Woningverbetering in
Corona-tijd: “We werden
zowel vooraf als tijdens het
werk goed geïnformeerd.”
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Nieuwe situatie

In dit nummer:
Nut en noodzaak ventileren
	Vernieuwing het Eiland Sneek
	Door brand alles kwijt en toch
vrolijk verder
Elkien en Corona

Aanvullende corona-maatregelen
De overheid neemt verschillende corona-maatregelen.
Wij kijken steeds wat ze betekenen voor onze werkzaamheden en
dienstverlening. Onze vakmannen dragen mondkapjes en voeren
tijdelijk alleen spoedreparaties uit. Denk hierbij aan defecten
die grote schade opleveren of gevolgen hebben voor uw veiligheid.
We begrijpen dat dit vervelend kan zijn maar rekenen op
uw begrip. Alleen samen krijgen we het virus onder controle.
Meer hierover leest u op de achterpagina van dit blad.

Corona-proof doorwerken
aan woningverbetering
De steigers waren allemaal net opgebouwd, toen het land op slot ging, half maart.
De flat van Jolanda van der Kooi aan de Potterzijlstraat in Sneek zou een flinke
opknapbeurt krijgen, maar door de corona-crisis kwam alles stil te liggen.
Onzekerheid voor de bewoners en een flinke uitdaging voor Elkien en Jorritsma Bouw.
De hele werkwijze en planning werd ineens anders.
“Het heeft wat langer geduurd en
het verliep allemaal wat anders dan
gepland, maar inmiddels zit ik hier
prima in mijn flink verbeterde flat”,
zegt Jolanda van der Kooi.
Ze wijst naar haar nieuwe keuken.
“Die keuken, daar ben ik vooral
blij mee. Dit was eerst een
slaapkamertje en de keuken was
naast de voordeur. Heel onhandig.
Dit is zoveel beter! En ik mocht
zelf uitzoeken welke keuken en
tegels ik wilde. De oude keuken is
nu een technische ruimte. Met de
mechanische ventilatie, de cv-ketel,
de wasmachine en een wasrek.
Verder is de gevel geïsoleerd en
heb ik nieuwe kozijnen en ramen.
Dat merk ik goed. Het tocht niet
meer en het is lekker warm.”

Een rustwoning
Het vergde veel flexibiliteit van
Jorritsma Bouw en de bewoners
om binnen de corona-regels de
woningverbetering van drie flats
met elk 24 woningen uit te voeren.
Vanwege alle maatregelen konden
de bewoners overdag tijdens de
werkzaamheden niet thuis blijven.
Sommige bewoners verblijven
tijdens werktijden bij familie of
vrienden. Of daar waar het kon
‘gewoon’ op het werk. Ook is er
een zogenaamde rustwoning waar
men kan verblijven. De flat waar
mevrouw Kooi woont, is ondertussen
uit de steigers. Er wordt nu hard
gewerkt aan de tweede flat aan
de Potterzijlstraat en de derde flat
aan het Kaatsland.

Zonnepanelen reinigen in principe niet nodig
Regelmatig krijgen wij de vraag of het nodig is om zonnepanelen te reinigen voor een
optimale opbrengst aan zonne-energie. Meestal is dat niet nodig, maar als uw panelen
echt vies zijn mag het wel. Maar dan wel op de juiste manier!
In ons land regent het regelmatig
en dat zou genoeg moeten zijn
om de panelen schoon te houden.
Maar na een periode van veel
droogte kunnen de panelen wel wat
viezer zijn. Ook waar het huis staat
bepaalt of de panelen eventueel
schoongemaakt moeten worden.
Op sommige plekken is er
bijvoorbeeld meer last van stof en
vervuiling of overlast van vogelpoep.
Dit kunt u zelf het beste inschatten.
Als u de zonnepanelen wilt reinigen,
doe het dan in het voorjaar. Het
liefst nog voor de maand mei,

omdat de zonnepanelen vanaf
die maand flink veel energie
opwekken. Er is dan namelijk
voldoende zon, maar het is nog niet
te warm. Voor het reinigen is geen
speciaal schoonmaakmiddel voor
zonnepanelen nodig. Sterker nog:
wij raden u aan om helemaal geen
schoonmaakmiddel te gebruiken.
Sommige schoonmaakmiddelen zijn
vrij agressief waardoor de coating
van de panelen aangetast wordt.
Het beste is om gewoon lauw
water en een spons te gebruiken.
Zelfs het weghalen van vogelpoep
kan gewoon met een zachte doek

en wat water. Tip: Gebruik bij het
schoonmaken van zonnepanelen in
plaats van kraanwater gedestilleerd
of demi water. Vuil hecht zich daar
minder makkelijk aan omdat er
geen kalk inzit. Het reinigen van de
zonnepanelen is geen onderdeel van
de huur en moet u dus zelf regelen.

Veiligheidstip

aakt de omvormer uit en kom niet
Zet voordat u de panelen schoonm
aakt om tegen water te kunnen,
aan de bekabeling. Panelen zijn gem
Meestal zitten de zonnepanelen
maar dit is het veiligst voor uzelf.
n.
geen risico’s waardoor u kunt valle
hoog en kunt u er niet bij. Neem
Dat is het niet waard.

Jolanda van der Kooi is lovend
over Jorritsma Bouw. “We werden
zowel vooraf als tijdens het
werk goed geïnformeerd door
bewonersconsulenten Amanda en
Wiep. Ook bij uitvoerder Foppe
kon je altijd terecht met je vragen
of opmerkingen. Maar ik had en
heb niks te klagen. Ze hebben alles
elke dag keurig opgeruimd en nu
is alles precies zoals ik het hebben
wilde. Ik ben heel tevreden.” Het
is heel mooi om te zien dat een
omvangrijk project als dit, door de
medewerking van de bewoners
en de inspanningen van alle
betrokkenen in deze tijd toch zo
goed verloopt.

Door brand alles kwijt
en toch vrolijk verder

Ventileren blijft belangrijk!

Vraag het
de vakman

In veel Nederlandse woningen is het leefklimaat niet altijd even goed,
zo blijkt uit onderzoek. Dat is niet goed voor de gezondheid. Met een
goede ventilatie kunt u het leefklimaat in uw woning optimaal houden.

Het leven van Anna de Hoop verliep jarenlang volgens
een vast stramien: mantelzorgen voor haar moeder,
werken in haar eigen patatkraam in Stiens, een beetje
slapen, mantelzorgen, werken, slapen enzovoort.
Op 25 juli 2018 veranderde alles. Een aansluiting van
een gasfles in de patatkraam schoot los en dat
veroorzaakte een hevige brand die ze ternauwernood
overleefde. In haar nieuwe woning in IJlst vertelt deze
huurder haar aangrijpende verhaal.

Ventilatie
• zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u en uw huisdieren
• zorgt voor afvoer van schadelijke stoffen die bijvoorbeeld vrijkomen bij koken
• voorkomt hinder door vocht
• voorkomt ongewenste geuren in huis

Alles weer leren
“Toen de boel affikte kreeg ik de volle laag. Ik kon nog net de voordeur
bereiken en daar ben ik door twee voorbijgangers weggesleept. Zonder
hen had ik het niet overleefd. Met de helikopter ben ik naar het ziekenhuis
in Groningen gebracht en van daar al snel naar Brandwondencentrum
Beverwijk. Daar ben ik drie maanden gebleven, waarvan de eerste zes
weken in coma. Ik was voor 40% verbrand. Toen ik bijkwam moest ik alles
weer leren. Ik kon niks meer. Na een heleboel operaties mocht ik gaan
revalideren in Beetsterzwaag. In die periode overleed mijn moeder,
dus was er van mijn oude leven helemaal niks meer over. Alles kwijt.
Werk, huis, moeder, gezondheid en zelfstandigheid.”

Via Beetsterzwaag naar IJlst

Frisse buitenlucht

Filmpjes met handige
tips van de vakman
In elke editie van Thuis bij Elkien delen onze vakmannen Johan en
Boyke een handige tip met u. Meestal is zo’n tip gebaseerd op hun
werk in de praktijk; op een klusje dat zij uitvoeren bij een huurder
van Elkien.
Helaas kunnen Johan en Boyke vanwege de corona-crisis niet meer
zomaar langskomen voor een karweitje. Toch willen zij u wel graag
helpen bij het oplossen van technische probleempjes in huis. Daar
hebben we iets op gevonden: onze vakmannen hebben handige filmpjes
gemaakt over kleine klusjes die u met een beetje hulp zelf kunt doen.
Zo komt de vakman toch een beetje bij u over de vloer, al is het dan
virtueel. Een voordeel is dat u de tips op ieder moment nog een keer
kunt bekijken. Zo krijgt u met wat vakkundige aanwijzingen zelf de klus
geklaard. In deze vreemde tijd moeten we tenslotte creatief zijn en er
samen het beste van maken, ook in uw woning.
Via deze QR-code kunt u zien welke handige tips
Johan en Boyke voor u hebben. U kunt de filmpjes ook
bekijken op youtube.com/user/ElkienWonen.

Goede ventilatie begint met
een constante aanvoer van
frisse buitenlucht via roosters,
mechanische afzuiging of klepramen
(in oudere woningen). In een woning
met mechanische ventilatie gebeurt
dat meestal automatisch, maar
het blijft belangrijk dat u daarbij
voldoende klepramen of roosters
openhoudt. In oudere woningen
zonder mechanische ventilatie
moet u zelf zorgen voor een goede
luchtstroming door de woning, door
bewust en regelmatig klepramen
open te zetten en ventilatiekanalen
open te houden.

Constante ventilatiestroom
Het meest effectief is een constante
ventilatiestroom door de woning en
daarbij niet te laag stoken. Natuurlijk
neemt daardoor het energieverbruik
toe, maar als u het met beleid doet,
valt dat mee. Bij slim ventileren
heb je minder last van kou en tocht
in huis en verlies je ook nog eens
minder warmte. Een droge woning
voelt behaaglijker aan en voor uw
gezondheid levert het veel op.
Zorg ervoor dat er geen obstakels
voor uw ventilatieroosters of
klepramen staan of hangen.

Ventileren met gesloten gordijnen
is veel minder effectief.

Activiteiten die vocht
produceren
Verder is het van belang om extra te
ventileren als er activiteiten zijn die
extra vocht produceren of voor meer
verontreiniging zorgen. Denk hierbij
aan koken, douchen, roken, klussen
of met meerdere mensen in huis zijn.
Zet ook regelmatig ramen open om
de binnenlucht snel te verversen.
Doe dit bijvoorbeeld als er veel
mensen in huis zijn of na het opstaan
in de slaapkamer.

Ventileren na het koken
Behalve vocht, komen er bij koken
ook schadelijke stoffen vrij, vooral
bij bakken en braden. Daarom is
het erg belangrijk om juist tijdens
en na het koken goed te ventileren.
Gebruik zoveel mogelijk uw
wasemkap of mechanische afzuiging
in de hoogste stand en zorg dan ook
voor voldoende verse luchttoevoer.
Filters in wasemkappen moeten
regelmatig worden schoongemaakt
of vervangen, anders loopt de
afzuiging snel terug.

Voor het ongeluk was Anna zelfstandig ondernemer en woonde zij in
Oppenhuizen. Nu, op haar 59e, ziet haar leven er totaal anders uit.
Anna: “De ‘instanties’ vonden dat ik niet in mijn woning in Oppenhuizen
kon blijven vanwege de trappen. Ik vond dat het wel ging, op mijn manier,
maar oké. Ik ben toen dankzij de inzet van Jilles de Wolf en Bernard Dames
van Elkien in Ny Ylostins in IJlst terechtgekomen. Daar heb ik bijna twee
jaar gewoond. Best gezellig, maar je zit wel als vijftiger tussen de tachtigers
en negentigers. Wat ben ik blij dat ik in aanmerking kwam voor deze
woning! De buren zijn aardig en sinds kort heb ik een jonge hond. Toen
ik lange dagen van huis was kon dat niet, maar nu wel. De hond dwingt
me in beweging te blijven en buiten te komen. Fysiek kan ik nog niet veel
en ik heb nog veel pijn, maar daar wen je aan en met hulp van Thuiszorg
Zuidwest Friesland – ben ik héél blij mee – red ik het wel. Ondanks alle
tegenslagen ben ik dankbaar dat ik er nog ben en hier een nieuwe start
kan maken.”

Douchen
Bij douchen komt veel vocht vrij.
Tijdens en na het douchen goed
ventileren is daarom belangrijk.
Zet de mechanische afzuiging een
standje hoger en doe een raampje
open in de badkamer. Zo wordt
het vocht sneller uit uw woning
afgevoerd.

Als het glas beslaat
Veel mensen vinden het lastig om
te bepalen of ze genoeg ventileren.
Een goede graadmeter voor
gebrek aan ventilatie is het beslaan
van het glas bij kouder weer. Een
andere mogelijkheid is een CO2meter, waarmee u direct ziet of
de luchtkwaliteit in uw woning
terugloopt.

Ventilatie en corona
In deze corona-tijd is ventilatie veel
in het nieuws. Binnen het eigen
huishouden is dat wat minder
van belang, maar als u gasten in
huis hebt, wordt het risico van
besmetting verlaagd door extra
te ventileren.
Wilt u meer weten over ventilatie,
kijk dan eens op milieucentraal.nl

Samen aan de slag
op Het Eiland in Sneek
Het Eiland ligt centraal in Sneek. Elkien heeft hier veel
woningen. De wijk kenmerkt zich door zijn bijzondere
ligging. Het is omringd door water en slechts bereikbaar
door één brug, vandaar de naam ‘Het Eiland’. Het Eiland
heeft een mooie centrale uitvalsbasis binnen Sneek.
Door het vele water en groen is het een mooie plek
om te wonen.
Grootschalige
verbeteringsslag

Op naar de volgende klus!

Digitaal
ondertekenen
U kunt uw huurcontract en andere documenten
vanaf nu digitaal ondertekenen. Dit gebeurt
in een veilige omgeving. Wilt u weten hoe het
digitaal ondertekenen werkt? Ga dan naar de
website van Elkien: elkien.nl/ondertekenen.
We leggen stap voor stap uit hoe het werkt.

Ondertekenen
huurcontract

Lees meer >

De 54 galerijflats en 206
portiekwoningen in het hart van
de wijk voldoen niet meer aan
de eisen van deze tijd. Op het
gebied van duurzaamheid en
energievoorziening valt er veel
te verbeteren. Wij vinden het
belangrijk dat onze huurders fijn
wonen. Tijd dus om op Het Eiland
aan de slag te gaan. En dat doen
we niet alleen.

Samenwerken aan een
toekomstbestendige wijk
Samen met de inwoners,
gemeente Súdwest-Fryslân
en Accolade realiseren we
een toekomstbestendige wijk.
Elkien gaat aan de slag met 321
huurwoningen. De gemeente
heeft het voornemen om van

Aan de slag op Het Eiland!
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Hoe gaan we met elkaar aan de
slag om van
Het Eiland een toekomstbestendi
ge wijk te maken?
We werken samen met u van...
wijkplan

buurt- en
woningplan

heldere
afspraken

concrete
plannen

2022
uitvoeren van de
werkzaamheden

2030
Het Eiland is
toekomstbestendig.

Het Eiland een aardgasvrije wijk te
maken. Accolade haakt aan bij dit
wijkverduurzamingsplan.

De komende twee jaar
maken we plannen
Waar we wat gaan doen bepalen
we de komende twee jaar
vooral samen met bewoners en
de samenwerkende partijen.
Mogelijkheden zijn sloop en
nieuwbouw of renovatie.
De aansluiting op een gasloos
netwerk wordt voor alle woningen
op Het Eiland onderzocht.
Samen stellen we een wijkplan op.
In dat plan nemen we de ruimte
om elkaar te ontmoeten en de
mogelijkheden te bespreken.
De werkzaamheden starten niet
eerder dan in 2022.

Wijkplan
Denk met alle inwoners mee
over verbeteringen voor en
aanpassingen op het gehele
Eiland. Bijvoorbeeld; hoe komt
het groen eruit te zien? En waar
is er ruimte om van het water
te genieten? Welke vormen van
energie zijn mogelijk? Waar
ontmoeten we elkaar?

Buurt- en
woningplan
Is uw straat aan de beurt?
Denk dan bijvoorbeeld mee
over de woning, de indeling,
de tuin, parkeerruimte of
bergruimtes.

Heldere
afspraken
Heldere en duidelijke afspraken
met elkaar over bijvoorbeeld
vergoedingen, verhuizen als
dat nodig is en wel of niet
terugkomen. In samenwerking
met Nieuw Elan.

Concrete
plannen
We weten nu precies welke
werkzaamheden we waar gaan
uitvoeren. Dat kan sloop/
nieuwbouw zijn, renovatie of
bijvoorbeeld een aansluiting
op een gasloos netwerk.

Uitvoeren van de
werkzaamheden
We gaan nu echt beginnen
met de werkzaamheden in
de wijk en houden u goed
op de hoogte.

Elkien en corona
Wat doen we wel en wat doen we niet in corona-tijd?
Vanwege corona werkt ook Elkien anders dan u gewend bent. Maar ondanks
aanpassingen in onze werkwijze, helpen wij u nog steeds zo goed mogelijk. Uw veiligheid
en die van onze medewerkers staat hierbij altijd voorop. Allen samen kunnen we er voor
zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. We rekenen op uw begrip.

Spoedreparaties

Tekenen huurcontract

Spoedreparaties voeren we nog steeds uit. Maar wanneer is een reparatie
nou eigenlijk spoed? We hebben het dan over reparaties die gevolgen
hebben voor uw veiligheid of grote schade opleveren.

Het tekenen van een huurcontract
kan digitaal. Dit gebeurt in een
veilige online omgeving. We
nemen contact met u op als er een
afspraak gepland is.

Deze reparaties voeren wij met spoed uit:
- Buitensluiting (u staat buiten zonder huissleutel)
- Ernstige lekkage
- Electra die bloot ligt of kortsluiting
- Gaslucht
- Een niet af te sluiten buitenraam of deur
Heeft u een spoedreparatie? Bel dan met onze klantenservice: 0513 635
735. Vermeld als u belt wel of u of uw gezinsleden gezondheidsklachten
hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Na overleg bepalen onze
medewerkers of de reparatie echt direct uitgevoerd moet worden of dat
het eventueel toch later kan.

Heeft u een reparatie die niet dringend is?
Dan vragen wij u om deze uit te stellen tot het moment dat de coronaregels
weer versoepeld worden. We helpen u dan zo snel mogelijk. Wij vragen
nogmaals om uw begrip. Alleen samen dringen we het virus terug.

Reparaties
Andere reparaties kunt u nog steeds doorgeven via het contactformulier op
elkien.nl of via onze Facebook Messenger of Twitter. Wij kijken dan welke
reparaties we op dit moment veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM,
kunnen uitvoeren. In de praktijk zijn dat vooral werkzaamheden buiten
de woning waarbij geen fysiek contact nodig is. Is dat niet het geval, dan
plannen we de reparatie in voor een later moment.
Heeft u een van de onderstaande reparaties? Overleg dan telefonisch
met onze medewerkers over de mogelijkheden. Zij bepalen vervolgens
of deze reparatie wel of niet uitgevoerd kan worden en zo ja, wanneer.
Ook hiervoor vragen wij uw begrip.
- Een klemmende deur als u op leeftijd bent
- Een deurkruk van een voor- of achterdeur die u zelf niet vast kunt zetten
- Een druppende kraan
- Een lekkende afvoer van de gootsteen
- Een doorlopende stortbak
- Een niet werkende deurbel
- Een losse trapleuning

Als de vakman komt
Zo zorgt u ervoor dat de vakman de reparatie veilig uit kan voeren:
1	U opent de deur voor onze vakman en doet een stap terug
2	Onze vakman vraagt of u verkoudheid- of griepklachten heeft
3	Zo ja, dan voert hij de reparatie niet uit
4	Zo nee, dan vraagt de vakman of hij binnen mag komen
5	U houdt steeds minimaal 1,5 meter afstand van onze vakman
6	Onze vakman draagt een mondmasker en stelt het op prijs als u
dat ook doet
7	U voert geen discussie met onze vakman over de maatregelen
8	U verblijft zoveel mogelijk in een andere ruimte dan waar de vakman werkt
9	U ventileert de ruimte waarin gewerkt moet worden alvast voordat de
vakman komt
10	Is de reparatie gereed dan meldt de vakman dit bij u en verlaat hij
de woning
11	Hij desinfecteert zijn handen

Extra schoonmaak
Zo lang het nodig is, maken we in de wooncomplexen van Elkien extra
schoon. Denk hierbij aan deurkrukken, liftknoppen, trapleuningen en
gemeenschappelijke ruimtes. Ook hierbij gelden de regels van het RIVM.

Woningaanbod
Op dit moment worden er
minder woningen aangeboden.
Bezichtigingen gaan alleen door in
leegstaande woningen. Bent u op
zoek naar een nieuwe woning? Ga
dan naar: frieslandhuurt.nl Hier kunt
u het woningaanbod vinden.

Inspecties
Heeft u een afspraak staan voor
een inspectie? Deze gaat wel door
maar in een aangepaste vorm. Onze
technisch adviseurs nemen contact
met u op.

Betalingsproblemen
Heeft u als gevolg van het
coronavirus geen of minder
inkomen en komt u daardoor in
de problemen met het betalen
van uw huur? Aarzel dan niet
en neem contact met ons op via
0513 635 735. Samen zoeken we
dan naar een passende oplossing.
Hoe eerder u ons benadert, hoe
beter wij u kunnen helpen.

Vestigingen gesloten
Onze vestigingen zijn gesloten.
Als u ons wilt spreken kunt u
mailen, bellen of een bericht sturen
via Facebook Messenger of Twitter.
Al onze contactgegevens staan
onderaan deze pagina.

Buurttafel Bolsward
voor Looiersbuurt
Op de Looiersbuurt in Bolsward was het altijd ieder voor
zich. De flatbewoners spraken elkaar nauwelijks en als
er een irritatie over een medebewoner was, werd er
geklaagd bij Elkien. “En overlast was er altijd wel”, zegt
Ruby Huigen, een van de bewoners. “De appartementen
zijn erg gehorig en dan erger je je snel aan elkaar.
Maar sinds ‘De Buurttafel’ is er wel het een en ander
veranderd in het onderlinge contact.”
Samen eten en een praatje maken
Over die Buurttafel willen we dus meer weten. Diaconaal opbouwwerker
Kees van Kordelaar is een van de initiatiefnemers en vertelt erover. Hij heeft
diverse sociale projecten opgezet binnen Gemeente Súdwest Fryslân zoals
het repair café, de deelwinkel en de kledingbus. “Ik hou ervan concrete
projecten op te zetten waar mensen iets aan hebben en die de samenleving
wat socialer maken”, zegt hij.
De Buurttafel is ook zo’n initiatief; ontstaan vanuit een gezamenlijk overleg
van Het Sociaal Collectief, Bernard Dames van Elkien en Kees van Kordelaar
van de Zalige Titus Brandsmaparochie.
Kees: “De Martinushof, ook eigendom van Elkien, heeft een mooie
gemeenschappelijke ruimte waar gekookt en gegeten kan worden.
Vrijwilligers bereiden de maaltijd en de bewoners van de Looiersbuurt
krijgen een gratis maaltijd. Wij dachten dat het de Looiersbuurt goed
zou doen als de bewoners elkaar op een informele manier konden leren
kennen.”

Bij elkaar aankloppen
“En daar hadden ze gelijk in”, zegt Ruby. “Toen de uitnodiging voor de
Buurttafel kwam vond ik dat ik er heen moest gaan, omdat je iedereen een
kans moet geven. Het was meteen heel gezellig. Van de 18 appartementen
was ongeveer de helft aanwezig. Bernard, Kees en Jos van Oostrum van
het Sociaal Collectief waren er ook bij, dus we konden meteen dingen
aankaarten. Maar de grootste winst is toch wel dat je je buren leert kennen.
Als er nu een akkefietje is in de flat spreken we elkaar aan en helpen we
elkaar. Niet dat we nu opeens de deur bij elkaar platlopen, maar je klopt wel
makkelijker bij elkaar aan als er iets is. Zelfs nu er door corona tijdelijk geen
Buurttafel-maaltijden zijn, is het contact gebleven.”

Voor iedereen blijven de volgende
maatregelen van het RIVM gelden:
- Was uw handen regelmatig
-	Hoest en nies in de binnenkant
van uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Houd 1,5 meter afstand
-	Draag een mondkapje als dat
geadviseerd wordt

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

T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

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

