
Wij weten dat er veel meer huurders zijn die een bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid in hun straat, buurt of wijk. Veel meer dan de bewoners die dit jaar genomi-
neerd zijn. Met het uitdelen van deze taarten hopen wij ook deze huurders hiermee 
te ondersteunen. En wellicht zijn meer mensen geïnspireerd om er samen een � jne 
buurt van te maken. Want buurten en wijken zijn leuker, socialer en veiliger als 
buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. 

Wegens het grote succes gaan we de actie volgend jaar herhalen, zodat ook u of 
een goede buur een kans kan maken op een lekkere taart.

E e n v o u d i g   •    V e r b o n d e n   •   O p l o s s i n g s g e r i c h t

Thús Wonen ‘grutsk’ 
op deze goede buren
‘Deze bewoners kregen een lekkere taart voor hun goede daad!’

In de vorige krantenpagina deden wij een oproep om 
goede buren te belonen, omdat zij onmisbaar zijn voor de 
leefbaarheid in jouw buurt. Woensdag 21 oktober gingen 
verschillende collega’s van Thús Wonen, waaronder 
directeur-bestuurder Jeannette Dekker, op pad om samen 
deze goede buren in het zonnetje te zetten. Uiteraard met 
een persoonlijk woord van dank. Het stukje waardering 
leverde warme, mooie en bijzondere momenten op.

Wat een mooie en bijzondere verhalen kwamen er 
binnen en wat een mooie momenten leverde het op 
bij het uitdelen. Op deze pagina een overzicht van een 
aantal bewoners en hun ‘aandragers’. 

In het 
zonnetje!

Hier kunt u ons bereiken:

t 0800 5511 511
e info@thuswonen.nl 
i www.thuswonen.nl

Postadres Postbus 41, 9100 AA Dokkum
Bezoekadres Holwerderweg 17, Dokkum

graach
dien!

ContactOndersteunen en inspireren

Dankbare en bijzondere buren

De taarten zijn op gepaste wijze 
uitgereikt en volgens de richtlijnen 
rondom het coronavirus. Misschien 
laten sommige foto’s een vertekend 
beeld zien. 

RTV NOF ging met een collega mee 
om een reportage te maken.

Note:

De begeleiders van Stichting Talant voor Woonlocatie De 
Berken in Dokkum kregen in de tuin een taart overhandigd. 
Mevrouw Nielsen heeft de begeleiding van de woonlocatie 
genomineerd als dank voor hun goede zorgen tijdens haar 
revalidatie na haar operatie. “Jullie hebben heel goed op mij 
gepast. Geniet van de lekkere taart, jullie verdienen het.” 
Ook wordt Thús Wonen bedankt voor het leuke gebaar.

De familie Van der Bij woont al meer 
dan 60 jaar in De Westereen. Hun dochter gaf haar ouders 
op. “Omdat ze allebei altijd voor iedereen klaar staan, of 
het nu buren zijn of familie is.” Ondanks hun hoge leeftijd 
helpen ze waar ze kunnen. Meneer Van der Bij verzorgde 
altijd de tuin van de naaste buren. Dit onder het mom dat de 
buren beiden werken en druk zijn. Daarnaast onderhoudt 
hij de heg tussen hun woning en de andere buren. Zelf 
vinden ze het normaal dat je een ander helpt: “Dat dogge je 
gewoan.” 

Bennie Wiersinga uit Kollumerzwaag is genomineerd 
door mevrouw 
Nellie Dijkstra. Als 
nieuwe bewoner 
ziet zij dat hij veel 
hulp biedt aan 
omwonenden. 
Vooral aan de 
ouderen in de 
nieuwbouw 
verderop. “Door 
mensen zoals Bennie blijft een buurt leefbaar. 
Het is terecht dat hij in het zonnetje wordt gezet”, aldus 
mevrouw Dijkstra. Bennie zelf vindt het normaal dat 
je wat voor een ander doet. Hij geeft aan dat hij vaker 
bedankjes krijgt, maar een compliment in de vorm van 
deze taart is natuurlijk altijd � jn. “Een stukje waardering 
én de dokter zei dat ik goed moest eten en dat kan wel 
met een lekker stukje taart.” 

De familie Van der Bij woont al meer 

Buurvrouw Petra, die 
sinds 10 jaar in deze straat 
woont, heeft de familie 
Kobus uit De Westereen 
aangemeld. Niet alleen 
omdat het lieve buren 
zijn, maar ook omdat ze 
altijd voor haar klaar staan 
als het nodig is. Meneer 
Kobus: “Nou buurvrouw, 
bedankt! Dan gaan we 
vanmiddag samen een 
bakje ko�  e doen met een 
lekker stuk taart.” 

De buurvrouw van mevrouw 
Dijkstra uit Oudwoude vindt 
dat zij wel een lekkere taart 
verdient. “Ik ben zelf van de 
online bestellingen en omdat 
ik bijna nooit thuis ben als de 
pakketjes worden afgeleverd, 
neemt zij ze altijd zonder 
problemen in ontvangst.” 
Mevrouw Dijkstra, zelf net 
terug van haar werk, was een 
beetje overdonderd door het 
bezoek aan de deur, maar 
vond de nominatie en het 
gebaar zeer leuk. 

Eén buurvrouw uit Broeksterwâld is door 2 buren aange-
meld, zonder dat ze het van elkaar wisten. “Zij staat echt 
voor íedereen klaar. Als er iemand ziek is of hulp nodig 
heeft, springt ze ‘in de bres’. Ze brengt alleenstaande ou-
deren een kommetje soep of een lekkere pannenkoek. Zij 
zorgt ervoor dat we regelmatig ko�  edrinken, organiseert 
buurtborrels, de buurtbarbecue en de jaarlijkse Buren-
dag”, vertelt buurvrouw Tjitske. “Dankzij haar inzet is er 
hier een picknicktafel geplaatst, waardoor oudere be-
woners weer buiten komen en een praatje maken. Jong 
en oud ontmoeten elkaar hier. En ze bezorgt ook nog 
met verjaardagen een kaart en een kleine verrassing”, 
vult buurvrouw Wietske aan. Veel buren hadden de vlag 
uitgehangen en kwamen kijken bij het feestelijke mo-
ment. De buren hadden zelf een bos bloemen geregeld. 
Zichtbaar ontroerd nam ze de cadeaus in ontvangst. 

Het eerste wat Corrie Lei uit Dokkum zegt als ze de taart 
aan buurvrouw Goud geeft: “Bu� er is sa’n pop! Zij is echt 
de meest gezellige, meelevende buurvrouw die er is.” Al 
17 jaar wordt er lief en leed gedeeld. Mevrouw Goud doet 
haar naam eer aan. 
Zij is goud waard voor de 
buurt. “Zij sjut ook om nei 
oare buren”, bijvoorbeeld 
naar de mensen die hun 
partner zijn verloren. “We 
zijn super blij met haar en 
haar man als buren”. 

“Zij mag best eens weten dat zij heel belangrijk voor ons 
is”, vertelt Miranda Visser. “Ze helpt in de tuin en heeft 
een luisterend oor voor iedereen. Ze is jong van geest 
en heeft veel levenswijsheid. Voor mijn zoontje is ze een 
‘extra’ beppe.” Het gaat om buurvrouw Joukje Jansma. 
Al 45 jaar woont mevrouw Jansma met veel plezier in de 
Heldersstraat in Dokkum. Miranda woont er sinds 3 jaar 
met evenveel plezier. Miranda heeft buurvrouw Gertie 

en de schoondochter 
van mevrouw Jansma 
betrokken in het com-
plot. Mevrouw Jansma 
is zichtbaar ontroerd 
als we voor de deur 
staan.

“Maaike is zeer sociaal en een echte bruggenbouwer”, 
zegt Jan de Haan over zijn buurvrouw Maaike Terpstra uit 
Dokkum. “Maaike helpt iedereen die hulp nodig heeft.” 
Ze onderhoudt vele tuintjes van buren die niet in staat 
zijn om het zelf te kunnen doen. Ook het opknappen aan 
de binnenkant door een verfbeurt of behangetje doet ze 
graag. Er zijn veel mensen in de straat die alleen wonen 
en eenzaam zijn. 
Maaike bezoekt hun 
vaak en zorgt ervoor 
dat mensen elkaar 
opzoeken. Jan sluit 
af met de woorden: 
“Maaike is iemand 
waar wij erg trots op 
zijn. Ze is een topper.” 
Maaike reageert 
hierop: “Het is � jn als je iets te doen hebt en anderen 
kunt helpen. En ik krijg er veel liefde voor terug.”

Samantha is 1,5 jaar geleden in de Hoedemakerspolder 
in Dokkum komen wonen. Zij biedt haar buurvrouw 
Rosita de taart aan. “Ik kan altijd bij Rosita terecht voor 
tips over de tuin, voor het lenen van tuingereedschap en 
voor praktische hulp.” Rosita heeft bij diverse mensen in 
de straat geholpen met de tuin. Met veel creativiteit en 
weinig geld weet Rosita een tuin sfeervol in te richten. 
“Rosita is ouder dan mijn moeder, maar sinds 1,5 jaar heb 
ik er een vriendin voor het leven bij gekregen.” Rosita was 
zichtbaar emotioneel van dit gebaar. “De taart komt op 
een goed moment, weer eens wat leuks na een periode 
van verlies”, was haar reactie.  

je iets te doen hebt en anderen 


