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Renovatie Oud
Sint Anthony Gasthuis
Elkien Leeuwarden is verhuisd
	Hoe voorkomen we slachtoffers
bij brand?

Renovatie Oud Sint Anthony Gasthuis
Leeuwarden afgerond

 ns huurhuis voelt als een
O
eigen huis

De steigers en winddoeken rondom het hoofdgebouw van het Oud Sint Anthony Gasthuis
in de Grote Kerkstraat zijn weg. De renovatie van het historische complex uit 1877 in de
Leeuwarder binnenstad is afgerond. Leeuwarden heeft er een parel bij!
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Het kantoor en de werkplaats van
Elkien in Leeuwarden zijn verhuisd.
Sinds 9 maart 2020 is ons nieuwe adres:
Slauerhoffweg 11 in Leeuwarden.
Dit is op industrieterrein De Zwette.

Lees meer over de verhuizing
op de volgende pagina!
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De renovatie is het resultaat van
een intensieve samenwerking
tussen afdeling monumentenzorg
van de gemeente Leeuwarden,
Zaanderwijk en Elkien. Het begon
met een grondige bouwkundige
inspectie van de totale buitenschil
waarbij van alles aan het licht kwam.
Lekkage in de goten, houtrotschade
en ook het voegwerk liet slechte
delen zien. Het gebouw had enkel
glas met tocht en geluidsoverlast
als gevolg.

Omdat we te maken hadden
met een Rijksmonument had de
renovatie nogal wat voeten in
aarde. Diverse gespecialiseerde
bedrijven werden ingeschakeld.
Metsel- en voegwerk werden
aangepakt en het natuursteen
geïnspecteerd. Een hele klus was
ook het vervangen van de gebogen
ruiten op de hoeken.
Alle historische ramen hadden
andere maten. Geen raam
was gelijk.

Elkien kocht het complex in 1987 en
heeft het ingrijpend verbouwd om
er sociale huurappartementen te
realiseren. De originele gevel bleef
bewaard, maar de hele binnenzijde
van het gebouw is aangepast en nu
toe aan grootschalig onderhoud.
Het plan van aanpak vereiste
maatwerk. Hoe behoud je de
cultuurhistorische waarde van een
monument terwijl je duurzame en
energiebesparende ingrepen doet?

Ook de opvallende toegangspoort
van het gebouw kreeg een
opfrisbeurt. De cijfers, letters en
klok op de gevel en de kappen
van beide lantaarns zijn opnieuw
verguld. Het vergulden van deze
ornamenten is uitgevoerd door een
schilder die hiervoor een speciale
opleiding heeft gevolg. Ook is de
vlaggenmast teruggeplaatst en
zijn er sfeervolle LED pitten in de
lantaarns gedraaid.

Als kers op de taart is op
woensdag 11 maart een 4 meter
hoge windvaan op het dak
geplaatst. Deze windvaan is een
kopie van de oorspronkelijke
windvaan. Bovendien krijgt het
Oud Sint Anthony Gasthuis
als allereerste gebouw in
Leeuwarden de officiële status van
rijksmonument door het bevestigen
van een rijksmonumentenschildje
op de gevel van het gebouw.
Dit schildje is speciaal voor
Leeuwarden ontwikkeld en is te
herkennen aan de gele en blauwe
kleur van de stad.

Het kantoor en de werkplaats van Elkien in Leeuwarden
zijn verhuisd. Sinds 9 maart jl. is het nieuwe adres:
Slauerhoffweg nummer 11 in Leeuwarden. Dit is op
industrieterrein De Zwette. Komt u met het openbaar
vervoer? Neem dan buslijn 1 richting de wijk Westeinde
of richting het busstation. U stapt uit bij bushalte
Schenkenschans.
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Deurkruk of deurklink?
Wist u dat het woord deurklink eigenlijk een foute naam is?
Een deurklink hoort namelijk bij een schuif- of schuttingdeur.
Beter is het woord deurkruk. Deurkrukken en kranen worden in huis
heel veel gebruikt. Door dit intensieve gebruik rammelen ze als het
ware los. Met het juiste gereedschap zijn ze meestal snel weer vast
te draaien.
Spie of inbus?
In de huizen van Elkien zien we twee soorten deurkrukken.
Met een spie (ijzeren pennetje) of met een inbus. Heeft u een
loszittende deurkruk met een spie? Tik dan met de vlakke kant
van de hamer op de spie. Als u deze verwijderd heeft, kunt u
het krukdeel demonteren. U ziet dan een vierkante stift met een
schroef erin. Als u deze schroef aandraait naar rechts zet u de
deurkruk weer ‘strakker’. Let op dat u de kruk niet té strak draait.
Deurkrukken met een inbus zijn nog eenvoudiger af te stellen.
Draai met een inbussleutel nr. 6 de kruk los. Druk vervolgens de
delen weer in elkaar en draai de inbus weer vast. Denk er ook hier
aan dit niet al te hard vast te draaien. Een inbus draai je zo maar ‘dol’.

Op naar de
volgende klus…

Kijk ook eens op
www.youtube.com/user/ElkienWonen
voor meer tips!
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Met de bus
naar Elkien
Leeuwarden

We werken op afspraak. Een afspraak maken kan
via onze klantenservice. Het telefoonnummer is
0513 – 635 735. Een mail sturen kan ook naar
klantenservice@elkien.nl
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Een paar dagen geleden had ik er weer een. Een loszittende
deurkruk. De bewoner had zichzelf daardoor opgesloten in de
slaapkamer. Door het duwen, was de deurklink aan de andere
kant uit de deur gevallen. Gelukkig was er iemand thuis om hem
te bevrijden. De bewoner had al een geprobeerd het inbusboutje
vast te draaien met een schroevendraaier. Helaas zonder succes.
Ik was blij dat ik het juiste inbusboutje in mijn bus had liggen
en het euvel dus snel kon verhelpen.
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Als u met de auto komt vanaf de kant van de
Fahrenheitweg kunt u op de Slauerhoffweg niet links
afslaan richting het pand van Elkien. U moet even
doorrijden, de rotonde nemen en terugrijden in dezelfde
richting. Vervolgens slaat u dan rechtsaf richting Elkien.
Er zijn parkeerplaatsen voor de deur.

Daar zit de crux
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Project Waldhûs Wijnjewoude
Vanuit het dorpsbelang in Wijnjewoude ontstond het initiatief om huisvesting voor
ouderen te creëren. Het gaat met name om zorgbehoevende ouderen.
Het appartementencomplex
Waldhûs is van origine een
woonvorm voor bewoners van
55 jaar en ouder. Deze locatie
was volgens het dorpsbelang heel
geschikt voor het creëren van
levensloopbestendige woningen.
Een levensloopbestendige woning is
een woning waar de bewoners
kunnen blijven wonen, ook als er

zorg nodig is. Vanuit deze gedachte
is contact met Elkien opgenomen
en een werkgroep opgericht.
Samen met een deskundige werd
een plattegrond ontwikkeld die
perfect aansluit op de wensen van
de zorgbehoevenden. ketenpartner
Wits is hierbij betrokken en gaat de
plannen uitvoeren. Communicatie is
hierbij erg belangrijk.

Vandaar dat er ook bewoners en
een zorggroep betrokken worden
bij dit project. Op dit moment staan
er twee woningen leeg; één van
deze woningen wordt ingericht als
modelwoning. Begin 2020 worden
de plannen gedetailleerd uitgewerkt
en gepresenteerd.

Wijkvernieuwing Grou
In 2018 is Elkien gestart met een wijkvernieuwing in Grou. Het gaat om de
Nijdjipstrjitte en de omliggende straten (zie foto). De meeste woningen in de wijk
zijn van slechte kwaliteit. Problemen zoals vocht en tocht kunnen niet worden hersteld
binnen redelijke kosten. De woningen zijn op. Sloop en nieuwbouw is daarom de
beste optie.
In de Gruttostraat bevindt zich
een braakliggend terrein waar
woningen worden gebouwd.
Op deze plek bouwen we samen
met onze ketenpartner Van Wijnen
15 (senioren)woningen met een
slaapkamer op de begane grond.
Omdat de totale wijkvernieuwing
over een groot gebied gaat, hebben
we het project opgedeeld in fasen.

Fase 3
Sloop Friesmastrjitte 1 t/m
9, Lynbeanstrjitte 2 t/m 16,
Nijdjipstrjitte 2 t/m 28 +
vervangende nieuwbouw.

Fase 1
Gruttostrjitte: nieuwbouw
15 seniorenwoningen in 2020.

Fase 5
Sloop Mr. P.J. Troelstrawei 2-1 t/m
2-36 + vervangende nieuwbouw.

Fase 2
Sloop Nijdjipstrjitte 1a t/m
41 + nieuwbouw 18 kleine
gezinswoningen en 4 ruime
gezinswoningen in 2021.

De nieuwbouw aan de Gruttostrjitte
is fase 1 van het project.
Bewoners van de fasen 2 en 3
uit het wijkvernieuwingsgebied
hebben voorrang gekregen bij
de nieuwe woningen.

Fase 4
Sloop J. Nieuwenhuisstraat 16 t/m
36, Mr. P.J. Troelstrawei 5 t/m 15 +
vervangende nieuwbouw.

Belangstelling?
De woningen die over zijn, worden
verhuurd via: frieslandhuurt.nl
Planning
De planning is dat we eind 2020
starten met de sloop en begin 2021
beginnen met de nieuwbouw.
De nieuwe woningen zijn gasloos
en zeer energiezuinig.

Zelfstandig wonen, met hulp als het nodig is
Appartementencomplex JP van den Bent Stichting in Sneek
Aan de Jancko Douwamastraat 41 in Sneek staat sinds 2013 een appartementencomplex van
Elkien met een bijzondere groep bewoners. Huurder van het complex is de JP van den Bent Stichting.
De Stichting ondersteunt op deze locatie 16 mensen die zelfstandig wonen in hun eigen appartement.
De JP van den Bent Stichting
helpt mensen met een beperking
om zo gewoon mogelijk te leven.
Dat betekent dat de bewoners
zelfstandig wonen en hun eigen
keuzes maken, maar dat er 24 uur
per dag ondersteuning aanwezig
is in het pand. Het zorgteam huist
in eenzelfde appartement als de
bewoners en bestaat uit dertien
mensen met een agogische
achtergrond. Zij kijken wat de
bewoners aan ondersteuning
nodig hebben: wat kan wel en wat
niet? Wat is veilig? Soms worden
er afspraken gemaakt met een
bewoner. Als iemand bijvoorbeeld
nachtenlang wakker ligt omdat hij
aan het schermpje van zijn telefoon
gekuisterd blijft, kan worden
afgesproken dat de telefoon
‘s nachts in het kantoortje van het
zorgteam wordt bewaard.

Verloop is er nauwelijks. Hieruit blijkt
dat de bewoners erg blij zijn met
hun plek. Dit geldt in ieder geval
voor Floris Bies. Hij is bewoner van
het eerste uur en heeft het prima
naar z’n zin. “Ik vind het gezellig
dat ik hier met andere mensen
woon, maar dat ik toch een eigen
huisje heb met een eigen keuken
en zo,” zegt hij. “Ik heb het eten
voor vanavond al klaar, maar ik
moet straks nog een toetje halen
in de supermarkt. Dat zeg ik
dan wel eerst tegen een van de
begeleiders.” Overdag werkt Floris
bij Arbeidscentrum Sneek. Een paar
dagen per week in de bakkerij en
soms ook in het groenatelier of bij
de voedselbank. Als hij uit zijn werk
komt gaat hij eten en daarna lekker
op de bank naar films kijken. “Het
liefst naar Cartoon Network, dat vind
ik leuk,” zegt Floris met een lach.

Een eigen plek

Hulp bij alledaagse dingen

De meeste bewoners van de
Jancko Douwamastraat 41 wonen
er al vanaf de oplevering in 2013.

De huidige bewoners variëren in
leeftijd van 18 tot 44 jaar. Overdag
gaan de meesten naar school, werk

of dagbesteding. De mate van
ondersteuning wisselt van persoon
tot persoon. Wat voor de één heel
gewoon is, is voor de ander lastig.
Vaak gaat het om alledaagse zaken
zoals koken, schoonmaken, omgaan
met geld en het bezig zijn met
hobby’s.

Belangstellendenlijst
De JP van den Bent Stichting heeft
locaties in Friesland, Groningen,
Flevoland, Gelderland en Overijssel.
In Sneek heeft de Stichting vier
locaties. Om in aanmerking te
komen voor wonen bij de JP van den
Bent Stichting is een Wlz-indicatie
(Wet langdurige zorg) nodig van
het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Ook mensen met een pgb
(persoonsgebonden budget) kunnen
een beroep doen op ondersteuning.
Wie graag een woonplek wil bij
de JP van den Bent Stichting kan
contact opnemen met de Stichting:
jpvandenbent.nl.
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Hoe voorkomen we
slachtoffers bij brand?

Elkien wil natuurlijk slachtoffers bij brand voorkomen. Daarom hebben we brandweerman
Anne de Jager gevraagd naar tips voor onze bewoners. Anne is medewerker risicobeheersing
bij brandweer Fryslân. Zijn belangrijkste tip: zorg dat u op tijd kunt vluchten!
Sluit binnendeuren
Sluit voor het slapengaan altijd de
binnendeuren. Dat redt levens als
er brand uitbreekt. Gesloten deuren
beperken de verspreiding van
giftige rook, de grootste bedreiging
bij brand. Daardoor heeft u bij een
brand veel meer kans en tijd om
veilig te vluchten.

Plaats Rookmelders
Rook bestaat uit giftige gassen.
Het inademen van rook is
gevaarlijk en kan dodelijk zijn.
Hang rookmelders op waar brand

kan ontstaan. In ieder geval in
vluchtroutes, zoals in de hal en op
de overloop. Maar het liefst ook
in ruimtes waar u slaapt, zeker
wanneer hier elektrische apparaten
aanwezig zijn. Als u slaapt ruikt u
niks; u wordt dus niet wakker van
de stank van de rook. Uw gehoor
werkt wel als u slaapt. Rookmelders
zijn daarom van levensbelang.

Maak een vluchtplan
Vaak heeft u maar een paar
minuten om uzelf te redden. Door
rook worden de trap en overloop

onherkenbaar en soms niet of
zeer moeilijk te bereiken. Door
de zwarte, dikke en giftige rook
ziet u niets meer en gaat ademen
moeizaam. Het is daarom belangrijk
om te weten hoe u moet vluchten
bij brand. Een vluchtplan helpt
daarbij. Spreek af welke ouder welk
kind bij brand in veiligheid brengt
en oefen het vluchtplan samen met
de kinderen. Zorg ervoor dat uw
vluchtweg vrij blijft.
Met dank aan de brandweer en mevrouw De Nas
uit Akkrum voor de gastvrijheid en de foto’s.

Krapte eengezinswoningen
leidt tot nieuwe voorwaarde
Bent u op zoek naar een eengezinswoning met drie of meer
slaapkamers in Leeuwarden? Sinds 1 januari 2020 hanteren wij
een nieuwe voorwaarde. U komt pas in aanmerking voor zo’n
woning als u er met minimaal drie personen gaat wonen.
Bovendien moet één van deze personen 18 jaar of jonger zijn.
Waarom doen we dit?

Effect

Uitzondering

De wachttijd voor
eengezinswoningen is te lang.
Dat horen we van huurders,
van de gemeente en van onze
bewonersraden. De lange wachttijd
wordt veroorzaakt doordat er te veel
een- en tweepersoonshuishoudens
in deze grotere woningen wonen.

Na anderhalf jaar bekijken we wat
deze maatregel heeft opgeleverd.
We hopen natuurlijk dat de
voorwaarde een positieve invloed
heeft op de woningmarkt voor
gezinnen in Leeuwarden.

Als er geen kandidaten voor een
eengezinswoning zijn met een
huishouden van drie personen
(waarvan één onder de 18 jaar)
dan komen ook alleenstaanden
of tweepersoonshuishoudens
in aanmerking.

Muizen in huis
We zijn dol op muizen. Op tv dan. Zeker niet in ons huis.
Het vaakst zie je de huismuis. Hij heeft kleine pootjes en een klein
kopje met grote oren en ogen. Veldmuizen komen ook graag
binnen. Deze muizen zijn wat molliger en hebben een korte staart.
Maar ook bosmuizen zien we in huizen. Deze flinke muizen herken
je aan hun spitse snuit.
Muizen doen plasjes en laten keutels achter. Behalve dat dat
stinkt, kun je er ziek van worden. Maak alles dus grondig schoon.
Muizen zijn knaagdieren. Ze knagen aan plastic, hout en kabels.
Bij elektriciteitskabels kan dit gevaarlijk zijn.

Wat te doen? 4 tips
1. Neem een kat. Het ligt voor de hand maar werkt wel!
Als uw kat niet op muizen jaagt, houdt alleen de geur van
de kat de muizen al buiten de deur.
2. Stop gaten en kieren dicht. Muizen kunnen door ‘piepkleine’
gaatjes. Maak daarom alle kieren goed dicht met staalwol
of aluminiumfolie.
3. Zorg dat er niets te halen valt. Muizen eten van alles.
Het liefst granen, noten, zaden en snoepgoed. Berg daarom
alles in uw voorraadkast goed op in bewaardozen.
4. Lok ze in de val. Er zijn muisvriendelijke vallen te koop.
Stop er een stukje brood, spek of kaas in. Zodra de muis begint
te eten, valt het deurtje dicht. Laat de muis een flink stuk van
uw huis weer los. Anders loopt hij zo weer terug naar uw huis.

“

“Ons huurhuis voelt
als een eigen huis”

Jörg en Mick van Beem (beide 78) verruilden vijftien jaar
geleden de drukte van het westen voor de rust van het
Friese platteland. Vanaf de eerste dag wisten ze dat ze
hier nooit meer weg willen.
“Na Hilversum en Almere is Reahûs,
een dorp met zo’n 180 inwoners, wel
even heel wat anders”, zegt Jörg
van Beem. “Maar het is precies wat
we zochten.”
Bijna een jaar zijn ze destijds op zoek
geweest naar een woonomgeving
en huis naar hun zin. Toen de tweeonder-een-kapwoning beschikbaar
kwam planden ze meteen een
bezichtiging. “Het was liefde op
het eerste gezicht en we hebben
meteen ja gezegd”, zegt Mick
van Beem. “En daar hebben we
geen moment spijt van gehad. We
voelden ons hier in het dorp meteen
welkom. Jörg werd al snel gestrikt
voor Dorpsbelangen en ik moest bij
de vrouwenclub. Reahûs heeft een
actief verenigingsleven. Er zijn haast
meer clubs dan inwoners!”

Zelf verbouwen
In de loop van de jaren is het huis
grondig aangepakt. Veel heeft Jörg
zelf gedaan: “Binnen sowieso. Van
het klompenhok en het keukentje
heb ik een compleet nieuwe open
keuken gemaakt. De tussenmuur
naar de kamer heb ik daarvoor

gesloopt. Buiten heb ik aan de sloot
een steigertje gemaakt. Daar kunnen
we ’s zomers lekker in de zon zitten
en een hengeltje uitgooien.”
Verbouwingen overleggen Jörg
en Mick wel altijd eerst met Elkien.
“Maar het is nooit een probleem”,
zegt Mick. “Dat gaat heel soepel.
We maken ons huis zoals wij het
graag willen hebben en betalen
dat zelf.”

Buitenonderhoud
Het buitenonderhoud gebeurt wel
in opdracht van Elkien. Vorig jaar
heeft Wits Noord het schilderwerk
gedaan, zinken goten vervangen en
asbest verwijderd van het schuurtje
achter het huis.
Jörg: “Dat schuurtje hadden de
vorige bewoners neergezet en was
in feite niet van Elkien. Ze moesten
het eigenlijk afbreken maar ik wilde
het graag overnemen. Voor mijn
pensionering was ik technicus bij
radio en tv in Hilversum.
Als liefhebberij heb ik in de schuur
een studio ingericht. Erg fijn dat
Elkien de asbestsanering voor haar
rekening heeft genomen.”

Contactgegevens
www.elkien.nl

Thuis in Reahûs

Vakmensen
Behalve over Elkien zijn Jörg en
Mick ook heel tevreden over Wits
Noord. “Vooral de schilders”,
zegt Jörg. “Dat waren al wat
oudere mannen, echte ervaren
vakmensen. Ze werkten heel secuur,
alles ziet er weer piekfijn uit. Een
mooie inspiratiebron voor het
binnenschilderwerk dat ik zelf ga
doen. De keuken moet een ander
kleurtje hebben.”
“Dit huis voelt helemaal als ons
eigen huis”, besluit Mick. “Al is het
dan niet ons eigendom, we zorgen
er goed voor en maken het helemaal
naar onze zin. Ik heb nog maar
één wens: dat er nieuwe dubbele
beglazing komt. Wat er nu in zit is al
een jaar of dertig oud en houdt de
kou niet buiten. Maar verder zijn we
dik tevreden met onze woning in het
mooie Reahûs.”

Maak een
afspraak!
Bent u huurder en wilt u
een afspraak maken met een
medewerker van Elkien?
Maak dan een afspraak via
onze klantenservice. Zo kunnen
we u nog beter van dienst zijn.
Het telefoonnummer is
0513 - 635 735.

Waarom op afspraak?
Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

klantenservice@elkien.nl

Slauerhoffweg 11,
8912 BH Leeuwarden

Omdat we steeds meer zaken
online regelen, komen er steeds
minder klanten bij de balie.
De vestigingen blijven dé plek
voor persoonlijk contact. Als u op
afspraak komt, hebben we alle tijd
en aandacht voor u. Bovendien
kunnen we de afspraak goed
voorbereiden omdat we weten
waar u voor komt.

T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

U kunt ook een mail sturen naar:
klantenservice@elkien.nl

@elkien_
www.facebook.com/thuisbijelkien
instagram.com/thuisbijelkien

Bezoekadressen
De Opslach 69,
8448 GV Heerenveen

