de gemeente 
voor tien gulden en vijftig cent per week. Dat 
was toen een fiks bedrag. Postma: “De mensen 
zeiden: gaan jullie in zo’n duur huis wonen?” 
Maar het moest net kunnen. Behalve duur vond 
iedereen het in die tijd ook een groot huis. Grote 
woonkamer, forse slaapkamers. Dat was voor die 
tijd bijzonder.

Mevrouw Postma: “Ik had een spaardoos 
met verschillende vakjes: één voor de huur, 

kaartje leggen”, zegt de heer Postma. Mevrouw 
Postma vult aan: “We konden de buren ook altijd 
goed horen als ze buiten stonden, totdat we de 
eerste thermopane ruiten kregen. Dat was zo 
gek: we zagen ze wel maar we hoorden ze niet.”
Aan de Markt is ontzettend veel veranderd. 
In 1958 liep er een vaart op de Markt. Ook 
was er een ijsbaan op de plek waar later het 
dienstencentrum kwam. Op de Markt was ook 
de eerste ‘echte’ sporthal van Burgum. Lange tijd 
was de Markt een grasveld met kastanjebomen 
rondom. Twee keer per jaar was er ‘Burgumer 
merke’. Ook werden er kaatswedstrijden en veel 
andere activiteiten gehouden. Het grasveld is 
nu een parkeerterrein en veel woningen hebben 
plaatsgemaakt voor winkels en nieuwbouwflats. 
Maar de woning van de Postma’s staat er nog 
steeds. Onlangs heeft WoonFriesland de woning 
flink verbeterd en daarover is het echtpaar goed 
te spreken. “Keurig”, zegt de heer Postma.

De binnenkomer
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”Wel besparen en geen onderhoud.  
Ik zie alleen maar voordelen.”  

Johan Kieftenburg, huurder bij WoonFriesland
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Het sociaal 
verhuurbedrijf 
U hoeft de krant maar open te slaan en u ziet allerlei 
zaken die u als huurder raken. Of het nu 
gaat om duurzaamheid, betaalbaarheid, 
voldoende woningen, veiligheid, 
overlast door verwarde mensen of iets 
anders, de kranten staan er vol mee. 
Bij WoonFriesland zijn wij continu bezig 
om goed en betaalbaar wonen mogelijk 
te maken voor onze huurders. Niet altijd 
een eenvoudige opgave, maar wel een 
uitdagende die wij met hart en ziel iedere 
dag ‘gewoon dóen!’ 
Daarbij kiezen wij onze eigen weg, met u in de hoofdrol: 
onze huurder centraal. ‘Op papier’ is WoonFriesland een 
woningcorporatie. Een wat oubollige en onduidelijke term, 
die wij niet meer vinden passen bij de huidige tijd. Daarom 
ziet u onder ons logo sinds kort ‘Het sociaal verhuurbedrijf’ 
staan. Waarom? Het past veel beter bij wie we zijn. 

WoonFriesland is sociaal: naar onze huurders toe, maar 
ook naar onze medewerkers. Dús klantgericht en duidelijk 
door goed samen te werken en elkaar aan te spreken. 

WoonFriesland is zakelijk: als bedrijf vinden we het 
belangrijk om vernieuwend en innovatief te zijn en scherp 
om te gaan met onze opbrengsten en kosten. Zo kunnen 
we onze middelen efficiënt en effectief inzetten voor uw 
belang. 

Wij blijven sociaal en zakelijk onder het motto ‘Gewoon 
dóen!’ samen met onze huurders, belanghouders en 
samenwerkingspartners werken aan ‘goed en betaalbaar 
wonen voor mensen die dat nodig hebben’. 
Hoe we dat doen? Wij blijven in gesprek over wat 
belangrijk is en handelen daarnaar. Bijvoorbeeld 
met voldoende goede en betaalbare woningen door 
nieuwbouw, aankoop en, alleen waar nodig, verkoop. 
Maar ook door aandacht voor leefbaarheid en kwetsbare 
groepen, goed onderhoud, kwaliteitsverbeteringen, 
verduurzaming en zonnepanelen. We doen het graag 
samen met u!

Sigrid Hoekstra,  
Directeur-bestuurder

“Wonen jullie 
daar nog steeds?”

wordt vaak gevraagd 
Meneer en mevrouw 
Postma, huurders bij 

WoonFriesland

De woning huurden ze 
destijds van de gemeente 
voor tien gulden en vijftig 

cent per week.



    

Zonnestroom

GEWOON 
GROEN
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Verstandige huurder heeft 
inboedelverzekering
WoonFriesland is eigenaar van het huis of appartement waarin u 
woont. Voor de zogenaamde ‘opstal’ (de stenen, deuren en ramen 
van het huis of appartement) is WoonFriesland verzekerd. Maar 
voor de spullen in uw woning, uw bankstel, kasten, tafels, TV, 
en dergelijke bent u zélf verantwoordelijk. Het is dus verstandig 
om hiervoor zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee 
verzekert u de spullen in huis tegen schade door bijvoorbeeld 
diefstal en brand. Ook als er per ongeluk iets stuk gaat of als er 
door uw eigen handelen lekkage of waterschade optreedt, dekt 
zo’n verzekering vaak de schade. Zelfs kleine huisdieren vallen 
vaak onder een inboedelverzekering.

Goed (laten) informeren
In de voorwaarden van een inboedelverzekering beschrijft de 
verzekeraar in welke gevallen schade aan uw spullen gedekt is. 
Vrijwel alle inboedelverzekeringen bieden dekking voor schade 
door bijvoorbeeld storm of rook. Informeert u zich vooraf goed of 
vraag advies bij een verzekeringsadviseur.

Geen nare verrassingen
Met een inboedelverzekering kunt u beschadigde of verdwenen 
spullen vervangen zonder dat dit u direct veel geld kost. Een 
inboedelverzekering wordt vaak in twee vormen aangeboden. 
De meest voorkomende is de standaarddekking. De andere optie 
is allrisk, waarmee u nog uitgebreider verzekerd bent. Als een 
inboedelverzekering wordt afgesloten, dan wordt er een verzekerd 

Nut en noodzaak!

Wanneer is WoonFriesland  
aansprakelijk?
WoonFriesland is alleen aansprakelijk voor schade 
aan uw inboedel als wij nalatig zijn geweest bij het 
beheer of onderhoud van uw woning. Maak altijd 
melding van mankementen zoals kapotte voegen, 
lekkende ramen, een slecht sluitende voordeur, losse 
dakpannen of dakgoten, etc. Doe dat ook als er nu 
nog niets aan de hand lijkt te zijn. Meld het liever  
één keer te vaak dan niet!

Melden voorkomt teleurstelling!
Gebreken of iets stuk aan uw huis? Bel 088 995 22 22. 

Een uitgebreide inboedelverzekering 
voor een tussenwoning kost  
gemiddeld €13,50 per maand. 
**Nibud

WoonFriesland krijgt veel 
schademeldingen, maar is daarvoor 

meestal niet verantwoordelijk. 
Voorkom teleurstelling!
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Uw spullen zijn verzekerd op basis  
van nieuwwaarde. Zelfs als ze 

tweedehands zijn.

Waarom hebt u een inboedelverzekering nodig? Wanneer kunt u hier aanspraak op maken? 
Wanneer is WoonFriesland aansprakelijk voor schade? Het komt vaak voor dat bewoners 

denken dat WoonFriesland aansprakelijk is voor schade aan de spullen in de woning. 
Voorkom nare verrassingen, denk na over een inboedelverzekering.

De voordelen  
op een rijtje! 

• Goed voor uw portemonnee. 
• Zonnestroom kost slechts 15,9  

cent per kilowattuur.
• Dat is circa 20% goedkoper dan elektriciteit  

via de (grootste) energieleveranciers.
• U betaalt alleen voor opgewekte zonnestroom 

die u ook daadwerkelijk gebruikt.
• Geen rompslomp en geen gedoe.

• En u draagt bij aan een  
beter milieu!

Interesse? 
Duurzaamheid is belangrijk voor 

WoonFriesland, het is goed voor het 
klimaat en uw portemonnee.  

Heeft u belangstelling voor zonnepanelen, 
maar is uw woning nog niet ingepland 

voor een kwaliteitsverbetering?  
Heeft u interesse? Stuur een mail  

naar info@woonfriesland.nl en vermeld 
‘belangstelling zonnepanelen’, 
uw naam en adres. Wij nemen 

dan contact met u op. 

bedrag vastgesteld. Dit kan door uw spullen te laten taxeren, 
maar u kunt dit ook zelf doen door een inboedelwaardemeter** 
in te vullen. U moet dan het bedrag dat u wilt laten verzekeren 
aangeven bij de verzekeringsmaatschappij. Zo ontstaat er een 
maximumbedrag dat wordt vergoed bij schade. Op basis hiervan 
wordt de te betalen premie berekend. 
**  https://www.verzekeraars.nl/branche/cijfers-statistieken/ 

openbaar-indexcijfers-inboedels-en-gebouwen 

Wat is wel/niet verzekerd?
De verzekerde plaatsen die de inboedelverzekering dekt, zijn 
nauwkeurig beschreven. Als een voorwerp zich in of bij de woning 
bevindt, is het verzekerd. Hieronder vallen dan ook trappenhuizen 
en andere voor derden vrij toegankelijke ruimtes in het gebouw 
waar de woning een deel van is (bijvoorbeeld een flat). Zelfs alles 
wat aan de buitenkant van de woning zit, zoals buitenverlichting 
en zonwering hoort erbij. Schade door vandalisme of diefstal valt 
vaak buiten de dekking. De spullen in de tuin, op balkons of onder 
een afdak zijn meestal ook verzekerd, zolang er geen schade is 
opgelopen door storm, neerslag, diefstal of vandalisme. Wilt u 
weten wat verzekerd is? Check uw verzekeringsvoorwaarden.
 
Studenten
Voor studenten is een inboedelverzekering één van de 
belangrijkste verzekeringen, voornamelijk omdat er in 
studentenhuizen vaker wordt ingebroken. Deuren blijven vaker 
open en in de weekenden of vakanties zijn maar weinig of 
geen mensen thuis. In huizen waar zes studenten wonen, zijn 
ook vaak zes computers, telefoons en soms tv’s aanwezig. Een 
inboedelverzekering voor studenten dekt dan natuurlijk de schade 
voor diefstal, maar ook waterschade of brand- en rookschade. 
Studenten kunnen vaak flink wat korting krijgen op een 
inboedelverzekering. Laat je goed informeren of vraag deskundig 
advies.

WoonFriesland voert de komende jaren veel projecten uit om de 
kwaliteit van onze woningen te verbeteren. Zo kunt u als huurder 
betaalbaar en prettig blijven wonen. Tijdens deze projecten 
brengen wij ook zonnepanelen aan in combinatie met andere 
energiebesparende maatregelen. Dankzij de stroomopbrengst van  
zonnepanelen en de energiebesparende maatregelen bespaart 
u op uw energiekosten. En dat zónder dat u zelf onderhoud 
aan de panelen hoeft te doen. Ook uw woning kan 
hiervoor in aanmerking komen!

Een aanrader!  
“Ik heb voor zonnepanelen gekozen 

omdat ik bespaar op mijn energiekosten. 
Ik ben benieuwd naar de zomer, want 

de stand van de zon is bepalend voor de 
opwekking en dus ook mijn besparing. 
Omdat ik er zelf geen onderhoud aan 

heb, zie ik alleen maar voordelen.  
Ik raad het iedereen aan.”

Johan Kieftenburg, bewoner  
bij WoonFriesland en trotse 
gebruiker van zonnepanelen.

“Wel besparen en geen onderhoud. 
Ik zie alleen maar voordelen.”

mailto:info@woonfriesland.nl
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Vastgoed
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Gewoon dóen! Woningverbeteringen

Wij zijn 
op weg 
naar...

...2.000 verbeterde 
en nieuwe woningen 

in 2018

In 2018 gaan wij als sociaal verhuurbedrijf verder met het moderniseren en verduurzamen 
van onze huurwoningen. Door onderhoud en energiebesparende maatregelen willen wij 
in 2018 2.000 huizen verbeteren. Als uw woning verbeterd wordt dan betekent dat een 
intensieve periode voor u, maar daarna krijgt u meer woonplezier. Vaak vernieuwen wij 
de keuken, badkamer en toilet. Daarnaast voeren we onderhoud uit aan de buitenkant 

en plaatsen we op bijna alle huizen zonnepanelen. Ook gaan we op verschillende locaties 
nieuwe huurwoningen bouwen.

Koudum:
42 x nieuw

Vlieland:
43 x verbeteren
30 x nieuw

Stavoren

Leeuwarden:
1.103 x verbeteren

Wolvega en 
noordwolde:
23 X verbeteren

Heerenveen:
68 X verbeteren
52 X nieuw

Ureterp: 
55 X verbeteren

Bakkeveen,
oosterwolde
En appelscha: 
79 X verbeteren

surhuisterveen: 
43 X verbeteren

KOllum: 
64 x verbeteren

NOARDburgum 
en burgum:
139 x verbeteren 
76 x nieuw

stavoren: 
16 x verbeteren
12 x nieuw

Oosterwolde 
en haulerwijk: 
65 X verbeteren

Drachten: 
268 x verbeteren
37 x nieuw

Stiens en 
britsum:
31 x verbeteren

Hurdegaryp:
18 X nieuw

Schiermonnikoog: 
41 X verbeteren

Surhuisterveen

Kollum

Drachten

Wolvega

Vlieland

Schiermonnikoog

Ureterp

We zijn volop bezig met de plannen en voorbereidingen voor 
het verbeteren en het bouwen van ruim 2.000 woningen in de 

provincie Fryslân. We proberen alle verbeteringen dit jaar zoveel 
mogelijk uit te voeren. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van 
de beschikbaarheid van aannemers en de financiële middelen. 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen!

Koudum Heerenveen

Leeuwarden

Súdwest-Fryslân: 
20 X verbeteren 

Súdwest-Fryslân 

Oosterwolde

Bakkeveen

Stiens

Hurdegaryp

Noardburgum en
Burgum



Gewoon 
doen

Een nieuwe en moderne website 
met 24/7 up-to-date aanbod
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Escalatieplatform Ooststellingwerf: 

samenwerken maakt het verschil

Sandra Sebel, 
voorzitter Escalatieplatform 

Ooststellingwerf
“Als voorzitter neem ik casussen aan en 
breng die onder bij een casusmanager. 
Deze zorgt ervoor dat de juiste mensen 
worden ingezet voor iedere specifieke 

situatie. We gaan direct met elkaar 
aan de slag om ervoor te zorgen dat 

kwetsbare mensen de juiste 
hulp krijgen.”

SAMEN 
STERK

Ervoor zorgen dat kwetsbare mensen de juiste hulp krijgen. En dat op een efficiënte manier 
waarbij privacy is gewaarborgd. Dat is waar het Escalatieplatform Ooststellingwerf hard 
aan werkt. Het Escalatieplatform is een samenwerking van vele verschillende partijen 

zoals het Gebiedsteam, de GGZ, Politie en Verslavingszorg. WoonFriesland is als sociaal 
verhuurbedrijf ook actief deelnemer binnen deze samenwerking.

“Ik ben blij dat we een nieuwe website krijgen 
dit jaar” We spreken Serge-Arthur Arnold van 
WoonFriesland die verantwoordelijk is voor de 
‘nieuwbouw’ van de site. We werken aan een 
nieuwe, moderne en klantvriendelijke website. 
“Straks is onze site via smartphone en tablet net 
zo gemakkelijk te bekijken als op de pc. Voor 
onze huurders, woningzoekenden en andere 
bezoekers is dit handig. We zijn tegenwoordig 
gewend om snel en via korte lijntjes met een 
mobieltje een afspraak te plannen. Het plannen 
van een reparatieverzoek is straks bijvoorbeeld 
heel gemakkelijk zelf online te regelen. Het is 
maar een van de verbeterde zaken, maar de site 
wordt ‘platter’, nog eenvoudiger en actueler. Dit 
laatste komt door de techniek. “We hebben met 
de nieuwe site de mogelijkheid om gemakkelijker 
veranderingen door te voeren. We kunnen 
sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. 
En daar zullen onze klanten van profiteren.”

Serge-Arthur Arnold, 
webspecialist bij 

WoonFriesland.

Robbin Oost van webbouwer Ediso omschrijft 
de opdracht van WoonFriesland als volgt: 
“WoonFriesland vroeg mij om een unieke, 
op de gebruikersbeleving gerichte website 
te maken. Bovendien moet de site goed 
werken op een smartphone en ruimte 
bieden voor dagelijkse verbeteringen omdat 
we luisteren naar wat huurders en andere 
gebruikers zeggen. Iedere dag komen 
vragen via telefoon, e-mail en app binnen 
bij WoonFriesland. Als we de belangrijkste 
vragen goed en snel op de website kunnen 
beantwoorden, kunnen klanten 24 uur per 
dag snel vinden wat ze nodig hebben. Bij 
Ediso vinden we zo’n soort site normaal. 
Het betekent dat je steeds moet schakelen 
en flexibel moet zijn. Maar dat maakt deze 
opdracht voor ons zo leuk. Samen met 
WoonFriesland gaan we op deze manier echt 
een partnerschap aan.” Als we Robbin vragen 
naar nog een paar andere voordelen, somt hij 
op: “De site krijgt een betere zoekmachine. 
We bieden minder, maar wel betere en 
gerichtere informatie aan. De site wordt 
actueler en biedt meer maatwerk. Je krijgt  
  gewoon sneller die informatie  
      die jij als persoon zoekt. 
      Meer 1-op-1 dus.”

Wisse zoekt een woning en staat sinds 2015 
ingeschreven bij WoonFriesland. Hij surft 
wekelijks naar de site om het beschikbare 
aanbod te bekijken. “Ik vind het heel erg 
handig dat het aanbod in Leeuwarden per 
wijk wordt aangegeven. Zo kan ik direct zien 
of er een leuk huis is voor mij in de wijken 
waar ik graag wil wonen. Ook kan ik in 
‘Mijn zoekgegevens’ zien hoe ik ervoor sta 
en hoeveel mensen op de woning hebben 
gereageerd. Bovendien lees ik daar de reden 
waarom ik deze wel of niet krijg toegewezen. 
Simpel en duidelijk”, zegt Wisse.
“Als ik naar een nieuwe website kijk, dan 
hoop ik dat die even duidelijk is als de oude 
versie en herkenbaar blijft. Als ik 24 uur per 
week, iedere dag het woningaanbod zou 
kunnen bekijken, dan zou dat voor mij handig 
zijn. En ik zou het een verbetering vinden 
als ik met mijn 22 jaar niet het aanbod van 
55+ woningen kreeg. Dus als het aanbod 
nog iets beter bij mij zou aansluiten, zou 
dat de site nog sterker maken. Als ik straks 
huurder ben, zou een goede en informatieve 
‘MijnOmgeving’ heel mooi zijn, 
zodat ik de administratie 
overzichtelijk kan bekijken.”

Wisse van der Meer (22) 
zoekt een woning 
bij WoonFriesland.

Privacy
Belangrijk is dat de privacy van de bewoners gewaarborgd is. In een convenant 
staat alles omschreven waar het Escalatieplatform aan moet voldoen. Zo hoeven 
bewoners zich geen zorgen te maken over hun privacy. Het Escalatieplatform is 
een netwerk van organisaties zoals de Politie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf, 
het Gebiedsteam, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGZ, WoonFriesland, Actium 
en de Stichting Scala. Zij werken samen om hulpbehoevenden op weg te helpen 
naar de juiste hulpverlening.

De gebruikerservaring 
staat voorop

Overzicht 
per wijk

Een site die  
voorop loopt!

Robbin Oost, van 
webbouwer Ediso.
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Hans Nijp, wijkconsulent 
WoonFriesland.

“Wanneer we te maken hebben 
met een bewoner met multi-

problematiek zoals verslaving en een 
huurachterstand, werken we samen 

met het Escalatieplatform. Omdat het 
de meest kwetsbare mensen betreft, 

handelen we in het belang van de 
cliënt. Zo kan snel en efficiënt 

de hulp geboden worden 
die nodig is.”

Jenny Veenstra, 
sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige bij VNN.
“Het mooie van mijn rol binnen deze 
samenwerking is dat ik naast cliënten 
kan staan. Naar behoefte van de cliënt 

ondersteunen we op verschillende 
levensgebieden. Dat maakt het  
wonen voor zowel de cliënt als 

omwonende aangenamer. Binnen het 
Escalatieplatform zijn de lijnen korter 

en kunnen we echt 
verschil maken.” 



De brandweer heeft soms langer dan 18 minuten nodig om na een melding ter plaatse 
te zijn. Dit betreft vaak woningen in dunbevolkte gebieden. Daarom gaat de brandweer 
preventief langs bij deze woningen voor een woningcheck. Het doel hiervan: brand zoveel 
mogelijk voorkomen en – als er toch brand uitbreekt – ervoor zorgen dat bewoners het 
snel kunnen ontdekken. WoonFriesland vindt veilig wonen erg belangrijk en werkt met de 
brandweer samen aan de veiligheid van haar huurders.

Op 5 maart organiseerde de 
brandweer een woningcheck 
bij een aantal woningen. Tjeerd 
de Vries van de Brandweer 

Fryslân en Toby ten Hoeve, technisch adviseur 
van WoonFriesland bezochten woningen aan 
het Eilândsgrien in Earnewâld. Zij keken of 
er bijvoorbeeld rookmelders in huis hangen, 
waar deze hangen en of ze goed werken. Ook 
controleerden ze of bewoners veilig omgaan met 
elektrische apparatuur en of de vluchtroute vrij 
is. Tijdens de woningcheck begint Tjeerd met een 
korte uitleg over zijn komst en stelt aan de hand 
van een korte vragenlijst een aantal vragen aan 
de bewoners. Daarna bekijkt hij samen met de 
bewoners de woning en ze bespreken mogelijk 
onveilige situaties. Meneer Tjamme Tilstra en 
meneer en mevrouw Adema werkten graag mee 
aan de woningcheck en hadden een paar vragen 
aan Tjeerd en Toby.

Hoe weet ik of ik in het  
18-minutengebied zit? 
De brandweer heeft in kaart gebracht welke 
woningen buiten het 18-minutengebied zitten, in 
Friesland zijn dat 1.800 woningen. De betreffende 
bewoners hebben hierover allemaal een brief 
ontvangen. In deze brief staat wat het inhoudt 
om buiten het 18-minutengebied te wonen en dat 
de brandweer langskomt om een woningcheck 
te doen. Het doel is om de bewoners te 
informeren over wat ze zelf kunnen doen aan 
brandpreventie. We bieden bij een huisbezoek 
kosteloos twee rookmelders aan. We testen 
en plaatsen de rookmelders direct zodat de 
bewoners daar zelf geen omkijken naar hebben.

Wat kan ik zelf voor maatregelen treffen?
U kunt als bewoner best veel zelf doen om brand 
tegen te gaan. We staan er niet altijd bij stil, maar 
vooral het niet goed gebruiken van elektrische 
apparaten is vaak oorzaak van huisbrand. 
Zo raden we altijd aan om apparaten niet in de 
stand-by stand te zetten, maar deze helemaal uit 

te schakelen. En bent u een langere tijd van huis? 
Haal dan de stekker helemaal uit het stopcontact.
Ook het opladen van elektrische apparatuur 
is vaak oorzaak van brand. U kunt het beste 
de originele lader gebruiken en uw apparaten 
overdag opladen. Bij brand kunt u overdag 
snel in actie komen in tegenstelling tot ‘s 
nachts wanneer u ligt te slapen. Wasdrogers 
en gasslangen zijn andere veelvoorkomende 
oorzaken van brand. Stof kan het filter van de 
wasdroger blokkeren en warmte kan dan niet 
goed vrijkomen. Voorkom dit door het filter van 
de wasdroger wekelijks te legen. De gasslang bij 
uw kookplaat heeft een levensduur van maximaal 
15 jaar. Vervang deze dus op tijd en doe dat ook 
wanneer er haarscheurtjes in de slang zitten. Ook 
magnetrons, elektrische ovens, ventilatorkachels, 
computers, laserprinters en stekkerdozen kunnen 
brand veroorzaken. Het is erg belangrijk dat 
dergelijke elektrische apparaten stofvrij blijven 
en dat ze hun warmte goed kwijt kunnen.

Wat doet WoonFriesland aan 
brandpreventie?
WoonFriesland neemt uw veiligheid zeer 
serieus en besteedt hier veel aandacht aan. Zo 
kijken wij bij kwaliteitsverbeteringen aan onze 
woningen en bij isolerende maatregelen ook 
altijd naar de brandveiligheid en wat we daar 
als WoonFriesland aan kunnen verbeteren. We 
kijken bijvoorbeeld naar de vluchtroute, of de 
deuren in een portiek goed open en dicht gaan 
en of er geen obstakels op de vluchtroutes zijn. 
Ook plaatst WoonFriesland sinds 2017 standaard 
bij kwaliteitsverbeteringsprojecten rookmelders 
in haar woningen. Uiteraard informeren wij 

Veiligheid boven alles
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“WoonFriesland 
vindt veilig wonen 
heel belangrijk en 

brandpreventie heeft 
onze aandacht.”

Tjeerd de Vries, 
Brandweer Fryslân

“Waarom 
controleren jullie 
mijn woning op 

brandveiligheid?”

Tjamme Tilstra, 
huurder bij 

WoonFriesland

onze bewoners ook als we merken dat er 
brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Zo zien we de laatste jaren dat scootmobielen 
oorzaak kunnen zijn van brand. Wanneer mensen 
de lader op de zitting van de scootmobiel leggen 
tijdens het opladen, wordt deze warm en kan een 
dikke rookwolk ontstaan. Legt u daarom de lader 
niet op, maar in de buurt van de scootmobiel. 
Laad een scootmobiel niet ‘s nachts op maar 
overdag zodat u snel kunt reageren als er wel 
rook of brand ontstaat.

Twijfels over de brandveiligheid  
in uw woning? 
Twijfelt u over de brandveiligheid in uw woning 
of vermoedt u dat uw vluchtroute beter kan? 
Neemt u dan contact op met het Klant Service 
Centrum van WoonFriesland. Ook als u vragen 
heeft over brandveiligheid of veiligheid in het 
algemeen, kunt u het Klant Service Centrum  
bellen. Wij staan u graag te woord.
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Preventief onderzoek naar brandveiligheid

“Vlam in de pan? 
Deksel erop en 
gas uitzetten!” 

Tjeerd de Vries, 
Brandweer Fryslân

Brandveilige tips
• Gebruik rookmelders
•  Gebruik alleen de originele oplader voor 

telefoons
•  Houd de aansluiting van de oplader 

schoon
•  Haal de stekker uit het stopcontact als het 

apparaat volledig is opgeladen
•  Laad de telefoon of tablet bij voorkeur 

overdag op
•  Zet apparaten liever helemaal uit in 

plaats van in stand-by
•  Gebruikt u een haspel? Rol die dan 

helemaal af. De kern van de haspel kan 
warm worden en ontbranden.

• Koppel geen stekkerdozen aan elkaar
•  Bewaar chemische middelen op een 

aparte plaats, bij voorkeur in een berging
•  Verwijder bij onweer de stekkers uit het 

stopcontact



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.

Olifanten 
en curry

Heel 
Friesland 

kookt
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Goede omvang 
zorgt voor goede 
woningen
Als WoonFriesland proberen we in onze provincie een 
woningvoorraad van circa 20.000 woningen in beheer 
te hebben. Deze omvang zorgt ervoor dat we een solide 
organisatie blijven. En daardoor kunnen we goede en 
bereikbare sociale huurwoningen aanbieden.

Verduurzaming  
en kwaliteit 

Wij richten ons niet alleen op 
kwaliteitsverbetering en nieuwbouw, we 

besteden ook aandacht aan duurzaamheid. 
WoonFriesland verduurzaamt de woningen 

stap voor stap. We willen 15.000 woningen 
van zonnepanelen voorzien en we willen 

ze beter isoleren. In 2021 hebben de
 woningen dan minimaal energielabel B. 

Dat is veel werk. Daarvoor werken we 
veel samen met Friese bedrijven en zo 

stimuleren we de lokale werkgelegenheid. 
Ook dat vinden we belangrijk.

Direct contact 
met bewoners 
We kiezen bewust voor een eigen Service- & 
Onderhoudsteam. De blauwe WoonFriesland-
bussen horen thuis in de wijken. De Service- 
& Onderhoudsmedewerkers zijn onze ogen 
en oren. Ze luisteren naar bewoners en 
zien wat er speelt. Dat contact is belangrijk. 
Ook daarom investeren we in Service & 
Onderhoud. Eén centraal magazijn betekent 
dat we klantgerichter en efficiënter kunnen 
werken. Bovendien zijn de monteurs minder 
reistijd kwijt. Op dit moment bestaat het 
team uit bijna 60 mensen.
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Welkom 
Mooilanders
WoonFriesland verwelkomt de bewoners van 297 
woningen. De ‘nieuwe’ woningen zijn verspreid over 
negen gemeenten: Súdwest-Fryslân, Franekeradeel, 
Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland 
c.a., Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf. De woningen zijn overgenomen 
van Woningcorporatie Mooiland en passen goed bij 
WoonFriesland. Daarom: hartelijk welkom Mooilanders!

KORT
NIEUWS

Mandy. “We begonnen iedere ochtend met yoga. Even ontspannen 
voordat een intensieve dag begon. En natuurlijk ontbijten. In Sri 
Lanka eet men heel veel groenten, die op verschillende manieren 
worden klaargemaakt. En er wordt bijna overal kerrie bij gebruikt. 
We aten vaak verschillende kleinere gerechten en hapjes. Soms aten 
we als ontbijt al warme hapjes. Erg lekker en ook erg gevarieerd. Ik 
heb me toen voorgenomen dit soort gerechten te blijven maken”, 
aldus Mandy.

Mooie ervaring
Uiteraard was het ook hard werken, zoals het voorbereiden van de 
voeding voor de olifanten. Andere taken waren het schoonmaken 
van de olifantenverblijven, met de olifanten wandelen naar de rivier 
en het onderhouden van het terrein van de Foundation. Mandy: “Het 
was een heel bijzondere ervaring. Het zijn zulke grote, mooie en 
fascinerende dieren. Het Sri Lankaanse eten kan ik hier gelukkig ook 
maken, mijn olifant Ranmenika mis ik wel, maar die heeft het daar 
gelukkig goed.”Witte rijst met groentecurry  

in kokos-kerriesaus

(4 personen)

ingrediënten / bereiding:

• 300 gr. witte snelkookrijst

• 1 ui
• 1 bloemkool

• 150 gr. champignons

• 2 el. olijfolie

• 200 ml. kokosmelk

• 1 mespunt kerriepoeder

Kook de rijst. Snipper de ui en snijd de bloemkool in 

kleine roosjes. Maak de champignons schoon en snijd 

deze in grove stukken. Verwarm in een wok de olie en 

fruit de ui tot deze glazig is. Schep de bloemkoolroosjes 

en de champignons erbij en bak ze nog 2 min. op hoog 

vuur al omscheppend mee. Schenk de kokosmelk en 

voeg de kerriepoeder bij de groenten in de pan, laat 15 

min. zachtjes doorkoken. Breng de curry op smaak met 

peper en zout. Serveer de groentecurry bij de witte 

rijst.

Afgelopen jaren reisde Mandy Bakker, huurder bij 
WoonFriesland, naar Azië. Tijdens deze reizen wilde ze ook 
iets nuttigs en leerzaams doen. Het werden tot tweemaal 

toe bijzondere ervaringen met de Aziatische olifant. Haar eerste 
reis en ervaring met olifanten was in Thailand. Deze kennismaking 
met dit imposante dier leidde er toe dat ze afgelopen januari via de 
Millennium Elephant Foundation twee weken vrijwilligerswerk ging 
doen in Sri Lanka.

Opvanghuis
In de jungle wonen en twee weken van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat ‘haar’ olifant verzorgen, was een prachtige ervaring voor 

Ze eten in Sri Lanka veel verse 
groenten, heel gevarieerd

Nieuw centraal 
magazijn 

WoonFriesland
 

In Grou is aan de Oedsmawei een nieuw centraal magazijn voor 
het Service & Onderhoudsteam gebouwd. Het oude gebouw is 

gesloopt en in april is het magazijn geopend.

Nieuwe privacywet gaat in 
Op 25 mei gaat een nieuwe 
privacywet in. Wilt u er meer over 
weten kijk dan op onze website!

mailto:info@woonfriesland.nl
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Vraag 
maar raak

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel was: 
‘WoonFriesland wenst U een energierijk 
2018’. We hebben weer ontzettend veel 
goede inzendingen ontvangen en daaruit 
is een winnaar getrokken. De cadeaubon 
gaat deze keer naar dhr. W. Baron uit 
Oosterwolde.

Stuur uw oplossing voor 1 juli 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.

Aan het Molenerf in Buitenpost hebben cliënten van Talant een 
gezamenlijke tuin aangelegd met terras en bloembakken. Het is een fijne 
plek om te vertoeven, maar er is slechts plaats voor één container per 

woning. De overige containers werden in het gras neergezet. Niet gezellig 
en lastig met grasmaaien. WoonFriesland ging in overleg met de bewoners 

en samen bedachten we een oplossing!

Kleine aanpassingen, 
groot plezier

Colofon 
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Actueel

Oplage 25.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Redactie 
Margret, Meny en AnneMarieke

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

Johan Deinum, 
begeleider Talant

“Het was een wirwar aan containers 
in onze tuin. Containers die we niet 

gebruikten, hebben we teruggestuurd 
naar Omrin. Wij zijn ook in gesprek 
gegaan met WoonFriesland om te 

kijken of er een oplossing te 
bedenken was: een 
containerplaats.”

Cliënten van Talant
“Wij zijn erg blij met de nieuwe 
containerplaats. De containers 

staan niet meer in de weg en we 
kunnen nu weer van onze tuin 
genieten. En omdat het bij de 

containers erg donker kon zijn, 
heeft WoonFriesland hier ook  

een lamp geplaatst.”

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

Wat moet ik doen als  
ik ga scheiden?

Wie van beiden in de woning blijft 
wonen, moet u zelf bepalen. U 
heeft als u getrouwd bent, allebei 
evenveel recht op de woning. Het 
maakt niet uit of u getrouwd bent 
in gemeenschap van goederen 
of op huwelijkse voorwaarden. 
U heeft ook allebei evenveel 
recht op de woning als u een 
geregistreerd partnerschap bent 
aangegaan.

Hoofdhuurder of medehuurder? 
Als echtgenoot, echtgenote of 
geregistreerd partner bent u 

WoonFriesland werkt graag 
mee aan de leefbaarheid voor 
bewoners en waar mogelijk 
komen we met een oplossing. 
Heeft u ook een situatie in 
uw woonomgeving waarvan 
u denkt dat het anders zou 
kunnen? Neemt u contact op 
met uw wijkconsulent, dan 
bekijken we de mogelijkheden. 

automatisch medehuurder. Het is 
daarbij niet van belang of uw naam 
wel of niet onder het huurcontract 
staat. Wanneer u als medehuurder 
het huis toegewezen krijgt, wordt u 
hoofdhuurder. Pas na de scheiding 
past u de tenaamstelling op het 
huurcontract aan. Hoe u dat doet, 
leest u verderop bij ‘Procedure 
WoonFriesland’.

Wat als u er samen niet uitkomt?
Komt u er samen niet uit, dan kan 
een rechter beslissen. Als u kinderen 
hebt, is de kans groot dat het huis 
wordt toegewezen aan degene 
bij wie de kinderen meer dan de 
helft van de tijd wonen. Als u geen 
kinderen hebt, maakt de rechter een 
belangenafweging. De rechter kijkt 
naar wat eerlijk is. Tip: Komt u er 
samen niet uit? Schakel dan de hulp 
in van een echtscheidingsbemiddelaar 
of mediator. Vaak voorkomt dit veel 
(onnodig) gedoe en leed bij de rechter.

Niet getrouwd?
Bent u niet getrouwd, heeft u 
geen geregistreerd partnerschap en 
staat de huurovereenkomst niet op 

uw naam? 
Dan kijkt WoonFriesland of:
• u samen op het adres staat 

ingeschreven bij de gemeente;
•  u samen een duurzame huishouding 

heeft gevoerd.

Procedure WoonFriesland
Bent u eruit wie er in de woning blijft 
wonen? Dan gelden de volgende 
stappen:
•  Staat de huurovereenkomst alleen 

op uw naam? Dan hoeft u niets te 
doen.

•  Staat de huurovereenkomst op 
naam van allebei? Vul dan het 
formulier ‘Verzoek tot wijzigen 
tenaamstelling huurovereenkomst’ 
in.

Wilt u een verzoek tot wijzigen van 
de naam op de huurovereenkomst 
aanvragen? Stuur altijd de volgende 
documenten mee (anders nemen 
we uw aanvraag niet in behandeling):
•  Kopie legitimatiebewijs van allebei.
•  Uittreksel van het bevolkingsregister.
•  Inkomensverklaring, gratis aan te 

vragen via de BelastingTelefoon, 
0800 0543.

s t r a n d p a v i l j o e n a b o s l aardappelen kabel rups

k n i v l e p p a w a o e e l o l p o o adressen kastelen salade

i k r o t c a r t r n n n e r a a s o n akela kievitsei samenwerken

e i a n k r o k u s d ij k d t a a t r e appelvink kikker scholekster

v k u d d n a l i e w a e s r r d a p i aprilmaand klaproos show

i k w u l a w z n z e r p d a n j a a t avonduren kletsen slang

t e r r a s i k f g r o e p e r e n l n bemesten konijnenveld snijden

s r f e r u u h l i k n e l e t s a k a bijenkast kozijn speler

e a e n q i s t u r e n e a n l e b a k blaadjes kraai steenuil

i s m l k r a a i r r p s n ij d e n t a bloembol krokus strand

b l o e m b o l t b e a t t h a a n l v bloemen kwarts strandpaviljoen

k o n ij n e n v e l d n u e c n l a u i
 

boerderij landwerker sturen

a s t r a w k m r n d h i n s g a p m e border lentetijd tegel

a d r e s s e n a t u i n c e n t r u m boter lepelen terras

m v b d r s n r e t a e h e n i e i t e broedsje lieveheersbeestjes tractor

n a ij r t ij t k k p t o u n n l g l n e buitenspelen meerkoet tuincentrum

o k e e z s g e l e l s i o o e e m i r citaat meivakantie tuinfluiter

o a n o l n c o e e n u s e z d v a c k dutje narcis tuinhuis

h n k b a e e v k n t i i a d n o a a o eendenkuiken neet tulp

c t a l l g e s e e u s a m a a e n y e energie onkruid tumult

s i s r e o t n t l p i e a v w l d h t fietsen opstaan vakantieplanning

s e t n c e e n a e d l l n v e s a r g getal opstal varken

r p n a r i e m l p i m p e l m e e s d gevoel oventje veldmuis

a l e e a o s e e s r f u e e j j j w ij gezaaid paarden veulen

a a k i r t r r h n e e g i s w t t i t gras paneel viooltjes

j n r g r u t t o e j e d d s o l n e e groentetuin parasol vlinder

r n a r u p s u u t t e e n r h o e d t groeperen pimpelmees voorjaarsschoonmaak

o i v e u l e n u i ij o b e i
 

s o v e n grutto planten wandeling

o n d n r u ij d i u r k n o f l i o n e haan ploegen weiland

v g s e j t s e e b s r e e h e v e i l heater pluimvee wieden

hooi quiz zonneschijn

Antwoord: huren rauw zwaluw

hyacint rijtje zwijnen
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EEN 
GOEDE
BUUR

Voor deze vaste rubriek ‘een goede buur’ kunnen we deze keer spreken van een 
héél bijzondere buur. Alie Kinsbergen was de schooljuf van de gehandicapte Marlies 
Kingma (nu 24). Na het overlijden van Marlies’ moeder is Alie haar tweede moeder 
geworden. Dan kun je wel spreken van een zeer bijzondere band. In Burgum in de 
Túnkersstrjitte wonen ‘moeder’ Alie Kingsbergen en ‘dochter’ Marlies nu direct 

tegenover elkaar. Wij gingen bij ze op de thee.

Van vriendin tot moeder

“Voor Marlies  
zorgen was de enige,  

maar ook heel natuurlijke  
en vanzelfsprekende 

oplossing. Ik heb 
hier nooit over  

getwijfeld.”

Samen, zelfstandig 
en dichtbij
Marlies, geboren op Terschelling, 
verhuist op haar vierde naar Sumar. 
Hier gaat ze ook naar school. Ze komt 
in de klas bij juf Alie, dit is het begin 
van een bijzondere ontmoeting. 
Alie: “Marlies heeft aangeboren 
hersenletsel en spastische 
verlamming. Als juf ben je natuurlijk 
altijd extra oplettend als er een 
nieuw kind komt. Je wilt dat het zich 
snel thuis voelt. Marlies is een vrolijk 

kind en het klikte ook nog eens 
tussen mij en haar moeder. Moeder 
en ik werden vriendinnen. 
En zo leerde ik Marlies nog beter 
kennen.”

In 2000 trokken Marlies, haar 
ouders en broer in het huis aan de 
Túnkersstrjitte in Burgum. Na de 
scheiding van Marlies haar ouders 
wordt de band met Alie nog sterker. 
Alie helpt veel, springt regelmatig 
bij en gaat mee op vakantie. In 
2013 wordt de moeder van Marlies 
plotseling ziek en ze moet naar 

het ziekenhuis. Alie neemt direct 
het huishouden in Burgum op zich 
om voor Marlies te zorgen. Na drie 
maanden overlijdt de moeder van 
Marlies. Bij vader wonen kan niet en 
ze besluiten samen in de woning te 
blijven.

In 2014, als Marlies 20 wordt, 
besluiten ze dat Marlies zelfstandig 
gaat wonen. Aan de overkant komt 
een geschikte woning vrij. Het is 
best spannend, maar Marlies weet en 
voelt dat haar tweede moeder vlakbij 
is en altijd op haar zal letten.
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