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Gewijzigde openingstijden SWA
SWA is met ingang van 1 juli ‘s middags
gesloten, we zijn wel telefonisch bereikbaar
tot 14.30 uur via 0511 549 511.
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Een foto uit de tijd dat we niet over afstand nadachten...

Corona lijkt iedereen
op afstand te zetten
Terwijl SWA graag dichtbij de huurder wil staan,
moeten we afstand houden. Dat is niet onze aard
en daar worstelen we echt mee. In het afgelopen
jaar hebben we onderzoek gedaan naar onze
kernwaarden. Wat vindt de huurder belangrijk?
Hoe moet SWA zijn? Uit dat onderzoek kwam naar
voren dat de huurder het fijn vindt dat SWA lokaal
is en dichtbij. Dat de drempel laag is en de service
goed. Los van de lage huur natuurlijk. Want dat is de
belangrijkste kernwaarde.
Door Corona was het heel lastig om dit onderzoek uit te voeren.
We moesten immers anderhalve meter afstand houden. Om
onze huurders en onze medewerkers te beschermen, konden
we alleen als het dringend nodig was onze huurders bezoeken.
Daarbij namen we alle maatregelen in acht. Maar hoe wisten
we dan of het goed ging met onze mensen en of ze veel last
hadden van Corona. We misten de persoonlijke contacten. Wat
zouden we voor onze huurders kunnen betekenen?
Om daarachter te komen hebben we onze huurders
bloemzaadjes gestuurd met het verzoek: Plant een zaadje!
Zo kregen we van een aantal huurders te horen wat zij van
ons vinden en wat er anders of beter zou kunnen. Maar dat
vonden we niet genoeg. We wilden graag in gesprek met meer
huurders.

editie

MET PERSOO
VERHALEN ONLIJKE
VER
Mear as fy
ier yn ‘e weftich
nte

Daarom bedachten we de actie: Mear as fyftich ier yn ‘e wente.
We hebben trouwe huurders bezocht die al meer dan vijftig
jaar in een woning van SWA wonen. Die wilden we verrassen.
Het bleken er veel meer te zijn dan we eerst dachten. Samen
met de Contactraad bezochten we bijna honderd trouwe
huurders. In Buitenpost kwamen we langs in een oude koets
met Friese paarden en Friese klederdracht. We brachten op
die manier iets van de sfeer van het Concours Hippique mee.
Door Corona was die traditie niet doorgegaan. In de andere
dorpen en kernen werden we vervoerd in een ouderwetse

Daarom bedachten
we de actie: Mear as
fyftich ier yn ‘e wente.
limousine in de kleding van de Beatles, beroemd in de jaren
zestig. En iedereen had ons veel te vertellen. We hebben
genoten. Alle tips die we hebben gekregen nemen we mee
in ons nieuwe ondernemingsplan. Als dank hebben we al die
trouwe bewoners een mooie foto van hun woning met koets of
met limousine gegeven. De Contactraad heeft de foto’s en een
kleine attentie persoonlijk overhandigd.
Ondanks Corona is SWA dus heel dichtbij gebleven.
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Alle thuisbevallingen, feest- en nu
opa- en omadagen in dezelfde woning

Kroost en proost voor
Piet en Diny Ploegsma
op adres bekend
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Als klein jongetje zocht hij er kikkers. “Ik wilde
dolgraag een broertje of zusje hebben. Dan moet
de ooievaar genoeg kikkers hebben, want alleen
een dikke ooievaar kan regelen wat jij wilt”. Piet
en Diny Ploegsma, beiden 76 lentes, kunnen bij
het ophalen van herinneringen aan de Irenestraat
af en toe een schaterlach niet onderdrukken.
Piet, geboren op 20 januari 1944 in Nijetrijne bij
Wolvega, woont er vanaf 1948. De zoektocht naar
kikkers typeert zijn prilste jeugdperiode van ruim
zeventig jaar geleden!

Door een samenloop van omstandigheden raakte de familie
Ploegsma vanuit de Stellingwerven verzeild in Buitenpost.
Piet zijn vader Alle was van professie rietdekker, maar een
val met een gebroken heup als gevolg maakte ander werk
noodzakelijk. De nieuwe betrekking werd een baan bij de
fietsenfabriek Phoenix in Leeuwarden waarvan Enitor in
Buitenpost later is afgesplitst. “Enitor droeg als werkgever hier
zorg voor huurwoningen aan de Irenestraat. Toen mijn ouders
Alle en Jantje hier met een oudere halfbroer en mij kwamen
wonen, waren er aan de kant van nu de even nummers allemaal
volkstuintjes”. Het ouderlijk gezin bewoonde vanaf 1948
nummer 39. Op dit moment is dat het onderkomen van Piet
zijn jongere broer Wobbe die, met dank aan de kikkers, een
Buitenposter is.

Excuses
In de woning in dezelfde straat met een even nummer waarin
Piet en Diny vanaf hun huwelijk bivakkeren, heeft na de bouw
in 1952 en voor hen alleen de familie Klunder tijdelijk gewoond.
Dankzij een woningruil met dit grote gezin werd dit hun plek en
stek. “Toen de timmermannen deze huizen bouwden, zijn we als
jongensploeg stiekem wel eens binnen geweest om overdekt
te spelen”, zo wil hij na ruim een halve eeuw wel bekennen.
Aanvankelijk kreeg hij, als automonteur bij VW-garage Rindert
van der Meulen (nadien Van der Brug), een huurwoning
in Kootstertille toegewezen. “De toewijzingscommissie
vergaderde toen nog om de veertien dagen in een zaaltje bij
Jan Klamer naast het café waar nu Kapenga Wonen is gevestigd.
Dat betekende meestal dat je eerst even aan de bar ging zitten,
een biertje uitdeelde of kreeg en daarna even bij de commissie
aanklopte”. De lange wachttijden en wachtlijsten beu, trok Piet
Ploegsma op een bepaald moment de stoute schoenen aan
door zich in te laten schrijven voor een bejaardenwoning. “Als je
ons niet serieus neemt, dan kom je onderaan de lijst. Je biedt nu
je excuses aan directeur Haagsma aan of we halen een streep
door je inschrijving”. Een dergelijke straffe boodschap had hij
niet verwacht en bracht hem snel tot inkeer. Beleefdheidshalve
als nooit tevoren nam hij nadien een tip van een commissielid
in ontvangst die hij als garageklant goed kende. “De man met
opgroeiende kinderen zat min of meer in hetzelfde schuitje als
ik met een vrouw en een zoon. Hij begreep mijn situatie pijlsnel
en stelde ronduit: je gaat natuurlijk niet in Kootstertille wonen
als je in Buitenpost werkt. Praat maar eens met de familie
Klunder”.

Tonnenluik
Meest opvallende bij hun entree in de huidige huurwoning in
september 1967 was het ontbreken van gasleiding. “De vorige
bewoner werkte bij het Provinciaal Elektriciteit Bedrijf (PEB) en
had op de briket-kachel beneden na alles op stroom. Boven was
er toen nog geen verwarming”. De eerste werkklus die Piet en
Diny te binnen schiet, is de sloop van het voormalige kolenhok
in de bijkeuken geweest. “De briketten konden achter een
schutting worden gedeponeerd, maar die hebben we direct
gesloopt”. Ze hoeven zich ter plekke maar even om te draaien

voor een tweede diepe indruk: “De wc of wc? Er stond in onze
beginperiode een ton in die ruimte die van buitenaf door de
tonnenman werd afgehaald om te legen. In de buitenmuur
is nog aldoor zichtbaar aan het metselwerk waar vroeger het
houten luik voor de ton zat”.

Plastic achter glas
Hoe scherp de tegenstelling tussen deze luxe en de oude
tijd is geweest, kunnen Piet en Diny snel illustreren met een
verwijzing naar de slaap- of studiekamers op de eerste etage.
“In de jaren vijftig, zestig en zeventig had iedereen hier enkel
glas. Thermopane kwam geleidelijk in opkomst, maar boven
ontbrak ook verwarming. Je moest, wilde je boven bijvoorbeeld
studeren, beneden flink stoken. Om het ’s nachts ook een beetje
behaaglijk te hebben in de winterperiode plakten we plastic
aan de binnenkant tegen de ruiten. Rondom bij kozijnen kon
het soms behoorlijk tochtig zijn. Gelukkig”, zo verzuchten ze
over het afschudden van het soms koude verleden, “is er bij
de renovatie spouwmuurisolatie aangebracht en kunnen nu
alle vertrekken worden verwarmd. Het gasverbruik hebben we
geleidelijk met de helft terug kunnen brengen”. Over de huidige
stand van zaken in de woning en de ruime tuin zijn ze dik
tevreden. “Veel ontwikkelingen moet je in tijd zien. Toen we hier
introkken, had niemand in de buurt ooit gehoord van isolatie en
laat staan van thermopane”.

Vier-op-een-rij
Onvergetelijk werd voor de familie Ploegsma de komst van
een tweeling in de woning die nu ruim een halve eeuw op hun
naam staat. Thuis beviel Diny op 9 januari 1971 rond kwart
voor negen van dochter Everdina en binnen een half uur later
van Peter. Piet zou aanvankelijk op een maandag beneden het
bed voor de thuisbevalling in elkaar zetten, maar de zaterdag
ervoor dienden de baby’s zich al aan. “Vrijdagavond hebben we
visite gehad tot een uur of twee in de nacht. Dan is het welletjes
en dan dit”, vertelt Piet Ploegsma de ooghoeken betekenisvol
uitwrijvend. Het moment maakte ook een onuitwisbare indruk
op hem door een reprimande van de huisarts. Deze signaleerde
dat Piet wel water voor de kruiken op het gasfornuis leek op
te warmen, maar zonder vlam en dus ook zonder resultaat.
“Hij rook het, maar op zo’n moment ben je even van slag.
Dokter, doe het licht eerst maar uit. Straks komen er nog meer
kinderen”, zoiets moet hij in een sfeer van weke humor hebben
gezegd. Bij de officiële aangifte herhaalde zich dit toen de
ambtenaar Burgerlijke Stand hem vroeg of hij één geboorte
kwam aangeven. “Wat één? Nee, bliksems, twee tegelijk en dat
op hetzelfde adres”.
Uiteindelijk zouden ze vier kinderen groot brengen in de
gerieflijke huurwoning waarvan de historie bijna helemaal aan
hun gezin is verkleefd. Inmiddels zijn er tien kleinkinderen die
bij opa en oma steevast op een bekend adres komen. Als ze er al
eens verdwalen, dan is dat in de eigen tuin waar verstoppertje
spelen in opa’s garage nog net lukt als oma even een oogje
dichtknijpt als spelmoment.
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‘Froeger kaamst
hjir wolris yn in file’

Buurtgenoten blijven levendigheid in
buurt en Surhuisterveen waarderen
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Niek Zwart (76) weet het huurbedrag van de
eerste maand na zo’n halve eeuw nog aldoor
feilloos aan te geven: f 183,30 (in deze tijd
€ 83,18). Zijn drie jaar jongere echtgenote Trijntje
Zwart-Zuidema fronst even de wenkbrauwen van
overpeinzing: “It wie dochs 178 gûne en noch
wat?” Binnen een mum van tijd komt het licht
verkleurde huurcontract met SWA tevoorschijn.
“Sjoch”, wijst de voormalige rijschoolhouder met
oog voor het richting geven aan anderen, “dêr
stiet it. Wy ha beide gelyk. It is in hoekhûs en yn
dy tiid kaam der foar in hûs op in hoeke fiif gûne
de moanne by”.

Op het moment dat hun huurcontract op 25 oktober 1970
werd ondertekend, werkte Niek Zwart als fabrieksarbeider
bij de fietsenfabriek Van der Sluis in Boelenslaan. “Byskeslûke. Elke fyts hat in bys of mear en dy wurde derop lutsen.
Dat wie yn ’t earstoan myn wurk”. Dankzij zijn toenmalige
werkgever die voor medewerkers op verkenning moest voor
de beschikbaarheid van een woning kwam de familie Zwart al
snel in Surhuisterveen terecht. Tot die tijd waren ze inwonend
bij zijn schoonouders in Harkema. Het oog viel meteen op
een hoekhuis aan de Verkerckstraat. “Thús yn Ie wennen
wy frijsteand en dat is fansels it aldermoaiste”. Aan het huis
waarvan zij de eerste bewoners zijn tot nu toe kleefde al snel
een uitermate welkome herinnering: het wiegje van hun
tweede zoon.

Drempel
Is de geboorte van Niek en Trijntje hun tweede zoon verweven
met de woonhistorie van de toen nieuwe Verkerckstraat,
bij hun overbuurvrouw Anneke Bethlehem-Hoekstra (73)
uit van oorsprong ook Harkema betreft dit haar huwelijk.
“Hy hat my netsjes oer de drompel sjoud”, onthult ze over
de eerste huwelijksdag met haar echtgenoot Willem in ook
een hoekwoning. Haar man, die haar helaas op jonge leeftijd
ontviel, werkte indertijd bij Hubert. Verrassend in een ander
perspectief was de binnenkomst van de familie Zwart in de
gloednieuwe huurwoning. “Hjir bin ik, haw ik sein. Der wie
binnendoar net folle tsjinspraak”, lacht Niek Zwart over zijn
entree in de tot dan toe nog nooit bewoonde woning. Beide
families, die ook via schoolgaande kinderen in het begin lenig
contacten smeden, onderhouden een band met elkaar en met
een aantal buurtgenoten uit de woonjaren zeventig.

optheden amper te leauwen”. Omdat ze ook zelf hechten aan
drukte in de zin van levendigheid hebben ze Surhuisterveen
van meet af aan leren waarderen en gaandeweg omarmd.
“It doarp hat alles: in hert, in winkelsintrum, in soad en
echt in hiel soad aktiviteiten”. Ook in zijn latere functie als
autorijschoolhouder heeft hij en zijn echtgenote Trijntje
evenmin spijt gehad van de woonkeus. “Us bern ha in
keapwenning, mar wy ha fan hier noait spyt hân. As der wat is,
komt der wol ien fan SWA. Soargen om it hûs kinne wy net”.

Eigen stempel
Niettemin hebben zowel de familie Zwart als Bethlehem een
eigen stempel op hun woonstede gedrukt met de bouw van
een houten garage. “Sels set. Makke yn Surhústerfean, mei
tastimming fan in oar en mei eigen hannen”, is de werkformule
hiervoor die een moment van trots in zich herbergt. De garage
van Niek en Trijntje is met 36 jaar vijf jaar ouder dan die van
Anneke Bethlehem-Hoekstra. Naast dit verschil is er in de
woonkamer van hen een deur die afwijkt. “Dêr sit yndied in
eigen doar yn mei eigen gleskes. Wy wolle fan de keamer nei de
gong net troch in tichte doar. Dit tilt de sfear wat op”.
Veranderingen zijn er in beider huurwoningen uiteraard
geweest zoals het aanbrengen van kunststoffen kozijnen,
dubbele beglazing en tot tweemaal toe een nieuwe keuken. De
schoorstenen geven daarnaast nu de datering aan, terwijl ze in
het gasloze tijdperk functioneel waren. “Mei Sinteklaas binne
ús ferhalen wolris wat sterker as dy fan in oar, mar dat hat sa
syn reden. Wy hoege mar nei de skoarstien te wizen en de bern
leauwe wat se leauwe wolle”.

Samen uit
Bij de talrijke herinneringen aan beider woonperiode
spelen vooral zaken een rol die je rustig kunt omschrijven
als projecten. Zo regelde de super actieve buurtvereniging
Verkerckstraat/Grietmanstraat kinderspelen, maar ook
kegelavonden in bijvoorbeeld het bowlingcentrum Zuidhorn,
boottochten en het samen versieren van een praalwagen.
De Wielerronde in het hart van Surhuisterveen werd samen
bezocht. Als het even kon, kwamen nadien de voetjes van de
vloer in de Rep Hollema-zaal en dienden de huurwoningen
even later als rust-huizen. “Nei sokke prachtige gesellige jûnen
moasten jo echt wol even bykomme. Der wie altyd ien treast:
de huzen stiene der noch mei bêd en al. As wy der hinne
gongen, sochten wy elkoar tefoaren op. Kamen wy werom, dan
kamen wy sjongendewei thús”.

Reuring
Top-attractief zijn ooit de tuinen in hun buurt geweest. In het
kader van de Winkelweek werden de tuinen met vlijt en zorg
omgeven en kwam er een oase aan bloemenrijkdom uit de verf.
“Iderien hjirre woe doe in moaie tún, mar ek iderien fan bûtenôf
woe de tunen hjirre sjen. Dan kaamst út it fabryk wei en stietst
healwei yn in file. As jo werom sjogge yn ‘e âlde tiid is soks
US WENTE · nummer 91 · winter 2020 · pagina 7
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Twee gezinnen vormden jarenlang
samen een kampeerclub

Drie-op-een-rij-buren
blijven elkaar na een
halve eeuw trouw
Het geheugen spreekt een eigen taal als bij drie ruim
een halve eeuw naast elkaar wonende buren aan de
Flaeksstrjitte het huurcontract ter sprake komt. Bij de
bewoners van de nummers 33, 35 en 37 wordt er direct
een verband gelegd met de geboorte van kinderen.
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“Us Ruud wie ien wike âld doe’t wy hjir kaam binne”, zo
vertelt Tea van der Veen-Wijnia (79) over haar zoon die op
27 april 1968 het levenslicht zag. Haar buurvrouw Annie
Borger- Helmhout (76) kan de datum van het huurcontract
terugleiden naar de toen één-jarige leeftijd van haar zoon
Oeds per 23 mei 1968. Diens buurvrouw Aagtje van der
Tuin-Kooistra (81) kwam met haar man Johannes (roepnaam
Joop) met opgroeiende kinderen vanaf een huurwoning aan
de Casper de Roblesstrjitte in Kootstertille naar Harkema.
“Wy sieten hjir sa’n oardel wike earder as de buorlju, mei it
foardiel dat wy op de flierbedekking en gerdinen nei eins
alles al hiene. Famylje hat ús holpen mei it oerbringen fan it
húsrie en mei it himmeljen fan it hûs”.

Alles stie klear
Voor met name Willem (80) en Tea van der Veen betrof
het in gebruik nemen van de toentertijd nieuwbakken
huurwoningen een dubbel bijzondere periode. Dankzij
een verhuizing op jonge leeftijd had Willem als geboren
Drogehamster al veel contacten in Harkema, zodat hij met
familie en vrienden het huis lenig kon inrichten. “Doe’t wy de
kaai krigen, koe’k winliken niks”, geeft Tea van der Veen aan
over haar periode als hoogzwangere vrouw die ze bij haar
schoonouders doorbracht. Elk nadeel heeft evenwel, op z’n

Cruijffiaans gezegd, ook een voordeel: “Doe’t ik hjir kaam, stie
alles klear”. Het terecht komen in een gespreid bedje dankte
ze ook aan een toen veelvuldig voorkomende methode van
inkoop: meubilair bijvoorbeeld werd centraal ingekocht. “Alles
wer’t in stekker oan siet, kaam doe ek fan ien en itselde adres”.

Lyts hûske
De overgang bleek voor het gezin van Riekele en Annie
Borger het grootst te zijn. “Wat in grut hûs en wat in grutte
keamer. Dêr kin wol in sket yn ‘e keamer: dan ha wy in foaren in achterkeamerke”. Met een opengesperde mond van
verbazing nam het echtpaar met toen twee zonen de ruime
huurwoning in gebruik. De achtergrond verklaart dit snel.
Ze bewoonden daarvoor namelijk een klein huisje aan een
steegje als zijstraatje van de Gedempte Vaart in Surhuisterveen.
Kenmerkend voor dat na hun vertrek gesloopte pand is
de manier van verwarmen geweest. Ze stookten er in hun
eerste huwelijksjaren nog hout dat na een klein vuurtje met
cokes werd aangevuld, terwijl er voor het koken ook gebruik
werd gemaakt van Butagas in gasflessen. In hun 10-jarige
huurperiode in Kootstertille hebben Joop en Aagtje cokes bij
eveneens een SWA-woning nog een aantal jaren meegemaakt.
Bij de oplevering van de woningen aan de Flaeksstrjitte is er
van meet af aan sprake geweest van gas als energiebron.

Natoerlik
De band tussen de buurvrouwen Tea, Annie en Aagtje is,
mede door schoolgaande kinderen in het eerste decennium,
ook na het overlijden van Riekele Borger en Joop van der
Tuin altijd goed geweest. “Jo kinne gewoan goed mei elkoar.
Dat is gewoan hiel natoerlik sa groeid”. Tea van der Veen
verbindt hieraan de ervaring dat ze haar huissleutel vertrouwd
kan afgeven voor het begieten van kamerplanten in haar
vakantieperiode door de buren. “Dat is fan wjerskanten sa”.

Bus(je) van de baas
Bij de families Borger en Van der Tuin is er een wel heel speciale
burenband ontstaan door jarenlang ook samen op vakantie te
gaan. De mannen deelden al de liefde voor voetbal met elkaar,
terwijl ook hun werk bij kabellegbedrijf Pol B.V. hen verenigde.
De werksituatie vormde tevens een fraai excuus voor het
gebruik maken van een Hanomag als slaapstede voor de groep
van op z’n grootst negen leden van twee gezinnen. Ook de
directiewagen fungeerde als slaapplaats. “De bern sliepten dêr
op rige”. Ze pasten zogezegd bij werkzaamheden ter plekke op
de voertuigen die hen tijdens hun vakanties vergezelden als
een soort privé-campers. Geparkeerd werd er her en der in een
weiland waar een windscherm het zicht op de kampeerders
enigszins ontnam. Een meegetorste centrifuge verried soms
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dat de moeders met de was bezig waren die nadien in Assen,
Bellingwolde, Eext, Gieten of Roden aan de Drentse wind werd
toevertrouwd. “Soms tinke je noch wolris: hoe ha wy it sa hân?
Der koe folle mear as no”, concludeert Annie Borger. Jarenlang
hebben ze samen als buren met Pol-vervoer hun vakanties
kunnen regelen. Na een onderbreking van ook jaren hebben
ze samen de draad weer opgepakt met het deelnemen aan
georganiseerde reizen. “Wy binne begong yn it Swarte Woud en
ha neitiid hieltyd wat fierder west, mar hast noait yn itselde lân.
Yn Eastenryk ha wy mei syn allen foar de bult stien en wy ha
der oerhinne west en letter waard it Itaalje”. De beide gezinnen
vierden langdurig ook de jaarwisseling samen.

Rijkste vrouw
Thea en Willem, Annie en Aagtje hopen aan de Flaeksstrjitte
nog lang elkaars buren te zijn. Los van de mogelijke
verwikkelingen in coronaverband zoals het afsluiten van
zorgcentra voor bezoek willen ze hun zelfstandigheid
koesteren. “As wy al ferhúzje wurdt yn de oare wente de hier
heger en wy ha mei in ferhuzing in hûd fol wurk”, verzucht
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Aagtje van der Tuin-Kooistra. “Moai sa hâlde. Wy sitte hjirre goed
en witte elkoar te finen as ien help nedich hat. En”, zo geeft ze als
extraatje aan, “de bern kinne hjir thús sliepe yn ien fan de trije
sliepkeamers. Wer kin dat yn in appartemint?”. De geboren stadGroninger Annie Borger diept vanuit haar historie als weduwe een
schat op die de huidige sfeer nog aldoor typeert: “Ik haw my, mei
twa buormannen as túnman foar my oan it wurk, oait de rykste
frou fan Harkema field”.

Kassa
Wat die tuinmannen bijzonder maakte, is dat ze af en toe ook
samen met moeders-de-vrouw als buren te winkelen gingen.
De humor van Harkema kwam zo soms bij de kassa naar voren
als de bon eruit rolde en de beurs tevoorschijn werd gehaald:
“Wy moatte de hier noch wol betelje. Tink dêr even om!” In één
jaar kreeg die opmerking een ander karakter met de wettelijke
verplichte teruggave van de borg van honderd gulden.
Sinds 1968 is de huur goed verlopen. Ook dat is Harkema.

Hinke Veenstra-Elzinga (88)
hecht aan historie:

‘Mei syn allen om ien
grutte tafel lekker
ite of gesellich sitte,
is it moaiste dat der is’
Beantsjebrij oftewel bruine bonensoep. Dit gerecht
komt in de spitkeet van Harkema af en toe op tafel.
Als het aan Hinke Veenstra-Elzinga (88) ligt, worden
er meer dagen bestempeld tot beantsjebrij-dei.
“Och, dit is sa hearlik. Sa lekker. De timmermannen
fan SWA ha it hjir ek wolris iten en se hawwe it
der noch hieltyd oer”. Haar huurwoning aan de
Piterpôlle in Twijzel, die ze nu bewoond met
dochter Jaukje (61), geldt als een huis van de
zoete inval met een knipoog naar de historie van
Harkema.

50

“De man in kop beantsjes”, zo geeft Hinke Veenstra als voorzet
over het recept. “Groat derby, in pakje grientesop, farske
sipels en in lekker ribke en dan moai even gean litte op it
fornús”. De bonen en gort weekt ze trouw aan de traditie een
dag voor, zodat de kracht van binnenuit heel geleidelijk naar
buiten komt. Ze wisselt dit graag af met andere recepten zoals
eigenbereide snert of hutspot uit de tijd van weleer. “Leard fan
moeke”, geeft ze aan over haar moeder Ynskje die met haar
vader Albert en hun gezin in Harkema-Opende woonachtig is
geweest.

In moaie ruk
Piterpôlle is sinds december 1964 het vaste woonadres geweest
voor het echtpaar Oeds Veenstra en Hinke Veenstra-Elzinga.
“Ankommend desimber wurdt dit 56 jier”. Het gezin telt in
totaal drie zonen en zes dochters. “Mei fjouwer sliepkeamers
boppe koe it krekt allegearre sa moai as wat”. Oeds en Hinke
hebben na hun huwelijk eerst in Winsum gewoond, daarna aan
de Sideriushoek in Jorwert en vervolgens vlakbij de ijsbaan in
Buitenpost. “No 56 jier hjir al wer. Dat is in moaie ruk. Hoe hâldst
it fol?”, lacht ze bij de herinnering aan de langgerekte historie. In
een overgangssituatie hebben ze tijdelijk in een kleine woning
bij Ale Hoekstra aan de Hoofdweg gebivakkeerd. “Dat wie mar
in hiel lyts hûske. As gesin hiene wy winterdeis fjirtich kuorfol
ierpels. Dat seit genôch”.

Grote familie
De negen kinderen dragen zorg voor in totaal 28 kleinkinderen
van Oeds en Hinke. “Oan oerbeppesizzers binne der no 42
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en der komme ynkoarten noch fjouwer by”, zo wist ze begin
augustus dit jaar te vertellen. “En”, vult ze zonder onderbreking
aan, “der binne no fjouwer oer-oer-beppesizzers”. Hun namen
kent ze allemaal dankzij ook een collage van foto’s van alle
nakroost die ze eigenhandig heeft gemaakt voor het opleuken
van het kleinste kamertje in huis. Uniek is dat ze voor alle
28 kleinkinderen een warme trui heeft gebreid met daarin
de Friese vlag verwerkt. De binding met de regio en met de
provincie Fryslân is vanuit deze familie maximaal. Op één na
wonen alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
achter-achterkleinkinderen in de buurt. Een reden te verhuizen,
zal er daarmee niet snel zijn voor Hinke Veenstra-Elzinga.
Bovendien neemt dochter Jaukje graag deel aan een levendige
sjoelpartij in het nabij hun woning gelegen dorpshuis De
Bining.

Fleurige sfeer
De achtertuin is gerieflijk ingericht met een keur aan bloemen
en een overdekt bankje waarop ze graag, soms met een radio
of cd-speler bij de hand, mogen vertoeven. “Wy meie stomme
graach blomkje en nei muzyk harkje”. Hierbij telt mee dat haar
broer Durk als accordeonist graag feesten en partijen mocht
opluisteren en een aantal nummers op cd heeft vereeuwigd,
terwijl haar moeder altijd een groot voorstander is geweest van
podiumkunsten. “De tillevyzje, sei ús mem wolris, slach dêr de
bile mar yn. Dan sieten wy in hiele jûn elkoar riedsels op te jaan
of gedichten foar te dragen of songen wy mei elkoar. Mei syn
allen om ien grutte tafel lekker ite of gesellich sitte. Dat binne
moaie dingen”.
US WENTE · nummer 91 · winter 2020 · pagina 11

Opleveren
woning
Voor- en eindopname bij een huuropzegging
Nadat u de huur heeft opgezegd, ontvangt u van ons een
bevestiging met daarin meteen een datum en tijdstip van
de vooropname. De huurovereenkomst kan op elke dag van
de maand schriftelijk worden opgezegd, als u maar rekening
houdt met een opzegtermijn van minimaal één maand.

De vooropname
Tijdens de vooropname bespreekt onze opzichter met u of de
woning in de huidige staat kan worden opgeleverd. Misschien
zijn er in de loop der tijd wat zaken aan de woning veranderd
die moeten worden hersteld. Sommige aanpassingen kunnen
wellicht ook worden overgenomen door de nieuwe huurder.
Dit kan dan worden vermeld op het overnameformulier
evenals de overname van andere zaken. Het formulier, welke
door zowel de oude- als de nieuwe huurder ondertekend dient
te worden kan tijdens de eindinspectie aan onze opzichter
worden overhandigd. Deze geeft u ook tips en adviezen en
vertelt precies wat u wel en niet hoeft te doen. De afspraken
legt hij vast op een formulier en maakt met u een afspraak voor
de eindopname.

De eindopname en de sleutelinlevering
Wanneer uw woning leeg en schoongemaakt is, volgt de
eindopname. De opzichter inspecteert de woning om te
zien of deze wordt opgeleverd zoals tijdens de vooropname
is afgesproken. Hij noteert ook de meterstanden. Bij de
eindopname neemt de opzichter de sleutels in ontvangst. U
moet de woning schoon achterlaten. Ook uw tuin/berging
moet u goed onderhouden achterlaten. Bij overname door de
nieuwe huurder van een schuurtje/garage mogen asbestplaten
niet worden overgenomen. Indien asbest gelijkende
materialen ter overname worden aangeboden, dan behoort de
oude huurder aan te tonen dat hierin geen asbest is verwerkt.
Mocht u de afspraken over de oplevering niet nakomen, dan
voeren wij de werkzaamheden uit op uw kosten.
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Jelly Faber (l) en Monique van der Veen

Nieuwe administratieve
krachten enthousiast

‘De linen binne
hjirre hiel koart.
Dat wurket noflik’
In de breedste zin van het woord verhuist elk jaar
tien procent van alle Nederlanders: van het ouderlijk
huis naar een appartement in een studentenflat of
huurwoning, van een huur- naar een koopwoning
of andersom of vanuit het vertrouwde stek naar een
zorgcentrum. Met deze verhuisbewegingen in het
achterhoofd is de drukte bij SWA voor Jelly Faber
(53) en Monique van der Veen (43) in een beeld van
beweging te vangen.
In een betrekkelijke stilte passeren veel getallen en cijfers
bij hen de revue. Jelly Faber is per 1 april ingewerkt in de
verhuuradministratie, terwijl ze daarnaast directeur-bestuurder
Emmy Elgersma ondersteunt met secretariële werkzaamheden.
“Der binne in protte ynskriuwings. Nije hierders krije fansels

in befestiging fan de ôfspraken, mar fanút SWA sjoen moat it
oersjoch oer it totaal ek behâlden bliuwe”. Naast de één-op-één
handelingen zoals de uitgifte van sleutels, vaak in combinatie
met andere SWA-medewerkers, heeft ze zo ook zicht op trends
en op urgente situaties. “De reden fan urginsje moatte de
minsken altyd sels per mail of per post opjaan, mar jo krije
alles ûnder eagen”. Het vertrouwelijk omgaan met informatie
is haar, met veel werkervaring bij een bankinstelling, eigen.
Bij de parttime betrekking – 24 uur per week – kan ze bogen
op collegiale ondersteuning op alle fronten. “De linen binne
hjirre hiel koart. Dat wurket noflik”. De werksfeer bij SWA kende
ze deels al op een indirecte manier door haar bankervaring.
Onvergetelijk is eerder voor haar een rondleiding van toenmalig
directeur-bestuurder Van den Berg geweest in het begin van
deze eeuw.

Stappenplan
De scharnier tussen oude en nieuwe situaties werkt
toevalligerwijs ook bij haar collega sinds 1 juni Monique van
der Veen soepel. Haar vader Siebe vormde namelijk van 1973
tot 1990 deel van het bestuur van Stichting Woningbouw
Achtkarspelen. “Yn dy tiid kamen der wolris minsken by ús
thús oan de doar mei de fraach oft der noch in hûs te hier wie”.
In die tijd had ze uiteraard niet kunnen bevroeden dat ze nu
wekelijks 24 uur werkzaam zou zijn bij SWA als administratief
medewerkster op de financiële administratie met onder
meer huuropzeggingen. “As ien de hier op seit, dan komt der
in trajekt op gong. Foar de ferhuzing fan de hierder is der
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in foaropname om te sjen at alles goed achterlitten wurdt”.
Meestal kan na een bezoek van een opzichter redelijk snel
de afrekening worden opgemaakt en de sleutel worden
ingeleverd. Soms dienen er werkzaamheden te worden
uitgevoerd en dient Monique van der Veen even dieper in
de materie te duiken. “In hierder moat fansels wol de tiid ha
om saken te herstellen of oan te passen. Ek dan wurde de
stappen dy’t nommen binne byhâlden, oant it sein der is dat
de nije hierder deryn kin. Alles wurdt fêstlein, sadat elke stap te
ferantwurdzjen is”.

Voor beiden blijft de charme van een sociale
woningbouworganisatie ook het directe contact met huurders.
“By de ‘sleuteluitgifte’ komme jo wolris ien tsjin dy’t graach
ek kaaien foar de bern ha wol. Dêr stiene jo oars noait by stil.
Froeger wie der meastal wol ien thús, mar de tiden bin bot
feroare”. Beide dames hebben vanwege hun nieuwe functie
bij SWA een kortdurende cursus in Nunspeet gevolgd over de
volkshuisvesting. “It ûntstean fan wenningbouferienings hat ea
hiel bysûnder west”.

Huurtoeslag,
komt u in
aanmerking?
We merken nog steeds dat een aantal huurders,
welke wel recht hebben op huurtoeslag, maar
dit niet aanvragen. Niet iedereen die huurt kan
huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen,
mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet
te hoog, maar ook niet al te laag zijn. U kunt via de
website van de belastingdienst een proefberekening
maken . U vult uw situatie in en ziet dan of u toeslag
krijgt. En hoeveel. Of bekijk hieronder nog even de
belangrijkste voorwaarden.
Uw inkomen mag niet te hoog zijn
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw
leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Uw vermogen mag niet te hoog zijn
U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld.
Iedere bewoner mag op 1 januari 2020 maximaal € 30.846
hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2020 maximaal
€ 61.692 hebben. Hebt u een thuiswonend kind met vermogen
dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij uw
vermogen.

Zoveel huurders, zoveel situaties
Uw huur mag niet te hoog zijn
Uw huur mag in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14. Zijn alle
bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn
dan € 432,51, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont.
Dan mag de huur toch € 737,14 zijn.
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Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Bent u geen Nederlander?
Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u
servicekosten moet meerekenen? Of zit u in een bijzondere
situatie? Kijk dan op Mijn Toeslagen of neem telefonisch
contact op met de belastingdienst: 0800 0543.

Joukje Schievink in het kantoor van SWA waar ze bij de
sleuteloverdracht een geurig bos bloemen cadeau kreeg.

Adres halve eeuw bekend, maar
voornaam van familie gewijzigd

‘Kom mar del yn
Joukjes hûs.
Dit is no myn plakje’

Vanaf haar dertiende levensjaar is Joukje woonachtig geweest
op hetzelfde adres, zodat haar hechting aan huis en haard
de sterkte van sneldrogend secondelijm kent. Na het op
jonge leeftijd overlijden van haar vader Simme woonde ze
er jarenlang samen met haar moeder Henderina. Na diens
overlijden in 2003 bleef de benaming in familiekring ‘ús beppes
hûske’. Bij de kinderen van haar broer Andries en schoonzuster
Dukke Schievink uit Kollum kwam deze benaming automatisch
in zwang.

Bekende post

“Een eigen huis een plek onder de zon en altijd
iemand in de buurt die van me houden kon”. De
openingszin van de songtekst van René Froger
klinkt Joukje Schievink (61) als muziek in de oren.
Als enige is ze na de sloop van huurwoningen aan
de Langelaan in Surhuisterveen teruggekeerd naar
het huisadres dat haar én de postbode zo vertrouwd
was: zelfde straat, zelfde huisnummer en zelfde
familie met nu een andere voornaam.

Tijdens het sloop- en nieuwbouwproject logeerde Joukje
Schievink bij de naaste familie in Kollum. Hoewel ze daar een
jaartje volop genoot van het weidse uitzicht over de vaart en
de landerijen richting Burum bleef Surhuisterveen lonken. “In
buorman bewarre de Feanster Krante foar my en guon post,
want oars moatte jo twa kear in adreswiziging trochjaan en
ik wist tefoaren dat nûmer 60 wer myn adres wurde soe”. In
‘Joukjes hûs’, zoals de familie haar tipte over de naamswijziging,
is ze bijzonder content met de nieuwe sfeer. “No in fêste fliering
en oars balken boppe, sinnepanielen op it dak en in prachtige
iepen keuken as diel no fan de keamer”. Met een glimlach
denkt ze terug aan de oude tijd waarin een apart gesitueerde
keuken met een muurkacheltje werd verwarmd. “No is der
grûnferwaarming. In hearlikheid”. Op de begane grond telt ze
twee slaapkamers waarmee ze de gastvrijheid in Kollum kan
belonen in een sfeer van wederkerigheid: “Kom mar del yn
Joukjes hûs. Dit is no myn plakje”.
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NIEUWBOUWACTIVITEITEN
Buitenpost
Met het openen van een gelegenheidsdeur door wethouder
Jouke Spoelstra is op vrijdag 13 november aan de
Halbertsmastraat officieel de nieuwbouw gestart van in
totaal 15 woningen. SWA bouwt op deze locatie 12 tweeonder twee kap en 3 vrijstaande woningen. De woningen zijn
allemaal levensloopgeschikt, met een slaapkamer en douche
op de begane grond. Op de 1e verdieping een badkamer, 2
slaapkamers, een onbenoemde ruime en een trap naar de
zolderverdieping. De nieuwbouw verrijst op de locatie waar
voorheen 20 huurwoningen zijn gesloopt.

Halbertsmastraat Buitenpost
Twee-onder-twee kap woning

Halbertsmastraat 2-onder-2 kap te Buitenpost

Rosanne Spoelstra

Twijzel
In de loop van volgend voorjaar verwachten we te kunnen
starten met de bouw van 2 woningen (type 2-1 kap) aan het
Flaakskampke (nabij de sportvelden). Ook deze woningen
zijn levensloopgeschikt met een slaapkamer en douche op
de begane grond. Op de 1e verdieping een badkamer, 2
slaapkamers, een onbenoemde ruimte en een trap naar de
zolderverdieping.

Halbertsmastraat Buitenpost
Vrijstaande woning

Harkema
Halbertsmastraat vrijstaand te Buitenpost

Rosanne Spoelstra

De Warmoltsstrjitte 93 en 95 zijn intussen gesloopt. Bouwplan
voor een 2/2 kapwoning is in voorbereiding.
Voor de oude tennisbaanlocatie is een procedure opgestart om
de bestemming te wijzigen naar woonbestemming.

Twijzelerheide
Ook in Twijzelerheide loopt een procedure om woningen te
mogen bouwen aan de Doarpsstrjitte.

Flaakskampke Twijzel
Twee-onder-een kap woning
Flaakskampke 2-onder-1 kap te Twijzel
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Belangstelling? Neem contact op met de afdeling verhuur.
Rosanne Spoelstra

De SWA-sudoku: doet u mee?
Per gezin mag 1 oplossing worden ingestuurd. Personeelsleden en hun gezin zijn van deelname uitgesloten. Onder
de juiste inzendingen verloten we prijzen van 1 x € 25 en 2 x € 15. Uw oplossing uiterlijk 15 januari 2021 sturen naar
swa@woningbouwachtkarspelen.nl of Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Veel succes!

Oplossing puzzel zomer 2020
De oplossing luidde: verhuiswagen. We hebben uit de
vele correcte inzendingen drie winnaars getrokken:

€ 25 dhr. H. Hiemstra, Buitenpost
€ 15 mevr. B. Wijnsma, Surhuizum
€ 15 mevr. R. Postma-Meetsma, Twijzel
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Samenstelling raad van
commissarissen en Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting
Contactraad SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en
de vergaderfrequentie. De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad
voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het
managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal
verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd.
Raad van commissarissen
•
•
•
•
•

Dhr. M.C. Brandsma, Geawei 1, Augustinusga
Mw. A. Helffrich-Hartsema, Koarstmoas 10, Surhuisterveen
Dhr. D. van der Bijl, Ried 5, Buitenpost
Dhr. W.R. Terpstra, Akkelei 12, Buitenpost
Dhr. K. Veldman, Veenderij 10, Surhuisterveen

Contactraad

•
•
•

District III: Augustinusga-Drogeham-Harkema
•

District I: Boelenslaan-Surhuisterveen-Surhuizum
•
•
•
•
•

Dhr. H. Benedictus, Verkerckstraat 2, Surhuisterveen
06-13756396
Mw. W. Terpstra-Bekkema, Dr. van Kammenstraat 11A,
Surhuisterveen 0512-331759
Mw. A. Frankes-Visser, Verkerckstraat 20,
Surhuisterveen 06-19668048
Mw. G. de Vries, Stikker 7, Surhuisterveen 06-15576681
Vacature

•
•
•
•

•

District II: Buitenpost-Gerkesklooster/Stroobos

•

Mw. J. Bergsma-Reidsma, Molenstraat 44, Buitenpost
0511-543163 secretaresse
Dhr. H. van Veenendaal, Molenerf 21, Buitenpost
0511-541969 voorzitter

VACATURES
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Mw. K. Alma-Veenstra, Koetsekralen 55, Harkema
06-29401393
Dhr. O. Witteveen, Sylgong 19, Augustinusga 06-45006050
Mw. A. Bouius, De Specht 44, Surhuisterveen 06-11131646
Vacature
Vacature

District IV: Kootstertille-Twijzel-Twijzelerheide

•
•

Dhr. J. Kootstra, Herbrandastraat 11D,
Buitenpost 0511-541322
Mw. Y. Homan-Lubben, Kruirad 7, Buitenpost 0511-543127
lid dagelijks bestuur
Dhr. P. Pettinga, Prof. Wassenberghstraat 14,
Buitenpost 0511-540014

•
•
•

Mw. J. Douma-Hamstra, W. Lodewijkstrjitte 40,
Kootstertille 0512-331209
Dhr. W. Beerda, Casimirstrjitte 37, Kootstertille 0512-332372
lid dagelijks bestuur
Dhr. J. Visser, S. Kloostermanstrjitte 26, Twijzel 06-11148397
Vacature
Vacature

De Stichting Contactraad SWA zoekt nieuwe leden voor de
districten I, III en IV. Huurders kunnen zich aanmelden bij
de secretaresse Mw. J. Bergsma-Reidsma van de Stichting
Contactraad SWA, Molenstraat 44, 9285 PC in Buitenpost.
Meer informatie via 0511-543163.

Nieuws van
de Contactraad
Het dagelijks bestuur van de contactraad is ondanks de
beperkte mogelijkheden om samen te vergaderen toch enige
malen bij elkaar geweest om te vergaderen. Als voorbereiding
op de bijeenkomst met de wethouders van wonen en zorg
(“prestatie afspraken”) hebben we onze punten op papier gezet
ter voorbereiding. Helaas kwamen we tijd te kort om onze
standpunten uiteen te zetten maar er is een vervolgoverleg
gepland en kunnen we onze standpunten alsnog indienen.
We hebben als voltallige contactraad vergaderd op 14
september en er zijn verschillende onderwerpen de revue
gepasseerd. Normaal zouden we op 19 oktober vergaderen
met de directie, het management team en de commissarissen
maar de zaal waar we dit normaal doen, kon ons geen 1,5 meter
afstand garanderen dus is er besloten om de vergadering niet
door te laten gaan.

Wat is er nog meer gebeurd?
Twee leden van het dagelijks bestuur hebben meegeholpen om
de actie welke SWA opgezet had, n.l. aandacht schenken aan
bewoners welke 50 jaar of langer in hetzelfde huis woonden,
te bezoeken. Op maandagmorgen eerst kleding passen en ‘s
middags met de cadillac op pad. Iedereen vond het in deze
moeilijke tijd leuk om wat bezoek te ontvangen. Persoonlijk
vond ik het zelf ook erg leuk want ik kwam nog wat bekenden
tegen zoals oud voorzitters van de Contactraad, biljart
kennissen en oud collega’s . In Kootstertille kwam ik bij iemand
die een afgezaagde boom in de achter tuin had staan en ik
opperde dat die wel op 1 meter hoog afgezaagd kon worden

en dan als bar kon fungeren en dan wat lekkere drankjes er op.
Ook op woensdag met de koets door Buitenpost was erg leuk.
Het bezoek aan Haersmahiem werd erg op prijs gesteld en de
bewoners genoten volop van onze komst.

Verslag van bestuurslid Yvonne over deze 3 dagen
Henk en Yvonne van de SWA contactraad zijn 3, 4 en 5 augustus
als The Beatles verkleed en met de koets in Fries kostuum mee
op pad geweest om huurders van de SWA die 50 jaar of langer
hetzelfde huis bewonen in het zonnetje te zetten. Bewoners
vonden het een leuk initiatief en waren blij met het bezoekje,
de zonnebloem en de toegezegde foto. We kregen meerdere
huisbezichtigingen en koffie aangeboden. Huurders zijn trots
op hoe ze wonen en de woningaanpassingen die ze hebben
gedaan voor hun woongenot. Tuinen vol mooie bloemen,
beelden van adelaar en arend. Met hulp van hun kinderen
wonen ze nog zelfstandig als 80 en 90 ‘plus’ jarigen. Een
bewoonster heeft 20 jaar in de contactraad gezeten, kinderen
die het huurcontract van hun ouders hebben overgenomen
en nog met plezier in hun ouderlijk huis wonen. 3 huurders
wonen al meer dan 50 jaar naast elkaar en gingen samen met
hun gezin op vakantie. Veel prachtige verhalen met lief en leed.
We hebben op deze 3 mooie middagen prachtige woonplekjes
en-paleisjes gezien.
Namens de Contactraad,
Henk van Veenendaal
voorzitter
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