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Betrokkenheid is 
goud waard!
Volgt u het nieuws? Er gebeurt nogal wat in de wereld 
momenteel. Grote zaken die ons aan het hart gaan, ook 
al kunnen we ze niet alleen oplossen. Denk hierbij 
aan de klimaatverandering, vluchtelingen, armoede 
en vervuiling. Ze vragen om samenwerking en 
betrokkenheid. 

Zo rond de feestdagen staan we extra stil bij mensen die 
wel wat hulp kunnen gebruiken. Juist voor mensen dichtbij huis 
kunnen wij zelf het verschil maken. In deze WoonNieuws leest u 
wat betrokkenheid in de praktijk voor ons allemaal betekent.

Alleen al in Leeuwarden wonen 5.500 gezinnen beneden de armoedegrens. 
Mensen schamen zich ervoor en weten niet hoe ze aan hulp kunnen komen. 
Wij slaan de handen ineen en gaan de armoede te lijf. Hoe we dat doen, 
leest u op pagina 12 en 13.

Door onze huurwoningen te verduurzamen, dragen wij ons steentje ook 
bij aan het verlagen van de woonlasten. Op pagina 8 leest u dat we dit al 
volop doen in onze bestaande en nieuw te bouwen woningen. Maar we 
kijken verder dan vandaag. In Delft testen we nieuwe gebruikersvriendelijke 
oplossingen. Dit doen we samen met Friese huurders en de bewoners van de 
Dreamhûzen. Hun betrokkenheid bij deze experimenten is goud waard! Meer 
hierover leest u op pagina 14. 

Wij vinden het belangrijk dat u als huurder met ons meedenkt. Daarom zijn 
wij begonnen met klanttevredenheidsmetingen. Als wij een reparatie bij u 
hebben uitgevoerd, vragen wij een paar dagen later naar uw mening. Is het 
niet helemaal naar wens, dan lossen we het op! Zo helpt u ons, ons werk 
nog beter te doen. 

Hoe mooi is het als buren, vrijwilligers en samenwerkingspartners zich 
betrokken voelen bij elkaar. Zo werken we samen met de gemeente 
Leeuwarden en Omrin om het afval goed en verantwoord op te halen. Zoals 
u kunt lezen op pagina 10 hebben we wel de hulp van de bewoners nodig. 
Helpt u mee? Samen maken we het verschil voor een fijnere buurt!

Veel leesplezier met deze wintereditie van WoonNieuws en gezellige 
feestdagen! 

Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder
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Bewoners van de Breuningslaan in Wolvega hebben op nr. 136 een ‘inloophuis’, voor de straat en de buurt. 
Met een heerlijke fruittuin waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ze organiseren er van alles: de sjoelcompetitie, 

een kaartje leggen, koffiedrinken, knutselen, samen eten, gewoon kletsen, de wandelclub…

Een fijne huiskamer in de straat

IN DE 
SPOTLIGHT

Iedere dag wel wat te beleven
Het inloophuis is een plek voor jong en oud. Er wordt bijna iedere dag iets 
georganiseerd. Zo ook vandaag, bij het wekelijkse koffie-uurtje. “Meestal 
zijn er zo’n tien bewoners die een bakkie komen doen”, zegt secretaris Gert 
Vermeulen.

Het inloophuis heeft een nieuw bestuur dat het behoorlijk druk heeft. Zo is 
de afgelopen maanden veel tijd gestoken in de aanleg van de tuin achter het 
inloophuis. Het is prachtig geworden, zegt penningmeester Jaap de Jonker. 
“Een mooie plek waar we lekker buiten kunnen zijn, een praatje maken en 
ons eigen fruit eten. Volgend jaar zijn er appels en de bewoners hebben al 
aardbeien en kersen gegeten. Gezond genieten.”

Alle activiteiten worden via een flyer bekend gemaakt. Natuurlijk zijn er 
met Pasen en Kerst extra activiteiten. In de zomermaanden organiseert 
het bestuur buiten op straat iets leuks voor de kinderen, zoals een 
springkussen. Ook zijn er diverse spelletjes aangekocht, waaronder een 
korfbalmand met toebehoren. “Op de jaarlijkse ‘Dag van de Breuningslaan’ 
waren er spelletjes voor de kinderen en ter afsluiting een buurtbarbecue. 

“Het leukste is, 
als ze een week 

later nog over een 
leuke activiteit 

praten.” 

Jaap de Jonker

“Gelukkig 
krijgen we ook 
veel hulp van 

vrijwilligers uit 
onze straat.” 

Rinnie Westerbeek

De kerstdagen staan weer 
voor de deur. Veel mensen 
zijn alleen. Wilt u wat doen 
voor een ander? Samen eten 
is veel leuker! Op zoek naar 
een nieuw recept? 
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Een bezoek 
aan de  
DreamHûzen

> 14

Gert Vermeulen

Anton van der Merwe

Dat vond iedereen weer helemaal te gek. Topdrukte hadden we toen”, zegt 
voorzitter Rinnie Westerbeek.

Iedereen betrekken blijft een uitdaging
“De Breuningslaan is een straat waar mensen uit verschillende culturen 
wonen”, gaat Rinnie verder. “Hoe zorg je ervoor dat ze elkaar leren 
kennen? Dat is voor ons iedere keer weer een uitdaging. Maar gelukkig 
hebben we dit inloophuis. Zo’n vaste plek is erg belangrijk.” 
Gert: “Een paar jaar geleden hebben bewoners een wandelclub opgericht. 
Die drinken hier nu iedere week een kop koffie met hun eigen groepje. 
Dan zie je hoe waardevol deze plek is.” Anton van der Merwe (algemeen 
bestuurslid) vult aan: “Voor bewoners uit het buitenland is er op een vaste 
avond een Nederlandse taalcursus.”

Rinnie heeft nog een wens: “We willen nieuwe bewoners meer bij ons 
inloophuis betrekken. We gaan met WoonFriesland bekijken hoe we dit 
kunnen doen, want de privacywet zit ons nu een beetje in de weg en dat is 
jammer.” 
Wilt u weten wat de privacywet inhoudt? Lees dan het artikel op pagina 6. 
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Eerst even kennis maken
Hilda Schat, teamleider van het Klant Contact Centrum, en medewerker 
Ruben Spreeuwers, ontvangen Oane en Judith en vertellen over de gang 

van zaken. Op de afdeling werken vijftien mensen die samen afgelopen jaar 
110.000 keer contact met een klant hebben gehad. Deze contacten lopen 
via de telefoon, WhatsApp, Twitter, Facebook, e-mail, brieven en de live 

chat via de website. De meeste contacten zijn nog telefonisch, maar steeds 
meer mensen gebruiken WhatsAapp. Oane begrijpt dat wel, “Een WhatsApp-

gesprek is terug te lezen en je hoeft niet in de wacht te staan.”
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Op de afdeling
Ruben laat zien hoe hij te werk gaat. Als een huurder een bericht verstuurt 
via WhatsApp, de chat of social media, komt dit binnen via een speciaal 
systeem op de computer. Alle berichten zijn op het computerscherm 
te zien. Alle berichten, vanuit de verschillende communicatie kanalen, 
zijn te zien in één computerscherm. Dit is erg overzichtelijk voor 
onze medewerkers. De medewerkers reageren snel op vragen of een 
reparatieverzoek. Huurders krijgen altijd antwoord van een medewerker 
en dus niet van een computer.

Bereikbaarheid
“Wat moet ik doen als ik in het weekend een probleem heb, zijn jullie 
dan ook bereikbaar?”, vraagt Judith. “Het Klant Contact Centrum van 
WoonFriesland is te bereiken tijdens kantoortijden, maar we zijn voor 
spoedzaken altijd telefonisch bereikbaar. Stel, u heeft ’s nachts een 
lekkage in uw huis. Dan belt u ons algemene telefoonnummer en komt 
u automatisch uit bij onze storingsdienst. Bij spoedzaken gaan we direct 
aan de slag, ook in het weekend. We staan dus altijd klaar voor onze 
huurders,” vertelt Ruben.

Live Chat
“Als een reparatieverzoek spoed heeft, kan ik het dan beter via

WhatsApp of via de live chat melden?”, vraagt Oane. 
Ruben vertelt dat de chat doorgaans iets sneller gaat. 

“Als iemand via de website contact opneemt, reageren wij daar direct 
op, net als met de telefoon. Wij plannen dan bijvoorbeeld direct een 
reparatieverzoek in voor de monteur. Bij WhatsApp reageren wij zo 

snel mogelijk, het liefst binnen een uur.”

Uw eigen wijkconsulent is uw eerste aanspreekpunt. Maar de heer Oane van Sinderen en mevrouw 
Judith Staal hebben ook geregeld contact met WoonFriesland via WhatsApp. Dat kan met een 

algemene vraag of bijvoorbeeld met een verzoek voor een reparatie. Maar wie reageert er eigenlijk 
op die berichtjes en hoe gaat dat in zijn werk, whatsappen met een bedrijf? Hilda Schat en 
Ruben Spreeuwers werken bij het Klant Contact Centrum en leiden Oane en Judith rond.
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Een kijkje achter de schermen bij 
het Klant Contact Centrum

OP STAP
MET

“Dat kan allebei. 
We regelen het dan 

zo snel mogelijk 
voor u.”

Ruben Spreeuwers, 
medewerker 

WoonFriesland

“Een 
reparatieverzoek, 
kan dat beter via 

WhatsApp of via de 
chat?”

Oane van Sinderen, 
huurder 

WoonFriesland
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Actueel
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Wintermaatregelen
Alles waar water in zit, kan kapotvriezen. Een bevroren watermeter, waterleiding of 
bevroren cv-radiatoren: daar zit u als bewoner echt niet op te wachten. U kunt dit 

voorkomen door tijdig maatregelen te nemen. Hieronder vindt u enkele adviezen om 
bevriezing te voorkomen.

WINTERTIPS

Wat is AVG en wat doet 
WoonFriesland ermee?

Sinds mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 
toepassing. Wat u daarvan merkt? Als u bijvoorbeeld een website bezoekt, krijgt u de vraag  

of u ‘cookies’ wilt accepteren. Wij vertellen u graag wat de AVG inhoudt en wat wij doen 
om uw privacy goed te beschermen.

Privacywetgeving (AVG)
De AVG is een wet met spelregels waaraan 
bedrijven zich moeten houden als zij 
persoonsgegevens ontvangen. Een doel van 
deze wet is dat u zeggenschap krijgt over uw 
eigen gegevens. Een dagelijks voorbeeld is 
het accepteren van zogenaamde ‘cookies’ op 
internetsites. Als u deze cookies accepteert, 
geeft u aan dat u akkoord bent met het 
verwerken van uw persoonsgegevens op 
deze internetsites. 
 
Ook WoonFriesland moet zich houden aan 
de spelregels in deze wet. Zo gebruiken 
wij uw persoonsgegevens alleen voor het 
doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft 
gegeven. Ook mag u van ons verwachten 
dat wij uw persoonsgegevens goed bewaren 
en er op de juiste manier mee omgaan. Wij 
delen uw gegevens bijvoorbeeld alleen met 
anderen als dat noodzakelijk is om ons werk 
goed te kunnen uitvoeren. En dat doen we 
altijd op een veilige manier.

Persoonsgegevens
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn 
uw naam, adres, e-mailadres, bankrekening 
en inkomensgegevens. Wij hebben deze 
gegevens bijvoorbeeld nodig om te toetsen 
of uw inkomen past bij de woning die u wilt 
huren. Maar ook voor het innen van de huur 
en om u te kunnen bereiken via telefoon of 
e-mail.

Hoe gaat dat bij 
WoonFriesland? 
Om uw privacy goed te beschermen, heeft 
WoonFriesland een medewerker in dienst 
die zorgt dat wij voldoen aan de nieuwe 
wetgeving. Wij vinden het belangrijk dat alle 
medewerkers zich houden aan de afspraken 
over uw persoonsgegevens.

Voorbeelden: 
Bij WoonFriesland zijn wij altijd bezig onze 
dienstverlening te verbeteren en efficiënter 
te werken. Bijvoorbeeld door te digitaliseren. 
Bij nieuwe digitale producten kijken we 
altijd of er genoeg aandacht is voor de 
bescherming van uw persoonsgegevens. 
Alleen medewerkers die uw gegevens echt 
nodig hebben voor hun werk, krijgen van 
ons toegang tot uw persoonsgegevens. Als 
we samenwerken met (nieuwe) bedrijven, 
zoeken we eerst uit of zij net zo precies 
omgaan met uw privacy als wij dat doen.

Onderhoudsbedrijven en leveranciers 
met wie wij samenwerken hebben uw 
persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren 
van het werk. Denk hierbij aan het 
onderhoud van uw cv-ketel of het schilderen 
van uw huis. Als dit zo is, dan maken we 
goede afspraken met hen over het gebruik 
van uw gegevens. En we geven niet meer 
gegevens dan strikt noodzakelijk is. 
 
U vertrouwt uw persoonsgegevens
aan WoonFriesland toe. U mag van ons 
verwachten dat wij hier op de juiste 
manier mee omgaan.
 
Wilt u hier meer over weten? 
Lees ons privacybeleid op
woonfriesland.nl.

Wat kunt u zelf doen:
Algemeen
•  Verstrek altijd alleen die gegevens die echt 

noodzakelijk zijn;
•  Controleer altijd het e-mailadres van een 

afzender die om gegevens vraagt;
•  Verstrek nooit wachtwoorden via de mail, 

app, sms of telefoon.

WoonFriesland
•  Zorg dat uw gegevens (zoals 

telefoonnummer/e-mailadres etc.) altijd 
actueel zijn - geef tijdig door als er iets is 
veranderd;

•  Twijfelt u of de persoon namens 
WoonFriesland bij u aanbelt – 
Medewerkers van WoonFriesland kunnen 
zich altijd legitimeren;

•  Als u iets niet vertrouwt, neem dan 
meteen contact met ons op.

Ik heb een
brief gekregen die 
niet voor mij is... 

Wat moet ik doen?

Laat de brief
ongeopend en stuur 
deze terug naar de 

verzender. Zo voorkom 
je een datalek.

Brief

Sneeuw
Een witte kerst! Een prachtig gezicht, maar voor mensen 
die slecht ter been zijn is al die sneeuw minder fijn. Een 
beetje burenhulp bij het schoonvegen van het trottoir is 
dan goud waard!

3 feitjes
•  AVG: In deze wet staan regels waar 

bedrijven zich aan moeten houden;
•  Cookies geaccepteerd? Dan bent u 

akkoord met het verwerken van uw 
persoonsgegevens;

•  WoonFriesland werkt actief 
aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. 

Centrale verwarming
Controleer, voordat het gaat vriezen, of 
de waterdruk in de cv-installatie goed is. 
Gaat u in de winter een paar dagen weg, 

dan hebben we deze tips voor u:  
• Schakel de elektriciteit niet uit. 

• Zet de kamerthermostaat op minimaal 15 graden.
• Draai alle radiatorkranen open.

• Laat familie, buren of kennissen regelmatig 
controleren of alles het nog doet.

Zijn de leidingen toch bevroren? 
Bel dan meteen met ons!

Waterleiding
Staat uw thermostaat op 15 graden of hoger? 

Dan bevriest de waterleiding niet.

Staat uw thermostaat lager dan 15 graden? 
En liggen de leidingen op een ongeïsoleerde 

zolder of bijkeuken? 
Dan kan de waterleiding bevriezen. 

Voorkom dit met speciaal isolatiemateriaal van 
een goede doe-het-zelfwinkel.

Heeft u een buitenkraan? 
Tap deze af in de 
wintermaanden.
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Nieuwe huizen
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Gewoon dóen!
Woningverbeteringen

WoonFriesland verbetert niet alleen veel bestaande woningen, maar bouwt ook nieuwe 
huizen. Volgens het Bouwbesluit mogen deze nieuwe woningen geen gasaansluiting 

krijgen. Gasloos wonen betekent koken en verwarmen met elektriciteit. De nieuwe huizen 
hebben zonnepanelen en zijn goed geïsoleerd. Dat is gunstig voor het milieu en voor de 

portemonnee van de huurder. Maar hoe is het nou om gasloos te wonen?
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Wist u
dat...

Alle nieuwbouwwoningen die we bouwen all-electric zijn? Door nieuwe 
wet- en regelgeving mogen nieuwe huizen geen gasaansluiting meer 
hebben. Het verwarmen van de woning en het warme water wordt 

elektrisch geregeld net als het koken. In 2019 hebben we 162 all-electric 
woningen opgeleverd. Deze woningen staan in Burgum (76), 

Heerenveen (52), Hurdegaryp (18) en Stavoren (16).

In 2020 worden nog eens 160 all-electric woningen opgeleverd. 
Meer informatie kunt u vinden op woonfriesland.nl onder projecten. 

De nieuwe all-electric huizen zijn voorzien van zonnepanelen. 
Samen met de zonnepanelen op ons bestaande bezit liggen er al bijna 

40.000 zonnepanelen op de daken van onze huurwoningen.

Gasloos wonen went snel
Fokje Nijboer woont sinds kort in een nieuwbouwwijk in 
Hurdegaryp in een volledig gasloze woning. Ze was benieuwd 
hoe het zou zijn om gasloos te wonen. “Ik wist alleen niet of ik 
erg zou moeten wennen aan koken op elektriciteit, omdat ik altijd 
op gas heb gekookt. Het verbaasde mij hoe snel dat went. Het is 
heerlijk om te koken in mijn nieuwe keuken”, vertelt Fokje. “Ook 
dacht ik dat de andere apparaten, zoals de warmtepomp, meer 
geluid zouden maken, maar het is muisstil in huis.”

Gasloos wonen is net even anders, vertelt ze verder. “De 
verwarming is anders geregeld dan ik gewend was. Op zolder 

In Burgum zijn we bij mevrouw Essia Otay met haar twee 
dochters. Zij wonen al elf jaar in Burgum, op hetzelfde adres. De 
huizen waar ze woonden waren verouderd. In overleg met de 
bewoners heeft WoonFriesland besloten om de oude woningen 
in deze straat en nog twee aansluitende straten te vervangen 
door 76 volledig gasloze nieuwbouwwoningen.

Tijdens de bouw van de nieuwe woning woonden Essia en 
haar dochters ongeveer een jaar in een tijdelijke woning van 
WoonFriesland. Een paar maanden geleden zijn ze verhuisd naar 
hun nieuwe woning. “Gelukkig konden we terugkeren naar de 
gezellige straat waar mijn kinderen zijn opgegroeid. Op hetzelfde 

staat een warmtepomp en die houdt mijn huis warm. Beneden 
heb ik vloerverwarming en boven bijverwarming. Het is eigenlijk 
niet eens zo anders dan wonen met gas. De kachel aansturen gaat 
net even anders. Maar ook daar wen je snel aan. De temperatuur 
is altijd hetzelfde, je hoeft de kachel niet meer hoger en lager te 
zetten.”

Energiezuinig 
De warmtepomp draait op energie van de zonnepanelen. Het huis 
is geïsoleerd om een gelijkmatige temperatuur te behouden. En 
met de MijnVerbruikApp van de slimme meter kan Fokje precies 
zien hoeveel energie ze verbruikt.

huisnummer en onze vrienden wonen nog steeds tegenover ons, een 
prettig toeval”, vertelt ze. “Ook ben ik blij dat de tuin nog net zo groot 
is en dat we goed kunnen parkeren.”

Gasloos wonen
Essia heeft ervaren dat gasloos wonen erg snel went. “Ik vind gasloos 
beter. In ons oude huis stond een gaskachel in het midden van de kamer. 
Die nam ruimte in en verbruikte veel gas. En boven hadden we geen 
verwarming. Nu hebben we overal vloerverwarming en dat is lekker 
warm. Ik hoef er niet aan te denken om de kachel steeds aan en uit te 
zetten. We hebben minder kosten en de woning is ruimer en praktischer 
ingericht.” 

”Het is nog even 

wennen, maar het voelt 

goed om energiezuinig en 

gasloos te wonen. Bij een 

volgende woning zou ik er 

weer voor kiezen. Het is 

erg eenvoudig en 

prettig wonen.”

”Gasloos wonen is

ook veiliger met kinderen. 

Ik kom uit Tunesië en ik kook 

graag. Mijn kinderen helpen wel 

eens in de keuken en dan merk ik 

dat het veel veiliger is om 

op elektriciteit te koken 

dan op gas.”

> >
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Wat bent u van WoonFriesland?
Onze huurders staan centraal! Toch is de ene huurder de andere niet. Dat heeft te 

maken met wie onze huurders volgens de wet zijn: hoofdhuurders, medehuurders of 
medebewoners. Hoe zit dat precies?
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Hoofdhuurder
De hoofdhuurder is de persoon die het 
huurcontract met WoonFriesland heeft 
ondertekend. Staat uw handtekening op het 
contract? Dan bent u verantwoordelijk voor 
de woning en voor het betalen van de huur. 
Volgens de wet heeft u bepaalde rechten 
en plichten. Zo heeft u huurbescherming. 
Dat betekent dat wij niet zomaar de 
huurovereenkomst mogen opzeggen. Daar 
moeten we een reden voor hebben die geldig 
is volgens de wet. 

Medehuurder
De medehuurder is degene die samen 
met de hoofdhuurder het huurcontract 
met WoonFriesland heeft ondertekend. U 
heeft dezelfde rechten en plichten als de 
hoofdhuurder. 
U wordt automatisch medehuurder als u met 
de hoofdhuurder bent getrouwd of als u een 

Hoe houden we de 
stad schoon?

Samen met Omrin en de gemeente Leeuwarden werkt WoonFriesland daar hard aan. Omrin 
heeft bewoners in een aantal wijken in Leeuwarden gevraagd hoe tevreden ze zijn over de 

ondergrondse containers. Daaruit blijkt dat er soms overlast is door afval naast de containers. 
Wij informeren huurders in deze wijken actief over wat te doen met afval. Heeft u vragen of 

ook last van afval in uw straat? Laat dat ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.

HOE ZIT 
DAT NOU?

Meer informatie vindt u op woonfriesland.nl.

medehuurder
medebewoner

medebewoner

hoofdhuurder

“Hoe beter 
mensen met hun afval 

omgaan en het goed scheiden, 
hoe beter wij het kunnen verwerken. 
Als een ondergrondse container voor 
tachtig procent vol zit, krijgen wij een 
signaal en wordt de container zo snel 
mogelijk geleegd. Als er afval naast 

de container staat, horen we dat 

graag via de Omrin AfvalApp.”

Elske van der Kooi, 
Beleidsadviseur 

burgerparticipatie
Omrin

“Wij informeren 
nieuwe huurders actief hoe 

de containers werken en wat de 
regels zijn. Is er een storing? Zet dan 
niet het afval ernaast, maar bel het 

telefoonnummer dat op de container 
staat. Zo kan iedereen zijn afval kwijt 

en blijft het netjes in de wijk.”

Nynke Hartman, 
Wijkconsulent 
WoonFriesland

“Ik erger me aan 
vuilnis naast de containers. 

De meeuwen of katten scheuren 
de zakken open en dat geeft troep. 
Daarom heb ik contact opgenomen 
met Nynke van WoonFriesland en 
zij is er mee aan de slag gegaan. 

Daardoor is het nu weer een
stuk netter in de wijk.”

Annemiek Boonstra,
Huurder bij WoonFriesland

Samen sterk

geregistreerd partnerschap heeft. U hoeft dat 
contract niet zelf te ondertekenen, maar we 
willen wel graag weten dat u medehuurder bent. 
U kunt dit doorgeven via woonfriesland.nl. 
Als de hoofdhuurder verhuist en u wilt in de 
woning blijven, dan wordt u automatisch de 
hoofdhuurder. 

Bent u niet getrouwd met de hoofdhuurder en 
heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? 
Dan kunt u het medehuurderschap bij ons 
aanvragen. U kunt medehuurder worden als 
u minimaal een jaar met de hoofdhuurder in 
de huurwoning heeft gewoond en nergens 
anders. De huurwoning moet uw zogenaamde 
hoofdverblijf zijn. Uw relatie met de 
hoofdhuurder moet duurzaam zijn. Met andere 
woorden: u en de hoofdhuurder hebben een 
vaste relatie en runnen samen de huishouding. 
Verder moet u kunnen bewijzen dat u de huur 
kunt betalen.

Medebewoner
Een medebewoner noemen we ook wel een 
inwonende. U ondertekent het huurcontract 
niet en u bent ook niet verantwoordelijk voor 
het betalen van de huur. Dit betekent dat u geen 
huurbescherming heeft. Als de hoofdhuurder de 
huur opzegt, moet u ook het huis verlaten. 
Inwonende kinderen zijn in feite medebewoners. 
Waarschijnlijk verlaten ze op een gegeven 
moment het huis om zelfstandig te gaan wonen. 
Ze hoeven dus geen huurcontract te tekenen 
en ook de huur niet te betalen. Ook niet als ze 
inmiddels volwassen zijn en nog steeds bij hun 
ouders wonen. 

Woont uw volwassen kind bij u in om u te 
verzorgen? Dan is dat een duurzame relatie en 
kan uw kind bij ons een aanvraag indienen om 
medehuurder te worden. De wijkconsulent laat 
u weten of dat mogelijk is.
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Hoe ontstaat armoede?
Niet alleen mensen met een uitkering kunnen het financieel lastig 
hebben. Het aantal werkende mensen en ondernemers dat onder de 
armoedegrens leeft, neemt alleen maar toe. Misschien kent u wel 
mensen die de eindjes net aan elkaar kunnen knopen. Of is dit voor 
u zelf het geval. Door allerlei redenen kunnen mensen in de schulden 
komen: het verliezen van een baan door ziekte of reorganisatie of een 
ex-partner die schulden nalaat. Ook het kopen op afbetaling is een 
groot probleem waarbij verleiding en herhaling altijd op de loer liggen. 

Schaamte
Het is niet gemakkelijk om over armoede te praten. Veel mensen 
schamen zich voor hun financiële problemen en vragen niet om 
hulp. Dat is heel begrijpelijk. Door alle rekeningen, de ingewikkelde 
regelgeving en lange procedures zien ze vaak geen oplossing meer. 
Vaak schamen ze zich zo dat ze geen hulp vragen. Het kan ook zijn dat 
ze zich laten tegenhouden omdat ze de procedures en hulpinstanties 
niet kennen. Schulden hebben is vaak niet iets waar je voor kiest maar 
wat je overkomt!

Wat kan WoonFriesland voor u doen?
Betaalbaarheid voor onze huurders heeft bij ons de hoogste prioriteit! 
We willen de woonlasten zo laag mogelijk houden. Het leven is al duur 
genoeg. Daarom letten we goed op de huurprijzen en wijzen we alleen 
woningen toe die bij het inkomen van de nieuwe bewoner passen. Ook 
proberen we een steentje bij te dragen aan een lagere energierekening 
door huizen te verduurzamen en zonnepanelen te leggen. Toch zien wij 
regelmatig huurachterstanden ontstaan. 

Graag zoeken we dan samen met de huurder een oplossing om 
te voorkomen dat de schulden verder oplopen. Is het een tijdelijk 
probleem waardoor de huur niet kan worden betaald of spelen er meer 
zaken? We kunnen dan een betalingsregeling afspreken. Zijn er meer 
financiële problemen, dan kunnen we andere instanties inschakelen 
voor advies of hulp, als de huurder dat goed vindt. Zo werken we 
samen met Humanitas en sociale wijkteams bij u in de buurt.

Actueel
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Armoede!
De schaamte voorbij
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Wat kunt u doen? Trek op tijd aan de bel!
Lukt het niet om uw huur te betalen? Bel ons dan direct. Alleen dan 
kunnen we iets voor u doen. We zoeken liever samen met u naar een 
oplossing dan dat we een onaangenaam incassotraject starten met 
oplopende schulden en eventuele deurwaarderkosten. Daar wordt 
niemand beter van!

Heeft u schulden en komt u er niet meer uit? Aarzel geen moment. Bel 
meteen met onze afdeling incasso: telefoonnummer 088 995 22 22.
Of ga praten met uw wijkconsulent. Wij denken graag met u mee. Ook 
wanneer u even krap bij kas zit. Voorkom verdere schulden of een 
woningontruiming door op tijd een regeling te treffen.

Je leest het soms in de krant: mensen met schulden en lage inkomens houden steeds 
minder geld over voor boodschappen, kleding en persoonlijke verzorging. In Leeuwarden 

wonen 5.500 gezinnen beneden de armoedegrens: ongeveer 21% van de hele stad. 
Schoolreisjes, nieuwe kleren, sporten en verjaardagscadeautjes zijn voor deze mensen niet 
vanzelfsprekend. Meer dan 600 kinderen in Leeuwarden vieren geen verjaardag omdat er 

geen geld voor is. (bron: Samen tegen armoede)

Waar kunt u terecht?

Hulp van Humanitas 
Humanitas Friesland is een vereniging die bestaat uit 
vrijwilligers. Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het op orde 
brengen van uw thuisadministratie, betalingsachterstanden en 
schuldenproblematiek. Maar ook bij eenzaamheid, verlies of 
omdat u lezen en schrijven moeilijk vindt. De hulp is gratis en 
dichtbij. Humanitas is onafhankelijk en neemt dus geen contact op 
met ons over de afspraken die u met de vrijwilligers maakt. U kunt 
Humanitas in uw buurt vinden via Humanitas.nl of door te bellen 
met 050 312 06 33. 

Fries huurderssteunpunt
Namens de Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties biedt dit 
platform Friese huurders die dat nodig hebben een (financieel) 
steuntje in de rug. U vindt er misschien mogelijkheden om 
uw woonlasten te beperken. Kijk voor meer informatie op 
frieshuurderssteunpunt.nl

12   •   WOONFRIESLAND > >
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Het gezin Tesfahun uit Eritrea maakt vaak
voor een paar dagen injera’s. Dit zijn een soort
pannenkoeken die veel in Oost-Afrikaanse
landen worden gegeten. De injera heeft een
sponsachtige structuur en een beetje zure
smaak. Er wordt altijd een vulling bij gemaakt
die samen de hoofdmaaltijd vormt. Heel lekker
en als je wat meer injera’s in één keer maakt
kun je een paar dagen vooruit.

De oudste zoon Abiel is vier jaar
geleden uit Eritrea gevlucht. Via Drachten
is hij in Leeuwarden komen wonen.
Twee jaar geleden heeft hij in Nederland
gezinshereniging aangevraagd en konden zijn
vader, moeder, broertje en zusje ook naar
Leeuwarden komen. Zijn jongste zusje is hier
geboren. Abiel volgt de kappersopleiding en
is net als zijn familie blij dat ze uit Eritrea weg
konden en nu veilig in Leeuwarden wonen.

Heel 
Friesland 

kookt

Lekker met je 
handen eten
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In Friesland staan veel woningen uit de 
jaren zeventig die we willen verduurzamen. 
Om te ontdekken hoe we dat kunnen 
doen heeft WoonFriesland in Delft, op het 
terrein van de Technische Universiteit, 
drie jaren 70-woningen exact nagebouwd. 
Deze DreamHûzen hebben verschillende 
energielabels. Onderzoekers, studenten 
en ondernemers bedenken en testen 
hier betaalbare en gebruikersvriendelijke 
verduurzamingsoplossingen. Bruikbare 
oplossingen willen we toepassen in onze 
huurwoningen. Het project ‘DreamHûs’ 
voeren we uit met Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, Yes!Delft, The Green Village 
en de Bewonersraad Friesland.

Bewoners testen de DreamHûzen
In de DreamHûzen wonen huurders die de 
bedachte oplossingen direct kunnen ervaren. 

Zo leren we of de oplossingen bruikbaar zijn 
voor onze woningen in Friesland. DeWarmte 
gaat als eerste ondernemer de HeatCycle 
testen. Hiermee kunnen bewoners de 
warmte van het gebruikte water opnieuw 
gebruiken. 

Werkbezoek ambassadeurspanel
Een panel met Friese huurders kijkt 
mee naar de uitkomsten van de 
verduurzamingsoplossingen. Zij bezochten de 
DreamHûzen samen met WoonFriesland, de 
Bewonersraad, een aantal Friese wethouders 
en het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties. Ze hebben 
de drie DreamHûzen bekeken en konden 
kennismaken met de bewoners. 

Wilt u meer informatie over DreamHûs? Kijk 
dan op woonfriesland.nl of dreamhus.nl.

Huurders van WoonFriesland bezoeken DreamHûzen in Delft

Oproep: 
Word vrijwilliger bij Humanitas
Soms kunnen mensen wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij lezen 
en schrijven, computerwerk of betalingsachterstanden. Maar ook bij het 
op orde brengen van de thuisadministratie, bij eenzaamheid of verlies. 
Humanitas is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers en is actief in 
Friesland. Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger? Neem dan contact 
op met Humanitas via humanitas.nl of door te bellen met 050 312 06 33.

Injera
Afrikaanse pannenkoek, met 
vulling en salade.

Ingrediënten:
- 250 gram patentbloem
- 100 gram zelfrijzend bakmeel- 1 zakje gedroogde gist
- halve theelepel zout
- halve theelepel bakpoeder
- 600 ml warm water

Bereiding:
Meng de bloem, zelfrijzend bakmeel, gist en het zout in een kom. Voeg 600 ml warm water toe en roer met een garde een glad beslag. Bedek het beslag met huishoudfolie en laat het een dag op kamertemperatuur rusten. Voeg na een dag het 

bakpoeder toe en laat het nog vijftien minuten rusten. 

Verhit een koekenpan (zonder boter of olie) en giet hier, net als bij gewone pannenkoeken, een beetje beslag in.
 Zodra de bovenkant van de injera droog is en er ‘gaten’ in verschijnen, leg er dan nog even een deksel op.

Linzen vulling of saus
- 450 gram rode linzen
- 2 blikjes tomatenpuree
- 4 teentjes knoflook
- 2 eetlepels olie
- zout en peper

1.  Was de linzen en kook ze circa vijf minuten in water. 
2.  Haal de linzen van het vuur, giet ze af, bewaar wat kookwater. Doe de linzen, de geperste teentjes knoflook en de tomatenpuree erbij.  Voeg het achtergehouden kookwater toe. Breng al roerende samen aan de kook. Breng op smaak met peper en zout en 

laat samen circa twintig minuten zachtjes doorkoken.

Salade
- halve krop sla, fijngesneden
- halve komkommer
- 2 tomaten, in stukjes gesneden- 1 ui, fijngesnipperd
- sap van een halve citroen
- 1 eetlepel azijn
- 1 eetlepel olie
- zout en peper

Voeg alle ingrediënten van de salade bij elkaar en doe deze in een kom.

Serveren/eten
Leg een injera op een bord, doe er een flinke schep van de linzenvulling en een schep salade op. Nu kun je met je handen de injera afscheuren en samen met de vulling en salade met je handen opeten. 

Smakelijk eten!
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Toekomst WoonNieuws
Wij maken de WoonNieuws al heel wat jaren. We willen 
informatie met u delen die voor u van belang is en leuk 
is om te lezen. Wij merken dat de wensen van bewoners 
veranderen en kijken daarom naar de toekomst van 
WoonNieuws. Willen we verder met een papieren 
bewonerskrant of gaan we over naar digitaal? 
Hoe zorgen we ervoor dat u actuele, waardevolle of 
gewoon leuke informatie krijgt over wonen en huren 
in Friesland? Wij hebben een groep huurders gevraagd 
naar hun mening over WoonNieuws. Met deze informatie 
gaan wij de komende tijd aan de slag. Heeft u nog 
waardevolle tips voor ons? Wij horen het graag via 
info@woonfriesland.nl.

Enquête 
klanttevredenheid
Heeft u een monteur langs 
gehad voor een reparatie? 
Dan krijgt u een enquête over 
dit bezoek in uw mailbox. Met 
de uitslag gaan we direct aan 
de slag, nemen als dat nodig 
is meteen contact met u op, 
en kijken of we zaken blijvend 
kunnen verbeteren. 

1.

2. 
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‘Inspecteur’ Drone
Van bovenaf is beter te zien wat de toestand is van daken, dakgoten, 
dakkappelen en zonnepanelen. Het gespecialiseerde Friese bedrijf Aeroscan 
voert sinds januari van dit jaar met een drone onze gebouwinspecties uit. We 
keken mee tijdens een inspectie van de Hoeksterpoort in Leeuwarden.

Voorheen voerde WoonFriesland de inspecties handmatig en steekproefsgewijs 
uit. Daardoor kregen we niet het hele gebouw in beeld. Om in de toekomst 
alle woningen beter te kunnen onderhouden is WoonFriesland op zoek naar 
innovatieve oplossingen. Zo ontstond de samenwerking met Aeroscan. Dit 
bedrijf wil met drones en andere slimme digitale middelen (bijvoorbeeld 
sensoren) informatie verzamelen voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden. 
Dit zorgt uiteindelijk voor lagere onderhoudskosten.

Om onze woningen in de toekomst nog beter te kunnen onderhouden gaan wij met de tijd mee. 
We gaan slimme digitale middelen zoals drones gebruiken. Hiermee brengen we onze woningen 

en het nodige onderhoud digitaal in kaart. Zo zorgen we voor betere woningen door slimmer 
onderhoud en lagere onderhoudskosten. En het mooiste: minder overlast voor u als huurder.

Woninginspecties
met een drone

GEWOON
DOEN!

16   •   WOONFRIESLAND WOONNIEUWS         •   17

Privacy en veiligheid
Mark Nicolai, oprichter van Aeroscan: “Eén ding staat bij ons voorop: de 
privacy van de bewoners. De drone publiceert alleen de noodzakelijke 
technische informatie van het gebouw. Alles wat te maken heeft met 
persoonsgegevens of -informatie wordt verwijderd. Als we ons werk 
doen, komen bewoners vaak met vragen over hun privacy. Heel logisch 
en ik sta ze altijd uitvoerig te woord. We informeren de bewoners van het 
huizenblok of appartement altijd voordat de inspectie plaatsvindt. Ook 
informeren we de bewoners van omliggende huizen.”
Veiligheid is heel belangrijk bij de drone-inspectie. Daarom werkt Aeroscan 
altijd met een aparte veiligheidsfunctionaris die borg staat voor de 
veiligheid. Mark is hier heel stellig in: “We benaderen ons werk vanuit het 
vliegperspectief. En de meeste mensen weten hoe streng de regels en hoe 
belangrijk veiligheid voor het vliegen is. Voor ons geldt dit ook.”

Hoe ziet zo’n inspectie eruit?

Mark: “Voordat de drone de lucht in gaat, doen we ons voorwerk. We 
hebben dan al vergunningen aangevraagd en afgestemd met gemeenten 
of andere instanties. Is er bijvoorbeeld een ziekenhuis in de buurt met 
een traumahelikopter? Dan is er contact en stemmen we zaken af. 
Veiligheid, privacyregels, wetgeving en een goede uitvoering vergen 
voorbereidingstijd. Voordat we gaan vliegen bepalen we een route, die we 
in de drone programmeren. Die route is tijdens het vliegen te volgen op 
een iPad. Hierdoor vliegen we zo efficiënt mogelijk.”

Grote en kleine drone
Mark vervolgt: “We werken met twee drones. De grote drone vliegt vrijwel 
altijd tientallen meters boven de daken. Deze hoogte is goed om veilig te 
werken en geschikt om alle technische details te verzamelen. De grote 
drone is dus voor de bovenkant van het gebouw. Dan hebben we ook nog 
een kleine drone en daarmee vliegen we langs de zijkanten van de huizen. 
Op die manier krijgen we de goede informatie van ramen, deuren en 
metselwerk.”

Wat heeft WoonFriesland aan de drones?
Maurice Endeman, assetmanager bij WoonFriesland: “Tot eind vorig jaar 
deden alleen onze eigen mensen de huizeninspecties. Voornamelijk op 
de begane grond. Op ladders klimmen om in dakgoten kijken of over 
daken lopen is best riskant en kost veel tijd. Met de drone kunnen we 
aan de hand van camera’s en sensoren de staat van de gevels en de 
vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. We komen nu echt overal. 
De foto’s van de drone geven zelfs een scherper beeld dan we met ons 
blote oog kunnen zien. Nog een voordeel: we kunnen de beelden altijd 
terugkijken. We hebben nu constant veel betere informatie tot onze 
beschikking. In de nabije toekomst verwacht ik dat we via sensoren 
beginnende houtrot kunnen waarnemen”, legt Maurice uit. 
“Slimme computerprogramma’s maken storingen en gebreken dan 
sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om beter te voorspellen waar 
en wanneer onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. We verwachten dat 
dit de kans op schade, schimmel en lekkage verkleint. Op deze manier 
kunnen we het wooncomfort van onze huurders verbeteren en zorgen we 
duurzaam voor onze huizen.”

Besparing goed voor huurders
De nieuwe werkwijze zorgt er ook voor dat WoonFriesland de 
onderhoudskosten kan verlagen. Maurice: “We weten hierdoor vooraf veel 
nauwkeuriger waar welke werkzaamheden nodig zijn. Tot op de millimeter 
precies eigenlijk. Dat bespaart geld, tijd en materialen. Geld dat wordt 
gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen te realiseren.”

Bewonersraad enthousiast
Directeur Frank van den Broek van Bewonersraad Friesland is blij 
met de inzet van de drone. "Het betekent een vooruitgang voor de 
huurders. Ze krijgen geen medewerkers met camera’s aan de deur. 
Er wordt nu juist minder onnodige informatie vastgelegd. Huurders 
moeten vooraf wel goed worden geïnformeerd over wat gebeurt 
met privacygevoelige informatie."

> >
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De oplossing 

Vraag 
maar raak

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

Per 1 januari 2020 vervallen 
de maximale inkomensgrenzen 
voor de huurtoeslag. Hoe zit 
dat eigenlijk? 

De huurtoeslag is een bijdrage in 
uw huurkosten. Of u hier recht 
op heeft en hoeveel u krijgt, 
hangt af van hoe groot uw gezin 
is, hoe hoog uw inkomen en uw 
huurprijs. Door het vervallen van 
de maximale inkomensgrenzen, 
krijgen meer mensen recht op 
huurtoeslag. Misschien u ook wel.    

Hoe het in 2019 nog gaat
De huurtoeslag gaat uit van harde 
inkomensgrenzen. Maximaal €22.700 
voor alleenstaanden en €30.825 voor 
meerpersoonshuishoudens. Is uw 
inkomen hoger dan deze bedragen? 
Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. 

Heeft u huurtoeslag ontvangen omdat 
u verwachtte dat u onder deze grens 
zou blijven? Ook al heeft u maar 1 euro 
meer verdiend dan deze grens, dan kan 
het zijn dat u uw hele huurtoeslag moet 
terugbetalen. Extra inkomen kan ertoe 

leiden dat u de huurtoeslag volledig 
verliest. Daardoor gaat uw netto-
inkomen achteruit.

Wat verandert er in 2020?
Per 2020 verliest u niet langer de 
hele huurtoeslag als uw inkomen iets 
boven de inkomensgrens uitkomt. 
De huurtoeslag wordt dan langzaam 
afgebouwd op een manier die past bij 
de stijging van uw inkomen. Een hoger 
inkomen betekent dus dat u minder 
huurtoeslag zult ontvangen. U hoeft 
niet meer uw hele huurtoeslag terug te 
betalen.

Dit betekent dat huurders die in 2019 
geen recht hadden op huurtoeslag, er 
in 2020 wel voor in aanmerking kunnen 
komen. De schatting is dat het gaat om 
110.000 huurders in Nederland.

Ons advies is: bekijk goed waar u 
recht op heeft. Misschien komt u 
in 2020 wel in aanmerking voor de 
huurtoeslag, terwijl dat in 2019 nog 
niet zo was.

De oplossing van de vorige puzzel was: 
”WoonFriesland wenst u een hele mooie zomer toe”
We hebben veel goede inzendingen ontvangen en daaruit is 
een winnaar getrokken. De cadeaubon gaat deze keer naar 
mevrouw Van der Garde uit Drachten.

Stuur de oplossing van deze winter puzzel voor 15 februari 2020 
via de e-mail naar info@woonfriesland.nl. De oplossing op de post 
versturen mag ook. Dan graag naar WoonFriesland, postbus 91, 
9000 AB in Grou. Wel graag uw naam en adres vermelden. Onder de 
goede antwoorden van de inzenders wordt een cadeaubon verloot.
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aftocht

avondje

band

chocolade

december

dennenboom

draaibaar

drop

edelhert

eindeloos

familie

feest

gevierde

gezelligheid

handvol

hebben

herders

hotel

hulst

humor

kaarsje

kalkoen

kasteel

kerstbrood

kerstkindje

klokje

krant

kribbe

kunstsneeuw

langzaam

letters

liedje

maitre

ontvang

oudjaarsdag

ovaal

proef

rendier

revue

rijmen

rollade

rooster

rudolph

stal

stamboom

stro

strudel

toelage

tolk

uittocht

vienna

voordeur

zegen

Verticaal

1 zweep 2 wier 3 slopen 4 landtong 5 bijbelse stad 6 duur 8 katachtige 9 iep 

10 koker 11 compleet 12 groente-, fruit- en tuinafval 13 klap 15 zuiderbuur 16 

getal 17 boom 19 muzieknoot 20 spoor 21 gulden 23 zwemvogel 26 Noord 

Nederlandse Reinigingsdienst 28 vijl 29 voornaam van kickbokser 30 opgeld 

32 snavel 35 gezin 36 inboedel 37 pech 39 rouleren 41 traject 42 actief 43 

schenker 45 zeggen 46 vlug 47 niet verder dan 49 ontkenning 50 gezichtsdeel 

56 oliemaatschappij 57 rand 58 lengtemaat 59 tabak 60 ijsregen 63 bek 65 

draagbalk 67 walm 69 geld 71 ober 72 vroeger 74 familielid 76 drank 78 

uitwas 79 overdekte plaats 81 jong 83 deksel 84 groei 85 klap 87 groente 88 

tennisterm 89 zeekoet 90 tijdperk 93 en andere

Horizontaal

1 opperpriester 4 zin 7 pinda 11 kring om de zon 12 gedicht 14 vereniging 

16 zinloos 18 maand 21 geluid 22 reis 24 medicijn 25 geestdrift 27 dun 28 

elastiek 29 meisjesnaam 31 noodsignaal 33 drank 34 daar 35 aanbidder 36 

vrucht 38 onderzoeksinstituut 40 Liberia 41 snel 42 bodem 44 Economische 

en Monetaire Unie 46 leeuwentemmer 48 tel 51 kledingstuk 52 onroerend 

zaakbelasting 53 Engelse meisjesnaam 54 Engelse jongensnaam 55 sport 

58 spit 61 claim 62 glans 64 kip 66 zuster 68 toets 70 roofvis 71 kruik 72 

overgeorganiseerd 73 eeuwigheid 75 grond 77 trinitrotolueen 78 verdwenen 

79 paard 80 vergrootglas 82 niets 84 geestkracht 85 snert 86 eindejaarsfeest 

89 geloven 91 rij 92 onvolledig 94 los 95 gerekt 96 twijg 97 sloopauto

Kruiswoordpuzzel

Woordzoeker
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Fijn contact
Truus en Joke zijn al 25 jaar buren. Ze 
leerden elkaar toevallig kennen bij 
iemand anders in de flat. Het klikte 
direct. Truus: “We hebben dezelfde 
humor, houden van gezelligheid en gaan 
graag op stap. Samen gezellig naar het 
buurtcafé. Maar je treft ons ook bij de 
Visserijdagen, het Skûtsjesilen of op de 
Rypster Merke. Daar waar een feestje is, 
zijn wij ook.” 

EEN 
GOEDE
BUUR

De Antillenflat is in Leeuwarden een bekende flat. De gebeurtenissen in de flat zorgden 
in 2011 voor veel onrust en onzekerheid bij de bewoners, maar daarnaast ook een grote 

saamhorigheid. Buurvrouwen Truus Peper en Joke de Vries woonden toen de galerij afbrak 
al jaren in de flat. Ook nadat ze die zomer een tijd uit hun flat moesten, bleven ze elkaar 

opzoeken. Echte buren, door dik en dun.

Humor, gezelligheid en nooit meer weg willen

“Wij gaan
hier niet meer 
weg, we zitten

hier fantastisch. 
Zo’n uitzicht heb

je nergens in 
de stad!”
Joke en Truus, 

huurders WoonFriesland

Joke: “Ik ga vaak naar Cambuur. Zelf 
heb ik gevoetbald en ik ben trouwe 
supporter van de kleinkinderen van 
Truus. Die voetballen bij MKV en 
Leeuwarden Zwaluwen Dames 1. Daar 
staan we dan als Beppies langs de kant 
te roepen en te doen.” 

Net familie
“Ze denken soms dat we zussen zijn. 
Dat zijn we niet, maar we zijn wel een 

soort familie van elkaar geworden”, 
lacht Truus. Joke: “We hebben het erg 
gezellig en komen veel bij elkaar over 
de vloer. We eten ook regelmatig samen. 
Alleen eten is minder leuk. En Truus 
heeft mij het afgelopen jaar enorm 
geholpen toen ik ziek was. Nu gaat het 
weer goed met me en ben ik net één jaar 
met pensioen. Dus gaan we samen weer 
volop genieten. Ook hier in de flat. Wij 
willen hier nooit meer weg.”
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