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interview

“Toen wij hier 56 jaar geleden kwamen wonen stond hier bijna 
niets. We zagen de trein naar Groningen rijden. En vanuit de 
Abeelstraat zagen we ook de bussen rijden bij de kruising Anne 
Vondelingweg en de Groningerstraatweg. Dat beeld kun je nu 
bijna niet meer bedenken”, aldus Durkje Hoekstra-Wouda.

“Het straatbeeld was destijds ook totaal anders. Iedereen kende 
elkaar. Er woonden hier allemaal jonge stelletjes. Iedereen bracht 
zijn kinderen naar de huidige Plataanschool. Je sprak elkaar dus 
regelmatig. De tuintjes zagen er strak uit. De bakker en de slager 
zaten tegenover ons in de straat. Van dat alles is vandaag de dag 
nog weinig over”, zegt Durkje. “Het contact blijft nu beperkt tot 
de portiek en met sommige buren. Dat is best jammer.” 

Jong en fit 
Durkje Hoekstra-Woude toont veel interesse in de jonge 
mensen om haar heen. Ze maakt graag eens een praatje 
met haar buren. Op die manier houd je contact met de 
buitenwereld. “Ik ben niet iemand die achter de geraniums 
blijft zitten. Contact met de mensen om me heen houdt me 
jong en fit. Ik doe dat graag.” 

De huizen zijn vaker gerenoveerd. Toen moest de familie 
Hoekstra tijdelijk ergens anders verblijven. Maar dat duurde 

nooit lang. Durkje huurt een woning van Woonfriesland. 
Ze is dus al 56 jaar huurder van haar huidige huis in de 
Abeelstraat.

Nauwelijks overlast
Last van de buren heeft Durkje Hoekstra-Wouda in al die 
jaren niet vaak gehad. Er was wel eens een ruzie maar dat 
was meestal snel over. Het is een keer voorgekomen dat de 
buren een hennepplantage hadden. Dan stonden er weleens 
drugdealers op de hoek, maar die tijd is gelukkig over, vertelt 
Durkje Hoekstra-Wouda.

'n Veilig plekje
Durkje voelt zich veilig in de wijk. Ze komt niet veel in 
Heechterp, maar in haar eigen wijk voelt ze zich thuis. En ze 
wil hier ook nog lang niet weg, want dit is haar plekje. Ze is 
twee keer geïnterviewd voor de televisie. Omdat ze de langst 
wonende bewoner in de wijk is. Mevrouw Hoekstra-Wouda 
mocht toen een renovatietegel onthullen die op de hoek van 
de Abeel- en de Plataanstraat hangt. De pers schonk extra 
aandacht aan Durkje omdat ze al zo lang in de wijk woont.

Door de jaren heen maakte Durkje Hoekstra-Wouda veel mee 
in de wijk. En ze heeft het er nog steeds erg naar haar zin!

Alweer 56 jaar geleden verhuisden Durkje Hoekstra-Wouda (85 jaar) 

en haar man van de Cornelis Trooststraat naar de Abeel.  

Sinds die tijd is ze niet meer verhuisd. “Dit is echt mijn plekje.”

“IK BEN GEEN TYPE OM  
ACHTER DE GERANIUMS

TE BLIJVEN ZITTEN” 
Durkje Hoekstra-Wouda

Al 56 jaar in Heechterp-Schieringen  

DURKJE HOEKSTRA-WOUDA
WOONT HET LANGST IN ONZE WIJK

wonen in heechterp-schieringen :: geen probleem


