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Sybren en Cees

NR. 2 - 2022

In dit nummer:
	Rechtswinkel Leeuwarden in
Netwerkcentrum ‘De Klomp’
	10 nieuwe woningen aan
de Klipperstraat

Thuis bij Sybren van der Schoot

Een huis als een museum
Als je de flat van Sybren van der Schoot binnenstapt, kom je terecht in een andere wereld.
De kamer is schemerig doordat het zonlicht wordt gefilterd door de gesloten, kleurige
gordijnen. Overal waar je kijkt staan horrormaskers en -poppen. En ook de muren zijn
rijkelijk voorzien van foto’s en objecten met het horrorthema.

	Rookmelders per
1 juli 2022 verplicht

Passie voor horror
Bij horror denk je misschien aan eng en gewelddadig,
maar de 43-jarige bewoner van de flat is de
vriendelijkheid zelve. Hoe komt een zachtaardige
man als Sybren aan zo’n voorliefde voor horror?

	Ontwikkelingen in
bewonerscommunicatie

Sybren: “Het begon toen ik een jaar of 6 was en de
film De Lift zag. Daar was ik eigenlijk nog te jong
voor; ik heb de hele nacht zwetend in bed gelegen.
Daarna ben ik met mijn moeder samen toch vaker
naar zulke films op tv gaan kijken. Daar begon de
fascinatie. Nog steeds kijk ik graag naar films in dat
genre uit de jaren ’70 en ’80.

Schrijf u op tijd in
als woningzoekende

Scan de code
om de naar de
website te gaan!

Wilt u over een tijdje kleiner gaan wonen? Of wil je
straks op jezelf gaan wonen? Schrijf u dan nu alvast in als
woningzoekende via frieslandhuurt.nl. Inschrijven is gratis!
Ook als u niet direct op zoek bent naar een woning, is het verstandig
om u alvast in te schrijven. Onze woningen worden namelijk
toegewezen op basis van zoekduur. Iedere maand die u staat
ingeschreven, telt mee. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer
kans u maakt op de woning van uw keuze!

Gaat het financieel iets minder?
We helpen u graag. Ook als het financieel even
iets minder gaat. Heeft u problemen met het
betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op. Hoe eerder wij op de
hoogte zijn, hoe beter wij u kunnen helpen.
De Adviseur Huurincasso denkt graag met u
mee over mogelijke oplossingen.

Met mijn verzameling ben ik rond het jaar 2000
begonnen, zo’n beetje met de opkomst van internet.
Het eerste wat ik kocht was een pop Chucky. Daarna
een pop Tiffany. Al snel was het een echte passie en
groeide mijn verzameling.”

Draai gevonden
Sybren woont nu twee jaar in zijn flat aan de
Eikenstraat op de 7e verdieping. Daarvoor woonde
hij vijf jaar samen met zijn toenmalige vriend in de
Achterhoek en dáárvoor woonde hij ook al in de flat
aan de Eikenstraat, maar dan op de 4e verdieping.
“Het samenwoonavontuur en de relatiebreuk hebben
me nog lang beziggehouden”, vertelt Sybren.
“Het kostte wat tijd om dat te verwerken. Maar nu
begin ik mijn leven weer aardig op de rit te krijgen.
Ik werk een paar dagen per week als vrijwilliger in
Wijkcentrum Heechterp-Schieringen en dat is erg
gezellig. En ik heb ook weer een vriend. Hij woont in
het flatgebouw hiernaast; ideaal. Samenwonen wil ik
niet meer, maar we wonen wel lekker dicht bij elkaar.
Gelukkig vindt hij de horror-stijl ook leuk.”

Weer lekker naar buiten!
We hebben al van een aantal mooie zomerse dagen mogen
genieten. En er komen nog meer van zulke dagen aan!
Tijd om naar buiten te gaan; het balkon op of de tuin in.
Samen gezellig borrelen of barbecueën? Het kan weer!
Hou het wel gezellig en veilig voor iedereen.
Tip 1 	Informeer de buren altijd. Zo kunnen zij ramen en deuren
gesloten houden om geluid en rookgeuren buiten te houden.
En ze kunnen zich instellen op extra drukte en geluid.
Tip 2 	Nodig uw buren uit voor de borrel of barbecue. Hoe beter
u met elkaar omgaat, hoe meer u van elkaar kunt hebben.
Tip 3 	Gooi lege verpakkingen, zakjes en ander restmateriaal gelijk
in de container. Zo voorkomt u dat het in de tuin of op het
balkon van een ander terechtkomt.
Tip 4 	Houd het na 22.00 uur sowieso rustig om klachten over
nachtlawaai te vermijden.
Tip 5 	Zet de barbecue altijd stevig neer. Omvallen kan leiden tot
brandwonden of brand.
Tip 6 	Barbecue niet te dicht bij huis. U zou niet de eerste zijn waarbij
een brand ontstaat door overvliegende vonken in het gordijn.
Let op! 	Vanwege brandgevaar en overlast is barbecueën op balkons
van flatgebouwen en portiekwoningen niet toegestaan.

Vraag
het onze
kenners
Door: Johan, onderhoudsmedewerker

We krijgen steeds meer te maken met
klimaatverandering. En daardoor met extreem weer.
Waar hebben we het dan over?
- extreme hitte
- extreem veel water
- extreme wind
En soms zelfs een combinatie. Dit kan invloed hebben
op het woongenot.
Extreem weer zien we vaak terug in onze werkopdrachten. Ik ben
eens gaan graven in mijn geheugen en herinnerde mij de volgende:
Een huurder meldde dat het water op de plaats achter het huis niet

Rechtswinkel Leeuwarden in
Netwerkcentrum ‘De Klomp’
In de wijk Oud-Oost in Leeuwarden, achter het Cambuur stadion, zit netwerkcentrum
De Klomp. Hier zetten vrijwilligers zich in voor de bewoners van de buurt. Er lopen
meerdere mooie initiatieven, waaronder de Rechtswinkel Leeuwarden.

weg kon.
Volgens de huurder had ze bij extreme regen een zwembad achter
het huis. Het eerste waar ik dan aan denk, is bijvoorbeeld een
verstopte afvoerput. Bij aankomst bleek de gehele tuin bestraat met
grote tegels. En rondom waren borders geplaatst. Het regenwater
kon dus geen kant op. Bij extreme regen kwam het water bij de
drempel zelfs het huis in. Dit kon ik niet oplossen. Hier kon ik alleen
advies geven. En dat advies was minimaal 75% van de tegels en de
borders te verwijderen, zodat het water weg kan komen in de grond.
Geen zin in onderhoud? Kies dan voor split of grind. Hierdoor kan het
water weg en ook voorkomt het hittestress. Want wist u dat tegels

Hier staat een enthousiast team van rechtenstudenten
klaar om iedereen die daar behoefte aan heeft vrijwillig
te helpen met juridisch advies. Iedereen is welkom.
U hoeft hiervoor niet uit de wijk te komen en er is
geen inkomensgrens voor het krijgen van advies.
De rechtswinkel beantwoordt onder andere vragen over:
- ontvangen brieven die niet helemaal duidelijk zijn
- vragen over de belastingaanslag of een erfenis
- ruzie met een buurman
- een verschil van mening met de verhuurder
of werkgever
U kunt er met al uw vragen terecht!

bij hitte werken als een extra aanjager? Tegels houden de warmte
namelijk vast. Daardoor stijgt de temperatuur bij veel betegeling in
een wijk, dorp of stad al snel een paar graden! Maar kies nog liever
voor beplanting. Planten nemen tenslotte ook water op. En wat ze
niet nodig hebben, kan wegkomen in de grond.
Tip! Let bij de aanleg van de tuin ook op de afwatering! Leg de tuin
zo aan dat het water afloopt naar bijvoorbeeld de straat of steeg.
Tip 2! Kijk eens of de afvoerputjes rond uw woning of appartement
nog goed werken. Woont u in een flat? Ook op de galerij en balkons
bevinden zich afvoerputjes. Vaak zitten deze rond de regenpijpen.
Houd de afvoerputjes vrij! Dit kan bij extreme regen een hoop
narigheid voorkomen. Denkt u dat een afvoerput verstopt zit?

Wij spraken met Lieke Sinnema, voorzitter van de
rechtswinkel en één van de studenten die hier werkt.
Lieke: “Voor ons is het erg leerzaam om met echte
mensen en hun juridische vragen of problemen om te
gaan. Op de universiteit leren we alleen uit boeken.
De rechtswinkel geeft ons de mogelijkheid om mensen
te helpen. En zelf een hoop ervaring op te doen”.
De studenten leveren een goed advies op maat, wat
direct gebruikt kan worden. Het doel is om mensen te
helpen er zelf uit te komen, zonder tussenkomst van
een rechtbank. Lieke: “Na een gesprek met ons weten
mensen waar ze recht op hebben. We leveren binnen
twee weken een schriftelijk advies dat direct gebruikt
kan worden. In veel gevallen kan dit een rechtszaak
voorkomen”.

Als een zaak voor ons te hoog gegrepen is, zeggen we
dit gelijk. We helpen mensen dan wel verder door ze
bijvoorbeeld door te verwijzen naar een goede advocaat
op het betreffende gebied”.
Lieke: “Een advies dat mij is bijgebleven gaat over
een verschil van mening tussen twee internationale
studenten en huurbaas (niet Elkien). De gehuurde woning
had veel gebreken die maar niet werden hersteld.
Uit protest besloten de studenten de huur niet meer
te betalen tot de gebreken werden opgelost.
Hier kwamen veel problemen achter weg en de
huurbaas dreigde de studenten uit de woning te zetten.
Wij hebben de studenten kunnen helpen met een brief
naar de huurbaas. Hierna is het contact met de huurbaas
verbeterd én zijn de gebreken in de woning opgelost.
Heeft u zelf een vraag voor de rechtswinkel?
Maak een afspraak! U vindt de rechtswinkel op de
volgende locaties in Leeuwarden:
- Netwerkcentrum De Klomp in Oud-Oost,
Insulindestraat 27
- Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, (het oude
bibliotheek pand) in het centrum van Leeuwarden.
Openingstijden Rechtswinkel (op afspraak):
Maandag	13.00 – 16.00 uur
(Netwerkcentrum De Klomp)
Donderdag	17.30 – 20.30 uur (Campus Fryslân)
Vrijdag	09.00 – 12.00 uur (Campus Fryslân)

Bel dan de RRS op 0800 099 1313.
Ik herinner mij ook een hittegolf van een paar jaar geleden.
Het was in Nederland rond de 40 graden. Ik kreeg een melding over
een kunststof voordeur die niet meer open ging. Het bleek om een

De studenten geven advies op allerlei verschillende
rechtsgebieden, maar richten zich voornamelijk op
de wat meer laagdrempelige zaken. Lieke: “We zijn
natuurlijk nog studenten, dus we kunnen nog niet
optreden als advocaat.

Kijk ook op
www.rechtswinkelleeuwarden.nl
of scan de code.

donker gekleurde kunststof voordeur te gaan. De deur klemde al iets.
Maar doordat de zon erop stond, zette deze uit en wilde helemaal
niet meer open. We hebben de deur toen met een tuinslang gekoeld.
Toen de deur weer open kon, heb ik hem opnieuw afgesteld.
Dus klemmen ramen of deuren bij extreme hitte? Koelen is dan
misschien de oplossing. Werkt dit niet of onvoldoende? Schakel dan
een monteur in.
Geniet van de zomer en tot de volgende klus!!

Houd het huis koel
De zomer staat voor de deur. En daarmee misschien ook wel de warmte.
Als het buiten langere tijd achter elkaar warm is, komt de warmte vaak
ook het huis in. Wilt u dit liever niet? Dan hebben we een paar tips om
het huis koel te houden.
Tip 1 	Zijn er zonneschermen aanwezig? Doe ze overdag omlaag. Sluit
sowieso de gordijnen en/of luxaflex. Zo blijft de warmte buiten.
Tip 2 	Geen zonnescherm? Een andere snelle en goedkope keuze is
een schaduwdoek. Dat is een driehoekig of rechthoekig doek dat
gemakkelijk met de hoeken vast kan worden gemaakt aan een boom,
schutting of paal. Een grote parasol voor het raam kan ook helpen.
Tip 3 	Houd ramen en deuren overdag dicht. Maar blijf wel ventileren voor
gezonde lucht in huis!
Tip 4 	Zet ’s avonds laat, ’s nachts of vroeg in de ochtend alle ramen open.
Zo kan het lekker doorwaaien in huis.
Tip 5 	Zet apparatuur, zoals de televisie of stereoset, helemaal uit als u die
niet gebruikt. Dit soort apparaten wordt warm als ze aanstaan.

Winactie Tuintopper
en Balkonbaas
In het vorige bewonersblad daagden we u uit uw groene vingers
aan het werk te zetten. En mee te strijden om de titels Tuintopper
en Balkonbaas 2022.
Het doel van de actie was het vergroenen van tuinen en balkons. Niet alleen omdat dat mooi
is. Maar ook omdat een groene tuin zorgt voor minder wateroverlast en hittestress. En omdat
insecten, vogels en andere dieren zich thuis voelen in een groene tuin of op een groen balkon.
We kregen hele mooie inzendingen. Waar onze jury zich vervolgens over heeft gebogen.
Unaniem kozen zij Esther Dijkstra en Sjouke Scholten als winnaars. Beide kiezen bewust voor
inheemse planten. Dat zijn planten die van nature in Nederland voorkomen. Deze planten
zijn gemakkelijk in onderhoud, omdat ze het Nederlandse klimaat gewend zijn. Daarnaast zijn
insecten, vogels en andere dieren er gek op! De winnaars kiezen allebei ook voor gifvrije planten,
ook al zijn die lastiger te vinden. Dit zeggen ze er zelf over:

Esther Dijkstra, Balkonbaas 2022
“Mijn balkon staat vol met planten. Er is nog net ruimte voor een stoeltje, zodat ik buiten kan
zitten. Ik kies vooral voor inheemse soorten met nectar en stuifmeel voor vlinders en bijen.
Die hebben het moeilijk en dat gaat me aan het hart. Het is lastig om goede gifvrije planten
te vinden. Er zijn vijf keurmerken waarbij je zeker weet dat ze niet schadelijk voor insecten zijn.
Eentje daarvan is het ‘planet proof’ label. Ik hoop dat iedereen meer insect vriendelijk
gaat tuinieren. Dat kan ook prima op een balkon!”

Sjouke Scholten, Tuintopper 2022
“Toen ik hier kwam wonen bestond de tuin uit gras en tegels. Ik koos voor inheemse bloemen
en planten en legde een klein vijvertje aan. Nu is de tuin nog vooral groen. Vanaf juni/juli is
er een overvloed aan kleuren. Met zeker 28 (niet overvliegende) vogelsoorten en flink wat
insectensoorten is het een mooi project geworden!”
Naast de winnaars willen we twee inzenders een eervolle vermelding geven.
Elly de Ruiter heeft echt geen groene vingers. Toch koos ze ervoor een aantal tegels uit haar
terras te wippen en op die plek zaden te strooien en een aantal vaste planten te poten.
Een kleine ingreep met een heel mooi effect!
Niko, Heleen, Marrie, Wim, Kees en Joke zorgen samen voor de binnentuin van het complex
waar zijn wonen. Met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar lukt het hun door samenwerking
een mooie plek te maken en te houden! Waar eerder meer sprake was van een binnenplaats,
zorgen zij voor steeds meer groen. Ze maken daarbij duurzame keuzes; biologische vaste
planten die bij-vriendelijk zijn en vogels beschutting, een nestplaats of voedsel bieden.
Zoals ze zelf zeggen: “De vogels blij, de bijen blij en wij blij!”

De Sinnetûn Akkrum
Je hebt groene vingers of je hebt ze niet. De dames Anneke en Wilhelmina
hebben ze zeker!
Achterin de tuin van een groot gezin aan de
Sinnebuorren in Akkrum stonden grote bramenstruiken.
De bewoners van deze woningen zijn niet met groene
vingers geboren. De tuin verwilderde. Dit was een
beetje een doorn in het oog van enkele buurtbewoners.
Adviseur Bewonerszaken Bernard Dames bedacht
een listig plan. Een stukje verderop woonde immers
Wilhelmina. In de buurt bekend onder de naam
‘tuingoeroe’. Als vrijwilligster van de Lanterne-tûn
en actief bestuurslid van de Volkstuinvereniging had
zij vast wel ideeën. Samen met Anneke, vrijwilligster
in de gemeenschappelijke tuin van het prachtige
Coopersburg, bedacht ze ‘de Sinnetûn’.
De handen werden ineengeslagen en de verwilderde tuin
maakte plaats voor een subtiel aangelegde buurttuin.
Die voor iedereen uit de buurt toegankelijk is.
Alle materialen, zoals schuttingen, plantjes en keien,
zijn kosteloos door buurtbewoners beschikbaar gesteld.
Een mooi initiatief dat alleen maar blije gezichten in de
buurt oplevert!
De bewoners van de woningen waarderen dit ook
enorm. Regelmatig gaat er een blij duimpje de lucht
in. Of wordt er eten gebracht voor de dames. Volgens
Anneke en Wilhelmina is dat al een hele waardevolle
beloning. De buurt is er ook blij mee, maar wat extra
reclame kan zeker geen kwaad.

Of de tuin nu klaar is? Nee, een tuin is nooit klaar.
Er is nog ruimte voor plantjes. Ook keien kan de tuin
nog goed gebruiken. En de aangrenzende garagemuren
zouden eigenlijk nog beschilderd moeten worden voor
een nog gezelliger sfeer.
Wilt u iets doneren? Stuur een e-mail naar
Wilhelmina via watonka2012@gmail.com of naar
klantenservice@elkien.nl, ter attentie van Bernard Dames.
Wilt u eens een kijkje nemen? De tuin bevindt zich achter
de woningen Sinnebuorren 8 en 10. U bent welkom!

Rookmelders per
1 juli 2022 verplicht
Op 1 juli 2022 moet elke verdieping in een woning in
Nederland een rookmelder hebben. Ook Elkien wil aan
deze verplichting voldoen. Daarom heeft u een brief
gekregen van Feenstra, Breman of de Energiewacht.
Waarom is een rookmelder belangrijk?
Vooral ’s nachts is de rookmelder een levensredder. De meeste slachtoffers
bij brand vallen namelijk in de nacht. Dit komt omdat we niets ruiken als we
slapen. Hierdoor worden we ’s nachts vaak te laat wakker als er brand is.
De rook staat dan al in onze slaapkamer en kan ervoor zorgen dat we binnen
enkele minuten bewusteloos raken. Een rookmelder merkt de rook al op
voordat het in de slaapkamer is en slaat alarm. We ruiken dan wel niks als we
slapen, maar horen kunnen we zeker wel!

Elkien zorgt voor de rookmelder. Werkt u met ons mee?
Wij doen ons uiterste best elke woning op tijd van een rookmelder te
voorzien. Dit kunnen wij alleen niet zonder u. Wilt u daarom een afspraak
maken met het installatiebedrijf waarvan u een brief heeft ontvangen?
Heeft u geen brief en weet u niet met welk bedrijf u contact moet zoeken?
Vraag het na via de chat of het contactformulier op onze website. U kunt ons
uiteraard ook bellen op 0513 635 735.

10 nieuwe woningen
aan de Klipperstraat
Aan de Klipperstraat in Makkum sloopten we vorig jaar 10 woningen.
Onze ketenpartner Lont bouwde vervolgens 10 energie neutrale woningen terug.
Begin april leverden we de woningen op aan de nieuwe bewoners.
De nieuwe woningen bestaan net als eerder uit een blok
van vier en een blok van zes rijwoningen. Ze zijn iets
smaller en dieper dan de oude woningen en een aantal
meters verder naar achteren gebouwd. Voor de woning
ligt een strook openbaar groen, waardoor er meer groen
en ruimte in de straat ontstaat. Bewoners hebben zo
meer afstand tot de drukte van de staat.

Duurzaam en toekomstbestendig
De nieuwe woningen zijn gasloos. Omdat we weten dat
de gasvoorraad niet oneindig is, is dit een belangrijke
stap richting de toekomst. Voor de stroomvoorziening
zijn zonnepanelen geplaatst.

Een nieuw thuis voor Merel
Merel de Vries (22 jaar) kreeg op 6 april de sleutels van
haar nieuwe woning. Ze woonde al samen met een
huisgenoot in Makkum aan de Estrikwerk, ook in een
woning van Elkien. Toen haar huisgenoot vertrok, werd
het tijd om weer om zich heen te kijken.

Door de stijgende gasprijzen had ze een sterke
voorkeur voor een nieuwere woning.
En toen kwamen deze woningen aan de Klipperstraat
voorbij. Merel was gelijk enthousiast en reageerde
via www.frieslandhuurt.nl. Na 3 jaar en 8 maanden
ingeschreven te staan, was ze 2e kandidaat voor de
woning, maar werd uiteindelijk toch geselecteerd.
Op dit moment is Merel druk bezig met afstuderen
voor haar studie bedrijfskunde aan de NHL Stenden
in Leeuwarden. Daarom neemt ze wat langer de
tijd voor het klussen en verhuizen, want ze wil er
ook graag echt iets moois van maken. Samen met
familie en vriendinnen wordt er in de avonduren
en weekenden fanatiek geklust. Inmiddels zit het
glasvliesbehang op de muren en zijn ze toe aan
het aanbrengen van een kleurtje op de muur en
het leggen van de vloer. Op het moment dat het
bewonersblad op de mat valt, hoopt ze in haar
nieuwe thuis te wonen!

Schade door brand en de verzekering
Schade door brand aan de woning zelf valt onder de opstalverzekering.
Deze verzekering regelen wij als verhuurder van uw woning. Een inboedelverzekering regelt u zelf. Met inboedel bedoelen we eigendommen in en om
uw huis die u kunt verplaatsen. Vanaf 1 juli kan de verzekeraar bij brand een
expert laten onderzoeken of elke verdieping van de woning een werkende
brandmelder had. Is dit niet het geval? Dan kan de verzekeraar besluiten om
de schade slechts gedeeltelijk of helemaal niet te vergoeden. Heeft u niet
op elke verdieping een rookmelder? Dan kan u dat dus veel geld kosten.
Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak met het installatiebedrijf
waarvan u een brief heeft gehad.
Voor meer informatie over de
inboedelverzekering en andere
verzekeringen verwijzen wij u naar elkien.nl.
Zoek vervolgens op ‘verzekeringen’.

Gegevens installatiebedrijven
Feenstra:
Breman:
Energiewacht:

projecten@talent4service.nl
storingen.wbn@breman.nl
info@energiewacht.nl

085 020 87 05
0512 580 000
088 555 30 00

Stuurt u een e-mail naar het installatiebedrijf?
Vergeet dan niet uw adresgegevens te noemen.

Ontwikkelingen in bewonerscommunicatie
Op veel plekken wordt gewerkt aan onze woningen. Van gepland
onderhoud tot renovatie. Dit werk laten we doen door bedrijven
waar we vaak mee samenwerken. Een van die bedrijven is
Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD).

Volgend project
Het volgende project waar de app wordt ingezet, is de Canadezenlaan in
Leeuwarden. De inhoud van de app is aangepast aan het werk dat we doen
tijdens dit project.

Even geleden renoveerden zij keukens, douches en toiletten aan de
Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Om snel en op één plek met bewoners te
kunnen communiceren, hebben ze een app ingezet; de ‘communicatie app’.
Deze app is de plek waar alles wordt gecommuniceerd. Van nieuwsbrief tot
keuzeformulier. Van planningen tot vragen en antwoorden via de chat.

We zijn blij met deze ontwikkeling op het gebied van communicatie met
bewoners. Onderhoud en renovatie zijn ingrijpende gebeurtenissen. Heldere
communicatie is daarom heel belangrijk. Samen met onze partners blijven we
hieraan werken!

Smartphone
Om met de app te kunnen werken, heb je een smartphone of tablet nodig.
Niet iedereen heeft zo’n apparaat. De bewonersconsulent en projectleider sociaal
helpen bewoners daar waar mogelijk. Zij zorgen ervoor dat iedereen op tijd de
juiste informatie ontvangt. Ook mensen die zelf geen smartphone hebben.

We spraken één van de bewoonsters van de Tweebaksmarkt.
Zij gebruikte de app en vertelt: “Alle communicatie verliep via de app.
Hier vulde ik het keuzeformulier in, ontving ik de nieuwsbrieven en chatte
ik met Hanneke en Pieter. Dat werkte goed, al had de app wel meer
gebruikt kunnen worden. Ik zie nog wel mogelijkheden om de app te
verbeteren. Die heb ik doorgegeven, zodat de app steeds beter 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

0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

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

