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dorps wonen in Friesland

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van PSBwo-
nen. En niet alleen de nieuwsbrief is nieuw, 
maar ook de naam is aangepast en het logo 
en de website hebben we vernieuwd. De 
nogal lange naam Protestantse Stichting Be-
jaardenwoningen dekte de lading niet meer 
helemaal: we zijn er niet alleen voor men-
sen met een christelijke achtergrond, en ook 
niet alleen voor senioren. We hebben de his-
torie een plek gegeven in de nieuwe naam 
door de letters PSB te gebruiken, en hebben 
daar wonen aan toegevoegd om duidelijk te 
maken wat we doen. De nieuwe naam was 
aanleiding om ook het logo aan te passen. 
De nieuwe website en het uitgeven van een 
nieuwsbrief komen voort uit de wensen van 
zowel huurders als de visitatiecommissie, 
die aangaven dat het goed zou zijn dat wij 

met grotere regelmaat de huurders informeren over wat er 
speelt. Uiteraard hebben we alles zo nuchter mogelijk aange-
pakt, want we vinden het heel belangrijk goed met uw en ons 
geld om te gaan. Met deze stap kunnen we nu weer heel veel 
jaren vooruit.

Van oud...

Vernieuwing bij PSBwonen

...naar nieuw
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Colofon

U ontvangt de nieuwsbrief voorlopig op papier. Uiteindelijk 
willen we graag toe naar een digitale versie. Daarom vragen 
wij u om ons alvast uw e-mail adres door te geven. U kunt uw 
e-mail adres mailen naar: info@psbwonen.nl

De verhuur van woningen in Friese dorpen vormt de basis voor 
de corporatie. Veel woningcorporaties trekken zich terug uit de 
Friese dorpen. PSBwonen blijft echter eigenzinnig. In plaats van 
te vertrekken investeert zij juist in de dorpen. Zoveel mogelijk 
woningen worden opgeknapt en gerenoveerd. Voorzitter Gerard 
Kranendonk geeft een toelichting op de tegendraadse aanpak 
van de stichting: “Ons woningbezit bestaat vooral uit kleinere 
woningen in de dorpen, die vroeger bewoond werden door se-
nioren. Tegenwoordig is er ook veel belangstelling van andere 
kleine huishoudens, zoals starters en alleenstaande ouders met 
kinderen. Leegstand hebben we nauwelijks, dus is er blijkbaar 
behoefte aan deze huizen en daarom blijven wij aanwezig in de 
dorpen, en blijven wij er investeren.”

Nieuwe website
Wij nodigen u graag uit eens rond te kijken op de nieu-
we website: www.psbwonen.nl. Op de oude website stond 
een heel beperkte hoeveelheid informatie. Nog steeds  
beperken we ons tot de meest belangrijke informatie. 
Elke maand zullen wij bovendien een kort bericht met de  
laatste ontwikkelingen plaatsen. Mist u iets op de website? 
Of heeft u suggesties? Dan horen wij graag van u.

De Protestantse Stichting Bejaardenwonin-
gen werd opgericht in 1962. Het was toen 
nog gebruikelijk dat mensen die 65 wer-
den naar een bejaardentehuis gingen. Maar 
niet ieder dorp had een bejaardentehuis en 
dus vertrokken de bejaarden naar grotere 
plaatsen. Dat had een negatief effect op de 
leefbaarheid van de dorpen. Omdat de toen-
malige corporaties niet bereid waren om in 
dorpen te bouwen voor ouderen, namen de 
kerken het initiatief.

Ruim 50 jaar later bestaat de stichting nog 
steeds, maar werkt zij nu onder de naam 
PSBwonen. Dat is een bewuste keuze, want 
huren bij de stichting staat open voor ieder-
een, niet alleen voor mensen met een pro-
testantse achtergrond. Bovendien zijn het 
niet alleen maar ouderen die de huizen van 
PSBwonen bewonen. Wat wel gebleven is, 
is de kleinschaligheid, de betrokkenheid en 
de persoonlijke benadering. In vergelijking 
met andere corporaties is PSBwonen een 
kleine speler, met een woningbezit van 265 
woningen, verdeeld over twee gebieden in 
Friesland.

Digitale nieuwsbrief?

Focus op Friese dorpen

Al ruim 50 jaar
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