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In dit nummer:
	Wanneer is mijn woning aan
de beurt voor onderhoud?
	Gratis energiebesparende
producten
	In Coopersburg is het bijzonder mooi
en nu ook nog comfortabel wonen
	Win een cadeaubon voor
een tuincentrum!

Thuis bij Wies
In de Hollanderstraat in de Hollanderwijk in Leeuwarden woont Wies. Ze woont er al
ruim 9 jaar. “De eerste 7 jaar was ik hier niet gelukkig. Maar nu krijgen ze me hier niet
meer weg. Dit is echt mijn paleisje”. Naast de voordeur heeft Wies daarom een bord
geplaatst met de tekst: Te plak.
Wies heeft een lange en bijzondere woongeschiedenis. Ze heeft al op heel veel plekken in de
stad gewoond. Als bommoeder (bewust ongehuwde
moeder) met drie kinderen woonde ze zelfs in een
kraakpand aan de Huizumerlaan. Later woonde ze aan
de Sint Eustatiusstraat. Toen haar woning gesloopt
moest worden, schrok ze enorm. Maar gelukkig
kwam op het allerlaatste moment deze woning in
de Hollanderwijk voor haar beschikbaar. Ze moest
er ontzettend wennen maar is er nu heel gelukkig.
Ze woont er samen met haar parkiet Piet.
Wies is een creatieve geest. En dat is goed te
zien aan haar heel persoonlijke en uitzonderlijke
interieur. Het hele huis hangt vol met schilderijen,
tegeltableaus en foto’s. Ook heel bijzonder zijn
alle Afrikaanse beelden. Ze sieren niet alleen de
prachtige authentieke erker van haar huis, maar ook
een wijnrek, tafel en krantenbak. Ze zorgen voor
een heel bijzondere sfeer in de woonkamer.

Samen geven wij Weer Thuis!
Vrijdag 28 januari 2022 ondertekenden de Friese
gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties, zoals
Elkien, het Convenant Weer Thuis. Samen hebben we het
doel om mensen, die dakloos zijn of beschermd wonen,
te helpen naar zelfstandig wonen. Een unieke stap in
de ontwikkeling van de Maatschappelijke opvang en
Beschermd wonen.

Weer thuis
Alle partijen die meedoen vinden dat mensen, na een periode van
beschermd wonen of maatschappelijke opvang, weer een plek in de
wijk moeten kunnen krijgen. Met de juiste hulp begeleiden we hen
naar wonen op zichzelf. Zodat ook zij zich weer thuis voelen op de plek
waar ze wonen.

Passende woonruimte
Voor het vinden van passende woonruimte wordt gekeken naar de
wensen en mogelijkheden en de hulp die nodig is. Er wordt ook
gekeken naar de omgeving, buurten en wijken bij het zoeken naar een
huis. Daarbij houden we rekening met andere woningzoekenden en u
als huurder van onze woning.

Een mooie combinatie. Ik ben zelf ook trots op
mijn identiteit”.
Wies voelt zich thuis in de Hollanderwijk. Ze is heel
sociaal en zorgt graag voor de mensen in de buurt.
“Ik ben heel trots op mijn huisje en blijf hier tot 2033
wonen. Dan word ik 80 jaar. Tot die tijd hoop ik nog
heel veel pannetjes soep bij de buren te brengen”.

De Hollanderwijk in Leeuwarden is een van de
mooiste authentieke wijken in de stad. Het is
een beschermd stadsgezicht en sinds 2002 een
Rijksmonument. De wijk is ontworpen door
architect W.C. de Groot en opgeleverd in 1915.

Daarnaast staan er heel veel olifanten in haar
interieur. “Ik kijk graag naar natuurfilms” zegt Wies.
“Olifanten zijn mijn lievelingsdieren omdat ze heel
trouw zijn. Als er een dier in de kudde doodgaat,
neemt de hele kudde afscheid. Al moeten ze er
kilometers voor lopen. Dat vind ik prachtig.
Ze leven in groepen en zijn toch ook individualistisch.

Dank u wel!
Ook Elkien heeft in de afgelopen periode te maken gehad met de Coronaregels.
Van onze medewerkers op de klantenservice tot vaklieden op de bus en de
projecten voor woningverbetering. We werden op de proef gesteld!
Misschien heeft u wel gemerkt dat we onze dienstverlening moesten
aanpassen. We kwamen alleen voor spoedreparaties langs. Maar onze
woningverbeteringsprojecten liepen bijna geen vertraging op.
We zijn op dit moment 2 jaar verder. Er gelden nog maar een paar
Coronaregels. Daardoor kunnen we weer volop aan de slag. Op korte
termijn kunt u voor alle reparaties weer bij ons terecht. Gelukkig maar!
Want het was niet altijd gemakkelijk.
Daarom willen we u graag een groot compliment geven.
Want door uw begrip, medewerking en geduld hebben
we dit samen kunnen doen!

Vraag het
de vakman

Deze vraag krijgen wij vaak. En dat kunnen we ons goed voorstellen. Want een prettig
thuis begint met een comfortabel huis. Elkien bezit ruim 18.000 woningen in Friesland.
We kunnen natuurlijk niet overal tegelijk aan het werk zijn.

Tot de volgende klus!

We bekijken woningen aan de binnen- en buitenkant. Aan de hand hiervan bepalen we waar we als eerste aan de
slag gaan en welke werkzaamheden nodig zijn. Niet alle woningen zijn hetzelfde. En ook niet alle buurten of wijken
zijn gelijk. Daarom voeren we ook niet overal dezelfde werkzaamheden uit. Vindt er een controle plaats in uw straat?
Dan krijgt u vooraf altijd bericht.
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Als we bij uw woning aan de slag gaan, doen we zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk
U heeft dan zo weinig mogelijk overlast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we uw keuken, douche of toilet vernieuwen,
de isolatie van uw huis verbeteren, de installaties vernieuwen of zonnepanelen aanbrengen. Afhankelijk van wat er
nodig en mogelijk is.

Wilt u weten of uw woning in 2022 aan de beurt is?
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Verder vertelde een collega over een voorval met een
medewerker van de RRS (Riool Reiniging Service) in de
keuken van één van onze bewoners. De medewerker
was gebeld vanwege een verstopping. De gebruikelijke
werkwijze is dat de medewerker een ronddraaiende
ijzeren veer in de verstopte buis doet om de verstopping
te verhelpen. Wat hij niet wist, is dat de bewoner zelf al
had geprobeerd de verstopping op te lossen met een
bijtend ontstoppingsmiddel. Dit was niet gelukt en door
de verstopping zat dit middel nog in de buis. Toen de
ijzeren veer werd aangezet, is dit bijtende middel uit
de buis op de huid van de medewerker gekomen met
brandwonden tot gevolg. Mijn advies is daarom altijd:
gebruik bij een verstopping soda en heet water. Dit is
niet gevaarlijk, beter voor het milieu en beschadigt de
buis niet. Lukt het niet de verstopping op te lossen, bel
dan met de RRS. U hoeft hier niet extra voor te betalen.
U kunt de RRS bereiken via www.rrs.nl
of bel 0800 099 1313.

In Coopersburg is het
bijzonder mooi en nu ook
nog comfortabel wonen

We voeren regelmatig controles en onderzoeken uit

In deze nieuwe ‘Vraag het de vakman’ staat de keuken
centraal. Zo kwam ik langs bij een mevrouw die een
hete pan op het aanrechtblad had gezet. Er was
hierdoor een grote brandplek ontstaan. Haar vraag
was of dit ook was te repareren of weg te werken.
Helaas moest ik haar vertellen dat het vervangen van
het aanrechtblad de enige oplossing is. De kosten
waren voor haar eigen rekening. Nadat ik een nieuw
blad had besteld en een afspraak had gepland om het
blad te monteren, heb ik haar aangeraden om (rvs)
onderzetters te kopen. Om herhaling te voorkomen.
Bij een andere bewoner was het deurtje van het
middelste keukenkastje opgezet. Na wat doorvragen
bleek dat er altijd een keukendoekje over het deurtje
hing te drogen. Ik heb uitgelegd dat keukens gemaakt
worden van spaanplaat. Als hier vocht bijkomt, werkt
het als een spons en gaat het uitzetten. Ook hier was
vervangen de enige oplossing. Verder viel mij op dat er
een beetje water tussen de schoonmaakspullen in het
kastje lag. Er was dus ook lekkage vanuit de gootsteen.
Toen ik mijn zaklamp erbij had gepakt, had ik de oorzaak
al vrij snel gevonden. Het putje in de gootsteen zat los.
Het ging hier om een zogenaamde ‘korfplug’. Je kunt
ze herkennen aan de ‘korf’ in het midden die het vuil
opvangt. Deze korf kun je omhoog en naar beneden
bewegen. Omdat dit model vrij groot is, kunnen ze
gemakkelijk los raken. Als je het korfje uit het putje trekt,
kijk je op de holle schroef. Met een euro muntje kun je
vervolgens de holle schroef vrij simpel vastdraaien en
dan is het probleem opgelost.

Wanneer is mijn woning
aan de beurt voor onderhoud?
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Akkrum / Leppedyk / S.P. Hoytemastraat /
	
Suster van de Vegtstrjitte

02

Arum / Sportlaan
	

03

Beetsterzwaag / Boslaan
	

04

Blauwhuis / Sinsmar
	

05

Bolsward / G Wopkestraat / Dammen /
	
Friezenburg / Prinsenburg / Gerrit Knopstraat /
De Diken / de Fjilden / De Mieden / De Oppers /
Bauke de Vriesstraat / De Trochreed / Brunostraat
Easterein / Eeskwert / ‘t Kleaster / Butewei
	

07

Exmorra / Ds. Wilhelminus a Brakelstrjitte
	

08

Gorredijk / Wolkammerij / Brouwerij / Nieuwstraat
	

09

Grou / De Buorkerij / It Buterfabriek
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Aan de rand van Akkrum staat Coopersburg, een statig
monumentaal pand omzoomd door mooie tuinen. Het opvallende
gebouw is eigendom van Elkien. Naast het centrale hoofdgebouw
zijn kleine huisjes gebouwd en achter de monumentale, originele
gevel zijn appartementen gemaakt die worden verhuurd aan
één- en tweepersoonshuishoudens.

Staat uw woning er niet bij?
Dan is uw woning nog niet aan de beurt.
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Op de kaart hieronder staat waar wij dit jaar aan de slag gaan met groot onderhoud. Kleine onderhoudsbeurten,
zoals verfwerk, zijn niet in dit overzicht meegenomen. Als we bij u aan de slag gaan, ontvangt u ruim van te voren
persoonlijk bericht van ons. We doen ons uiterste best ons te houden aan deze planning. Maar het kan natuurlijk
voorkomen dat wij deze aan moeten passen. Bijvoorbeeld omdat materialen niet leverbaar zijn. Of omdat het werk
niet kan worden gedaan, zoals tijdens een periode met strenge vorst.

Coopersburg heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het tehuis voor
ouderen werd in 1899 gesticht door de in Amerika miljonair geworden Akkrumer
Folkert Harmens Kuipers, die zich in de VS Frank Cooper noemde.

10

Leeuwarden

18

De 22 kleine, maar fijne huisjes van wooncomplex Coopersburg zien er weer
piekfijn uit. En misschien nog wel belangrijker: ook het wooncomfort is flink
verbeterd. Van mei tot oktober 2021 is er dan ook heel wat gebeurd om de
woningen toekomstbestendig te maken.

Wergea
09
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Leeuwarden / Kleine Hoogstraat / Oosterkade /
	
Offenbachstraat / Tweebaksmarkt / De Jokse /
Gratinga-, Hemmema-, Idzerda-, Jaarla-, Putsma-,
Van Gheelstins / Kamgras / Raaigras

19

Arum

Makkum / Klipperstraat / C. Lenigestraat
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Bolsward
20

Makkum

Nij Beets / Tjeerd Nawijnstraat
	

Exmorra

15

Grou

Ketensamenwerking
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Raerd

Easterein
Witmarsum
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Tersoal
Ysbrechtum
Sneek

03

Nij Beets

Beetsterzwaag

Akkrum
Terwispel

17
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Gorredijk

Het renovatieproject is uitgevoerd door onze ketenpartners Van Wijnen,
Hekstra Dakmeesters en Wits Noord. Alle daken zijn vervangen en geïsoleerd
en kozijnen en vensterbanken zijn grondig aangepakt en geschilderd. Er zat veel
houtrot in, met tocht en lekkages als gevolg. Het bestaande glas is vervangen
door geïsoleerd monumentenglas.

Bewonersonsulent
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Oosthem / De Cingel
	

14

Raerd / Fryhofke
	

15

Sneek / Spitaal / Suffridusstraat / Napjusstraat
	

16

Tersoal / Durk Dijkstrastraat
	

17

Terwispel / Smidte / Visserwei
	

18

Wergea / Nieuwe Leeuwarderweg
	

19

Witmarsum / Schoolstraat / Oosterstraat /
	
Van Aylvaweg / Menno Simonsstraat /
Meester de Vriesstraat / De Mounts

Bewonersconsulent Cobie de Roos van Van Wijnen was tijdens de werkzaamheden
het aanspreekpunt voor de bewoners. Zij was veel ter plekke aanwezig, maar
ook altijd telefonisch bereikbaar. “Het project heeft veel impact gehad op de
bewoners”, vertelt ze. “Dat snap ik heel goed. De meeste bewoners zijn de hele
dag thuis. Als je huisje dan maandenlang in de steigers staat en er is elke dag
lawaai en drukte, dan hakt dat erin. En behalve buiten is er binnen ook het een
en ander gebeurd. Wie dat wilde kreeg een nieuwe keuken, douche en toilet,
waar nodig werd de cv-ketel vervangen en in de badkamer kwam mechanische
ventilatie. Het was mijn taak om bewoners te informeren en voor ze klaar te staan
bij vragen of problemen. Daar had ik het best druk mee, maar het was ook erg
leuk. Coopersburg is niet alleen een bijzonder gebouw; de bewoners zelf zijn
óók bijzonder. Veel creatieve en vrije geesten, het is er nooit saai.”
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Ysbrechtum / Rengersstrjitte
	

Anne Kooistra

04

Blauwhuis

Gratis energiebesparende producten
De gasprijs is gestegen. Daardoor betaalt u meer om uw huis te verwarmen.
Met energiebesparende producten houdt u de warmte beter binnen. Zo kunt u op uw
stookkosten besparen. De gemeente kan u helpen bij de aanschaf van deze producten.

Kijk snel op de website van uw gemeente voor meer informatie.
Scan de QR-code of typ de link over.
Gemeente Heerenveen
> energieloketheerenveen.nl/energiekadobon
Gemeente Leeuwarden
> energieloketleeuwarden.nl/energiebox
Gemeente Opsterland
> duurzaambouwloket.nl/subsidie-huurders-opsterland
Gemeente Súdwest-Fryslân > duurzaambouwloket.nl/rrew-sudwest-fryslan

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Opsterland

Oosthem

Energiecontract mee verhuizen?
Gaat u verhuizen? En bent u tevreden over uw energieleverancier?
U kunt uw bestaande contract meenemen naar uw nieuwe adres.
Een paar tips:
•	Meld uw energieleverancier zo snel mogelijk dat u gaat verhuizen.
U kunt dit al 3 maanden voor de verhuizing doen. Maar doe dit op
zijn laatst 2 weken voordat u verhuist. Uw energieleverancier stuurt
een bevestiging als zij uw bericht hebben gekregen.
•	Meestal kunt u uw verhuizing ook via
internet doorgeven. Kijk op de website
van uw energieleverancier of dit kan.
•	Noteer bij vertrek uit uw oude woning
de meterstand. Noteer ook de meterstand
van uw nieuwe woning zodra u de
sleutel ontvangt.

Via de gemeente waar u woont, kunt u namelijk voor € 70,aan energiebesparende producten krijgen (op = op!).

Gemeente Heerenveen
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Gemeente Súdwest-Fryslân

Eén van die creatieve, vrije geesten is Anne Kooistra (81), die zichzelf met
een knipoog de ambassadeur van Coopersburg noemt. Hij weet alles van de
geschiedenis van Coopersburg en geeft rondleidingen door het hoofdgebouw
met de statige regentenkamer, die nog helemaal in oude glorie is ingericht.
Ook heeft hij de sleutel van het mausoleum voor de stichter van Coopersburg en
zijn vrouw. Over de renovatie van zijn geliefde Coopersburg is Anne Kooistra kort:
“Ja, natuurlijk gaf het overlast, maar die mensen deden hun best er weer wat
moois van te maken. Ik probeer me in zo’n geval in hen te verplaatsen. Je zal maar
in de hitte op een dak zitten te werken. Ik heb goed contact met iedereen hier,
ik voel aan als iemand ergens mee zit. Dan probeer ik te helpen. Met de werklui
had ik ook goed contact. Zij konden ook altijd bij mij aankloppen. Persoonlijk had
ik niet zo’n moeite met alle drukte. Ze hebben het perfect gedaan.”

Carla Dijkhof
Een andere bewoner die we spreken is Carla Dijkhof (75). “Ik woon hier
17 jaar en ga hier nooit meer weg”, zegt ze. “Het uitzicht, het wonen in een
park en aan het water, de tuin die wordt onderhouden, het is allemaal heerlijk.
Tijdens de renovatie had ik het meeste last van de herrie en de inbreuk op mijn
privacy. Er zijn de hele tijd mensen in en om je huis. Maar het was ook wel leuk
met die jongens. En het was natuurlijk hard nodig dat er wat gebeurde. Ik heb
zo vaak geklaagd bij Elkien over lekkages en rotte kozijnen. Ik ben blij dat er nu
eindelijk iets aan gedaan is. Er is maar één ding wat een beetje jammer is.
Iets wat je van tevoren niet kunt bedenken: Ik kan nu niet meer met mijn
verrekijker door het raam naar de vogels in de tuin kijken. Door dat nieuwe
glas krijg ik het beeld niet meer scherp. Maar verder ben ik heel blij met
deze grondige opknapbeurt. Ik wil hier minstens nóg 17 jaar van genieten.”

Win een cadeaubon
voor een tuincentrum!

Verhuizen naar een Elkien-woning?
Wilt u in de toekomst verhuizen naar een andere huurwoning?
Het is dan slim om u nu alvast in te schrijven bij Frieslandhuurt.nl.
Frieslandhuurt.nl is de website waarop wij, samen met andere
woningcorporaties in Friesland, ons huuraanbod aanbieden.
Schrijf u nu alvast in. Ook als u op korte termijn nog niet wilt verhuizen. Inschrijven is
gratis en kost nog geen 10 minuten tijd. Vanaf het moment dat u ingeschreven bent,
bouwt u zoekduur op. Dat is handig, want we wijzen een woning toe op basis van zoekduur.
Hoe langer de zoekduur, des te groter de kans op de woning waarop u reageert.
Voordat u op het woningaanbod kunt reageren, hebben we een aantal documenten
van u nodig. Sommige documenten kunt u ruim van te voren al aanvragen. Dat is handig,
want het kan soms even duren voordat u de documenten krijgt.

Inkomensverklaring
Tuin van bewoonster Alice van Binsbergen die alle planten heeft gekregen

Wordt u de Tuintopper
of Balkonbaas van 2022?
Van 12 tot en met 18 april is het ‘De week van de groene tuin’. Het vergroenen en
verduurzamen van balkon, tuin en straat staat dan centraal. Waarom dit belangrijk is?
Een groene tuin geeft minder wateroverlast en hittestress. Ook insecten, vogels en
andere dieren voelen zich thuis in een groene tuin.
Het voorjaar is een goed moment om met het balkon, de tuin of straat aan de slag te gaan.
We dagen u daarom uit om uw groene vingers aan het werk te zetten.
Goede ideeën zijn bijvoorbeeld:
• Minder tegels in de tuin en meer planten
• Bakken en potten met plantjes op het balkon

Blij met het resultaat?
Stuur voor 20 mei 2022 een foto van hoe uw balkon of tuin er eerst uitzag en hoe het is geworden!
Een jury kiest een Tuintopper en Balkonbaas uit de meest originele inzendingen. De winnaars
ontvangen een cadeaubon voor een tuincentrum. Stuur uw foto’s naar bewonersblad@elkien.nl
Noem in de e-mail uw naam en adres om kans te maken.
De week van de groene tuin is een initiatief van Milieu Centraal.
Kijk voor meer informatie en handige tips op weekvandegroenetuin.nl.

Om uw verzamelinkomen te bepalen, hebben we een inkomensverklaring nodig.
Deze kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst. Bent u handig met de computer en
heeft u DigiD? Dan kunt u via belastingdienst.nl inloggen bij Mijnbelastingdienst.
Hier kunt u de inkomensverklaring downloaden. Bellen met de Belastingdienst kan
ook. Ze zijn bereikbaar via 0800 – 0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand. Het duurt
ongeveer een week voordat u het document thuis ontvangt.

Inkomensgegevens
We ontvangen ook graag uw recente inkomensgegevens.
Dit kan een loonstrookje of uitkeringsspecificatie zijn.

Woonhistorie
Bent u huurder van Elkien? Dan kennen we uw woonhistorie. U hoeft niks te doen.
Bent u nog geen huurder van Elkien? Dan ontvangen wij graag een overzicht met de
adressen waarop u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond. Vraag hiervoor een uittreksel
uit de Basis Registratie Personen aan. Dit kan digitaal via Mijnoverheid.nl. Houd hiervoor
uw DigiD bij de hand. Ga naar ‘persoonlijke gegevens’, ‘basisregistratie personen’,
klik onder ‘adresgegevens’. Klik met de rechter muisknop om op te slaan of af te drukken.
Deze verklaring kunt u ook, tegen betaling, aanvragen bij uw gemeente.

Verhuurdersverklaring
Bent u huurder van Elkien? Dan hoeft u niks te doen.
Heeft u de afgelopen 5 jaar van een andere corporatie
of een verhuurder een woning gehuurd? Dan ontvangen
we graag een recente Verhuurdersverklaring. Deze kunt u
aanvragen bij uw verhuurder.

Vragen?
Natuurlijk kunt u altijd met ons bellen, mailen of chatten als u nog vragen heeft.

Aanvraag bij de Belastingdienst
Woont u in een sociale huurwoning? Dan vragen we ieder jaar een indicatie
van uw huishoudinkomen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst laat
ons met de indicatie weten in welke groep het inkomen van uw huishouden
in 2020 valt. Ze geven dus geen bedrag aan ons door!
Afhankelijk van de groep waarin uw huishoudinkomen valt, mogen wij een inkomensafhankelijke
huurverhoging voorstellen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u een brief van ons. U hoeft zelf niks te doen.
Met huishoudinkomen bedoelen we het inkomen van alle personen samen die op 1 januari 2022
op uw adres woonden.

Contact met Elkien
elkien.nl

Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

@elkien_
facebook.com/thuisbijelkien

Bezoekadressen
De Opslach 69,
8448 GV Heerenveen

instagram.com/thuisbijelkien
klantenservice@elkien.nl

Slauerhoffweg 11,
8912 BH Leeuwarden

0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

De verpakking van ons
bewonersblad is gemaakt
van biofolie en dus
biologisch afbreekbaar.

