Nieuwsbrief 06-2020
Van de voorzitter,
We zijn alweer op de helft van 2020. We kunnen terug kijken op een zeer bijzonder eerste halfjaar. En daarbij doel ik natuurlijk op het
feit dat ook ons land, gelijk als de rest van wereld, bedreigd wordt door het Corona virus.
Nooit eerder heb ik meegemaakt dat er zulke vergaande en verstrekkende maatregelen nodig waren om een dreiging te bedwingen. In
Friesland zijn we er, tot nu toe, in vergelijk met andere delen van Nederland relatief goed van afgekomen. Maar ook hier zullen we de
gevolgen van de dreiging, welke nog niet voorbij is, zeker gaan merken. De laatste nieuwsbrief van PSBwonen dateert al van bijna anderhalf jaar terug. Veel te lang geleden.
Als PSB zijn we bezig een aantal processen te digitaliseren. Als het goed is zal u, als huurder, hiervan niets anders ondervinden dan voordelen. Zo is het voornemen minimaal twee maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit te geven, daarnaast zal de site opgewaardeerd worden waardoor we sneller en adequater kunnen reageren. Hierdoor zal de site meer up to date worden en voor iedereen waardevoller.
Binnen PSBwonen is er ook het nodige veranderd. Afgelopen maand is de heer A. Jansen als nieuw lid van het dagelijks bestuur geïnstalleerd. In de komende nieuwsbrief zal hij zichzelf voorstellen. Ook in de Raad van Toezicht zijn, al enige tijd geleden, twee nieuwe leden
benoemd, namelijk mevrouw Staats en de heer Waldus. Beide stellen zich in deze nieuwsbrief nader aan u voor. Eind 2019 heeft de heer
Bos afscheid genomen als voorzitter van de RvT. Voor zijn periode in de RvT is de heer Bos jarenlang voorzitter van het dagelijks bestuur
geweest. De heer Bos is dan ook van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van PSBwonen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk
zijn.
Bij verhuur Noord heeft de heer Leistra, zoals u op de site heeft kunnen vernemen, de heer Terpstra opgevolgd. Beide verhuurafdelingen
( Noord en Zuid) alsmede het kantoor hebben gedurende de corona beperkingen hun taken
weten te continueren. De dienstverlening is, waar nodig, aangepast op de richtlijnen van
het RIVM, maar is nooit stil gevallen.
Tot zover de wetenswaardigheden van de afgelopen periode.
Voor nu wens ik ieder een mooie maar vooral gezonde zomer toe.
Hartelijke groet,
Peter Ernst
Bestuursvoorzitter PSBwonen

Verzoek aan onze huurders
Vanwege het digitaliseren van de nieuwsbrief, maar ook om tijdig onderhoudsplannen
en/of renovaties aan te geven, zijn wij ermee bezig om ons e-mailbestand van onze huurders aan te vullen.
Graag willen wij u vriendelijk verzoeken om uw e-mailadres aan ons door te geven.
Dit kunt u doen via een e-mail naar info@psbwonen.nl , onder vermelding van uw adres.
Alvast bedankt.

PSBwonen is een betrokken en ondernemende, kleine, woningstichting
die zich heeft gespecialiseerd in het verhuren van sociale huurwoningen in
de kleine dorpen in noord en zuid Friesland en is opzoek naar een

Bestuurslid Dagelijks Bestuur
in de functie van secretaris
Zie PSBwonen.nl voor een uitgebreide profielschets.
Reacties bestaande uit een motivatiebrief met cv richten aan info@psbwonen.nl voor 22 juli 2020

Zoals al eerder aangegeven, volgen de voorstelrondes van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht,
mevrouw Patricia Staats en de heer Thijs Waldus.
Even voorstellen:

Lid Raad van Toezicht
Patricia Staats

In november 2019 ben ik gevraagd om als lid plaats te nemen in de
Raad van Toezicht van PSBwonen.
Met veel plezier heb ik ingestemd en stel ik me even aan u voor:
Mijn naam is Patricia Staats, 63 jaar en woon met mijn man sinds
enkele jaren in het mooie en vooral rustige Noordwolde, gemeente
Weststellingwerf. Wat een verschil met het drukke westen, het rumoer, de files etc. waar we jaren geleefd en gewerkt hebben.
Mijn opleiding en werk heeft altijd in het teken gestaan van werken
met en voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap. Het doen van onderzoek bij TNO en het jarenlang werken als
locatiemanager in verschillende grote verpleeg- en woonzorgcentra
en thuiszorg heeft veel inzicht gegeven in wat wonen betekent
(heeft) in het dagelijks leven van mensen.
Sociale woningbouw realiseren en behouden/beheren in de kleine
dorpen staat bij PSB wonen hoog in het vaandel, dat spreekt mij erg
aan om inwoners, zolang het kan, daar te laten wonen waar ze zich
prettig en vertrouwd voelen. Met korte lijnen, een open communicatie en goede sfeer die ik ervaar binnen PSB wonen, heb ik er alle
vertrouwen in dat PSB wonen een goede toekomst heeft. Het is een
kleine, flexibele en laagdrempelige organisatie waar ik als toezichthouder graag mijn ‘steentje’ aan wil bijdragen.

In het najaar van 2018 ben ik toegetreden tot de Raad
van Toezicht van PSB wonen.
Mijn eerste kennismaking met PSB was het mee mogen
werken aan de eerste website van de
woningstichting: www.seniorenhuurwoning.nl in 2004.
Graag stel ik mij in deze nieuwsbrief aan u voor.
Mijn naam is Thijs Waldus, 59 jaar oud, geboren en getogen te Steggerda.
Via mijn opleiding aan de school voor bosbouw en cultuurtechniek te Velp en werkgever
Ingenieursbureau Oranjewoud ben ik in de meeste provincies projectmatig aan het werk geweest.
Eerst voor waterwerken, sport, seismisch onderzoek, milieu, infrastructuur en cultuurtechniek,
later als taxateur en makelaar bij waarderingsprojecten
voor de WOZ, bij velen beter bekend als de OZB.
Na in 1998 voor mijzelf te zijn begonnen ben ik mij meer
gaan richten op thema's als plattelandsleven,
sociale cohesie en energie.
Vandaar mijn interesse voor huisvesting in de kleine dorpen op het platteland.
Thijs Waldus

Maak kennis met…
Menze Leistra
Ik ben van 1952 en geboren en getogen in Damwoude
(voormalig Murmerwoude).
Ik ben getrouwd met Mattie en samen hebben wij 3 jongens en
inmiddels 3 kleinkinderen.
In 1975 zijn wij in Blija komen wonen, vanwaar wij in 1986 verhuisd
zijn naar Marrum. Ik woon dus centraal in het werkgebied van
PSBwonen Noord en heb de werkzaamheden bij PSBwonen
overgenomen van Siebe Terpstra.
Ik heb bijna 40 jaar bij de Provinsje Fryslân gewerkt op de
Grafische afdeling, waar wij zorgdroegen voor alle soorten drukwerk en
kleurenproducties, dit ter ondersteuning van de Provinciale taken.
In oktober 2017 ben ik met pensioen gegaan.
Mijn hobby’s zijn o.a.tuinieren, fitness, wandelen.
In februari 2020 kwam PSBwonen op mijn pad,
dit leek mij leuk werk om te doen want ik miste
de vele contacten die ik altijd had via mijn
werk als grafisch adviseur.
Inmiddels heb ik al met verschillende huurders persoonlijk kennis
gemaakt en heb met Siebe al een aantal werkbezoeken
aan huizen en appartementen gemaakt.
Colofon
Ik hoop dat ik met jullie als huurders
een goede relatie op kan bouwen en daar waar
nodig is iets voor jullie kan betekenen.
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