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In dit nummer:

Nieuwbouw Kalverstraat Leeuwarden.
Deze foto is gemaakt op 6 april 2021.

Bodemschatten Cambuursterpad
Onderhoud Hendrik Nanneshof
Thuis bij Ynze en Alie Jaspers
	Geen huurverhoging in 2021 voor
huurders van sociale huurwoningen

Bodemschatten op bouwterrein
Cambuursterpad
Als je wilt bouwen op een belangrijke historische plek, is archeologisch onderzoek vooraf
verplicht. Dat was ook het geval bij ons sloop- en nieuwbouwproject in de wijk Oud-Oost
in Leeuwarden, in de buurt van het Cambuurstadion. Het archeologisch onderzoek heeft
geleid tot opmerkelijke vondsten.
Wijkvernieuwing
Aan de Schoppershofstraat, de
Kalverstraat en het Cambuursterpad
stonden 29 woningen van Elkien uit
1924. Deze woningen voldeden niet
meer aan de eisen van deze tijd.
Daarom besloten we tot sloop
en nieuwbouw. Bouwbedrijf Lont
bouwt op de locatie 24 nieuwe,
energieneutrale woningen.

Camminghaburg
Bij de start van het project
vermoedden we al dat er wel eens
iets moois in de grond kon zitten op
deze plek. De locatie maakt namelijk
deel uit van het burgterrein van
Camminghaburg. Een uitgestrekt
terrein dat in 1810 is verdwenen. Na
de sloop van de 29 Elkien-woningen
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heeft Mug Ingenieursbureau het
terrein onderzocht en dat heeft
geleid tot een heleboel interessante
vondsten.

Bodemonderzoek
Senior archeoloog Cuno Koopstra
van Mug Ingenieursbureau
vertelt over het archeologisch
bodemonderzoek: “We
hebben een oude kaart over
het huidige stratenplan gelegd
en steekproefsgewijs sleuven
gegraven. Alleen al uit die
proefsleuven kwam een rijkdom
aan vondsten tevoorschijn. Het
bleek dat we waren gestuit op de
oprijlaan van de machtigste familie
in Leeuwarden, de familie Van
Cammingha. Naamgever van onder

andere voetbalclub SC Cambuur,
het Cambuursterpad en de wijk
Cammingaburen in Leeuwarden.

Bijzondere vondsten
De oprijlaan naar de burg was
geflankeerd door twee grachten.
Deze zijn ook teruggevonden. Uit
de grote hoeveelheid bijzondere
vondsten blijkt dat de adellijke
familie erg rijk geweest moet zijn.
Ze kregen veel bezoek van de elite
uit de 16de eeuw. Behalve zilveren
munten vonden we onder andere
Goudse kleipijpen, fragmenten van
gebruiksvoorwerpen, restanten
van paardentuig en een bijzonder
babyschoentje van leer.
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1 - Leren babyschoentje

2 - Gezicht op Camminghaburg, Cornelis Pronk, 1742

3 - Kaart Kamminghabuer, Jacob van Deventer, 1565
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Vraag het
de vakman

thuis bij

Top 5
doe het zelf klusjes

Ynze en Alie Jaspers
Na 46 jaar verruilen Ynze en Alie Jaspers hun paleisje in
Wons voor een huurwoning in Bolsward. Hun bijna 100 jaar
oude huis aan de Noorderlaan wordt gesloopt en Elkien
bouwt in het kleine dorp niets terug.

1 - Doucheslang en douchekop
Gereedschap Waterpomptang
Materiaal Slang en douchekop

Natuurlijk gaat het hun aan het hart dat het sfeervolle en karakteristieke
huisje gesloopt wordt. Maar ze hebben er ook wel begrip voor. “Het lijkt
misschien heel wat, dit huis, maar het is in slechte staat”, zegt Ynze.
“De vloer bijvoorbeeld, daar zak je bijna doorheen. Bij de buren is dat
zelfs echt gebeurd.”

Draai met een waterpomptang de beide wartels (moeren) los van de kraan en van de kop. Voor montage doe
je hetzelfde in omgekeerde volgorde. Let op dat je het korte warteltje op de kraan monteert. De iets langere
hoort in de houder voor de douchekop. Draai ze niet té vast want dan draai je de rubbers stuk. Vast is vast.

Ziet de woning er aan de buitenkant al leuk uit, binnen is de woning pas
echt spectaculair. Het hele interieur is ingericht in jaren zestig/zeventigstijl.
Een uit de hand gelopen hobby, volgens Alie. “We begonnen met een
antieke inrichting, die we gaandeweg vervingen door een complete
inrichting in rock-’n-rollstijl. We hadden toen onder andere een jukebox,
een paar benzinepompen en mooie oude neonreclame in huis. Dat hebben
we op een gegeven moment allemaal verkocht” – ‘Nog steeds spijt van’,
bromt Ynze tussendoor – “en daarna zijn we begonnen met het zoeken
van jaren zestig en zeventig spullen. En dat is aardig gelukt, zoals je ziet.”

2 - WC-bril
Gereedschap Bahco (Engelse sleutel), waterpomptang of moersleutel 13 mm
Materiaal WC-bril
Het gereedschap dat ik hier noem, heb je alleen nodig voor het verwijderen van de oude wc-bril. Voor een oude
bril van de bouwmarkt heb je een waterpomptang nodig en voor een oude bril van Elkien heb je een moersleutel
nodig van 13 mm. Bij een nieuwe wc-bril van ons zit eigenlijk alles wat je nodig hebt, inclusief het gereedschap
voor montage. In de doos zit een uitgebreide beschrijving hoe je de wc-bril moet monteren.

En inderdaad, overal waar je kijkt zie je unieke objecten zoals tafels,
stoelen, kastjes en lampen. “Veel eigen creaties”, legt Ynze uit. “Ik koop
bijvoorbeeld Amerikaanse klassieke sloopauto’s en die zaag ik doormidden.
Van de achterbank maak ik dan een bank voor in huis en andere onderdelen
verwerk ik in tafels en dergelijke. Gelukkig heb ik straks in Bolsward ook
weer een schuur om te klussen.”

3 - Lekkende kraan met twee draaiknoppen
Gereedschap Waterpomptang, aanrechtdoekje en grote platte schroevendraaier
Materiaal Een nieuwe keuken/wastafelkraan uitloop

Op het moment dat deze editie van ‘Thuis bij Elkien’
op de mat valt, hebben we al een jaar te maken met
de corona-crisis en zitten we nog steeds in lockdown.
Fysiek contact vermijden we zo veel mogelijk. In april
vorig jaar hebben we een aantal filmpjes gemaakt
van de meest voorkomende reparaties en hoe je die
zelf kunt uitvoeren. Deze filmpjes hebben we op
Youtube gezet. Eventueel kunnen mijn collega’s en ik
ondersteunen door de benodigde onderdelen bij je
langs te brengen en op 1,5 meter instructies te geven.
Dit is de Top-5 van kleine problemen die je zelf
vrij eenvoudig kunt verhelpen. Voor andere kleine
reparaties en filmpjes verwijzen we naar Youtube.
Tip: tik bij Youtube bijvoorbeeld als zoekterm in
‘Elkien doucheslang’ of ‘Elkien uitloop’. Zo vind je
snel het reparatiefilmpje waar je naar op zoek bent.
Op naar de volgende klus!

Ook Alie geniet ervan om zelf dingen te maken. “Ik speur Marktplaats
af naar lampen die ik op kan knappen. Ik bekleed ze met een nieuwe
kap of voeg er iets aan toe. We vinden dit allebei een leuke, vrolijke stijl.
Ons nieuwe huis in Bolsward zullen we ook zeker weer op deze manier
inrichten. Ik weet zeker dat we ons daar in no time thuis zullen voelen.”

Meestal is de uitloop (zwengel) op of in de kraan lek. Er lekt dan water langs het randje waar de moer op de kraan
zit. Draai de moer op de kraan los met een waterpomptang. Trek de zwengel uit de kraan. Soms blijft er een
stukje achter in de kraan. Dat kun je zien aan de zwengel. Er horen twee rubbertjes zichtbaar te zijn op het stukje
dat losgetrokken is. Je kunt het resterende stukje eruit proberen te halen met de platte schroevendraaier of met
de voorste bek van de waterpomptang. Als er niks meer in de kraan zit, draai je de nieuwe zwengel op de kraan.
Het eerste stukje lukt vaak met de hand. Draai het laatste stukje vast met de waterpomptang. Om te voorkomen
dat je het chroom op de nieuwe zwengel beschadigt, kun je gebruikmaken van een aanrechtdoekje. Doe dat om
de moer en draai hem dan vast met de waterpomptang.

4 - Ontstoppen van de bekersifon van het
wc-fonteintje of de wastafel in de douche
Gereedschap Emmer en eventueel huishoudhandschoenen
Materiaal Geen
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Zet een emmer onder de sifon. Doe de huishoudhandschoenen aan. Pak met één hand het bovenste deel van
de sifon vast en met de andere hand het onderste deel. Draai de twee delen uit elkaar. Meestal komt er meteen
water tussen de twee delen vandaan. Dit is normaal. Kiep na het volledig losdraaien het onderste deel van de
sifon leeg in de emmer. Verwijder nu eventuele zeep, haar en vuilresten uit het bovenste deel van de sifon. Als
alles weer goed schoon is, kun je beide delen weer in elkaar draaien. Let op, draai ze handvast. Laat wat water in
de sifon lopen om te testen of de sifon weer waterdicht is.

5 - Een spiegel in de badkamer vervangen
Gereedschap Geen
Materiaal Een nieuwe spiegel
Het vervangen van een spiegel kun je het beste met twee personen doen. Verwijder de spiegel door de beide
spiegelklemmen die het hoogst zitten gelijktijdig opzij te drukken. De andere persoon pakt de spiegel vast en tilt
hem uit de onderste klemmen. Breng de oude spiegel naar de glascontainer of geef hem mee aan de vakman.
Zet de nieuwe spiegel in de onderste klemmen. De andere persoon houdt de beide bovenste klemmen open.
Druk de spiegel voorzichtig naar achteren. De andere persoon laat beide klemmen los en de spiegel zit op z’n
plaats. Controleer goed of de spiegel goed achter de bovenste klemmen zit.

Het Hendrik Nanneshof aan de Kerkstraat in Bolsward is geen doorsnee woonplek.
Ooit was het een armhuis, in 1522 gesticht door Hendrick Nannes en Catrijn Epes.
Tegenwoordig is het een monumentaal pand met appartementen.
Het hoofdgebouw is eigendom van de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting, de grond van de tuin is eigendom
van de gemeente en de woningen worden verhuurd door Elkien. Op dit moment vindt er onderhoud aan de
woningen plaats door onze ketenpartner Lont. De appartementen in het pand met monumentenstatus worden een
stuk comfortabeler voor de bewoners. Ze krijgen isolerende beglazing, mechanische ventilatie en een nieuwe cv-ketel.
Ook worden er een nieuwe keuken, douche en toilet geplaatst. De gezamenlijke binnentuin was eerder al aangepakt.
Bijzonder hierbij was de samenwerking tussen de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting, bewoners, Elkien en
gemeente Súdwest-Fryslân.

Geen huurverhoging in
2021 voor huurders van
sociale huurwoningen
Goed nieuws voor huurders van sociale huurwoningen: de jaarlijkse huurverhoging
van sociale huurwoningen per 1 juli gaat niet door.
Huurt u een vrijesectorwoning, bedrijfsonroerendgoed of parkeervoorziening dan verhogen wij uw huurprijs
wel. Hierover krijgt u schriftelijk bericht. Voor huurders van een vrijesectorwoning geldt dit jaar een maximale
huurverhoging van 2,4%. Ook als wij uw woning verbeteren, verhogen wij uw huurprijs wel. Wij zorgen er dan
voor dat uw woning langer meegaat, energie bespaart en moderner en comfortabeler wordt. Als dat aan de
orde is voor uw woning, gaan wij natuurlijk eerst met u in gesprek.

Goed om te weten
Voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur blijft de eenmalige
huurverlaging van kracht. Lees ook het artikel over de eenmalige huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging
In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. De eenmalige huurverlaging
is voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur.

Had u een inkomensdaling in 2020?
En heeft u daardoor al minstens zes maanden een lager inkomen dan de inkomensgrens?
Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Scan voor een aanvraagformulier de QR code of
ga naar elkien.nl/aanvraageenmaligehuurverlaging en vul het aanvraagformulier in.

De inkomens en huurprijzen op een rij
In de tabel staan de inkomensgrenzen en netto huurprijzen per type huishouden.
Het gaat om het gezamenlijke inkomen van u en uw medebewoner(s). Het inkomen
van inwonende kinderen tot 27 jaar wordt niet meegerekend.
Type huishouden

Bruto inkomen
lager dan

Netto huur
hoger dan

Verlaging
netto huur naar

1-persoons

Tot en met € 23.725

€ 633,25

€ 633,25

1-persoons, AOW-gerechtigd

Tot en met € 23.650

€ 633,25

€ 633,25

2-persoons

Tot en met € 32.200

€ 633,25

€ 633,25

2-persoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met € 32.075

€ 633,25

€ 633,25

3 of meerpersoons

Tot en met € 32.200

€ 678,66

€ 678,66

3 of meerpersoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met € 32.075

€ 678,66

€ 678,66

* Let op, dit gaat om de netto huur. Dat is de huurprijs zonder servicekosten.

Wilt u meer informatie over de eenmalige huurverlaging?
Kijk dan op elkien.nl/eenmaligehuurverlaging of neem contact op via chat, mail of telefoon 0513 635 735.
U bereikt ons op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. Mailen kan ook naar huurprijsaanpassing@elkien.nl.

Heeft u een (financieel)
steuntje in de rug nodig?
Het Fries huurderssteunpunt is er voor mensen met
een smalle beurs. Het steunpunt biedt inzicht in
de mogelijkheden om uw woonlasten te verlagen
en uw inkomen te vergroten. Wilt u weten welke
regelingen en voorzieningen er zijn? En wilt u weten
of u hiervoor in aanmerking komt? Ga dan naar
frieshuurderssteunpunt.nl en vul de naam van uw
woonplaats of gemeente in. Daarna ziet u welke
diensten er door uw gemeente worden aangeboden.
Hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie
op internet?
Neem dan contact op met uw gemeente. Ook uw
eigen huurdersvereniging helpt u graag op weg.
Het Fries huurderssteunpunt is een initiatief van de
Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland.

Rekening houden
met elkaar
Iedereen zit meer thuis, goed
om dan ook extra rekening met
elkaar te houden. We kunnen
elkaar een beetje helpen. Trek in
huis bijvoorbeeld sokken aan in
plaats van schoenen. Is muziek
een fijne afleiding? Draag dan
een koptelefoon.

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.

