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In de ‘goeie ouwe tijd’ liepen buren vrij gemakkelijk bij elkaar naar binnen. Jan Terlouw herinnerde ons
een tijdje geleden aan ‘het touwtje uit de brievenbus’. U weet dat vast ook nog wel. Er hing een touwtje
via de brievenbus naar buiten. Als je er aan trok, werd de schuif van het voordeurslot opzij getrokken
en was de deur los. Door het trekken ging de voordeur vrijwel automatisch mee naar binnen open. En
hop, dan stond je zomaar in iemands huis.
Als kind vond ik dat reuze spannend. Was er wel iemand thuis? Hoe kwam ik daarachter? Durfde ik
de woonkamer in te gaan? Moest ik aan iedere deur kloppen? Kon je zomaar naar boven gaan? Soms
stond ik nog maar net binnen en dan viel ik middenin het gesprek van volwassenen. Als het vrolijke
gesprekken waren, was er niets aan de hand. Dan wilde ik graag zo snel mogelijk bij die vrolijkheid
horen. Maar van boze gesprekken, van ruzies, voel ik nu opnieuw hoe verlegen en bang ik werd. Vaak
probeerde ik dan om me heel snel weer om te draaien, de voordeur uit. Maar dat lukte niet altijd. Dan
kwam er plotseling iemand de gang in, terwijl ik stilletjes probeerde weg te komen. En dan leek het
net of je iets heel erg stiekems had gedaan. Dat voelde zo vervelend. Leg dan nog maar eens uit dat je
spontaan op bezoek kwam bij je vriendinnetje.
Het afgelopen jaar mochten we niet bij elkaar op bezoek en al helemaal niet spontaan. We moesten
afstand houden. Als iemand je wilde bezoeken, moest je dat van tevoren afspreken. Voor de gezinnen
met kinderen was dat minder erg. Zij vormden een huishouden en hadden elkaar. Maar als je op jezelf
woonde of als je wat ouder of kwetsbaarder was, dan kwam er soms dagen niemand bij je binnen.
Die mensen hebben zich best lang behoorlijk alleen gevoeld. Verjaardagen, feestjes en andere vrolijke
gebeurtenissen konden ze niet echt vieren.
Wat zou het mooi zijn als we binnenkort iedereen weer welkom kunnen heten in onze eigen woning.
Misschien kunnen we een teken afspreken dat we graag bezoek willen, dat we gastvrij zijn. Omdat ik
inbrekers niet op een spoor wil zetten, zou dat teken een touwtje BIJ de brievenbus kunnen zijn. Als ik
deze zomer op de woensdagmiddagen een rondgang maak langs een paar van onze woningen, bel
ik aan als er een touwtje BIJ de brievenbus hangt. Wie weet doen meer mensen dat en krijgt u weer
gezellige aanloop en contact.
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Emmy Elgersma

Frans werkt, waar pake Frans
woonde: bij SWA

‘Gewoan de
eagen iepen’
Als allround onderhoudsmedewerker is Frans
Witteveen (40) sinds oktober vorig jaar actief bij
Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Hij moest
voor het eerst een sollicitatiebrief schrijven.
Vanaf zijn 17e levensjaar is hij in loondienst geweest bij
installatiebedrijf Boerma te Boelenslaan. “In sollisitaasje skriuwe
hoegde doe net, want ik kaam fanút in stage-perioade der
wei. Asto klear bist mei de opeiding, komst mar del. Sa wurke
dat yn dy tiid”. Hij ging in die beginperiode standaard op pad
met twee man vanuit dit leerbedrijf, zodat er tijdens het werk
altijd één aanspreekbaar was voor de praktische lessen. Na
het afronden van een opleiding aan de Friese Poort kreeg hij
zodoende een betrekking als assistent-installatiemonteur. Aan
deze school heeft hij wel hele speciale herinneringen, doordat
zijn oom Torensma er les gaf. “Mynhear Torensma sei ik. Tsjin
myn eigen omke”, lacht hij. Na een dienstperiode van ruim een
decennium bij Boerma ging hij aan de slag bij installatiebedrijf
DRS in Noardburgum. Gaandeweg leerde hij allerlei
bouwklussen bij zoals metselen, timmeren en tegelzetten.
“Gewoan goed oplette: de eagen iepen”.

Zandpad
De overgang naar SWA, zij het in werksfeer, is voor de
naamgenoot van pake Frans een markant levensmoment
geweest. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn pake en
beppe. Komend vanuit een woonwagen in De Bosk onder
Harkema trokken zij in 1959 in een woning van SWA aan de
Kammingastrjitte 17 in hetzelfde dorp. Dit huis bood direct
ook onderdak aan hun vier in de wagen op wielen geboren
kinderen. “De dyk foar it hûs moast der doe noch ynlein wurde.
It wie gewoan in sânpaad”, zo vertelt Geesje Grieta WitteveenElzinga (94) als één van de langst zittende huurders van een
SWA-woning. “Wy hiene ek noch hielendal gjin oerbuorlju,
want oan de oare kant stiene der doe gjin huzen. Dy binne
der letter pas kaam”.

Steenkolen
Een herinnering die haar altijd is bijgebleven, betrof het
afscheid van de sinaasappelkistjes. Die kistjes gebruikten
ze als meubilair waarmee ze voor een deel hun inrichting in
de woonwagen mooi in stijl opsierden. Een van de grootste
veranderingen voor hen is de overgang van kolen op gas als
brandstof geweest. “Achteryn it hûs siet doe noch in koalenbak
foar swarte brân”. In het steenkolentijdperk kenden ze een
haard in plaats van een centrale verwarming en een lavet waar
nu een douche is gesitueerd. In sociaal opzicht is er evenwel
veel veranderd in deze tijd met een tweeverdienerscultuur.
“Yn de earste jierren sieten wy mei de buorlju bûtendoar kofje
te drinken. Soms hûs oan hûs even mei elkoar prate.
Dat is no hiel oars”.
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Werkvoorbereider Anja Kuiper:

‘Technische omschrijvingen maken maar ook
verblijfkastjes voor vleermuizen regelen,
hoort bij mijn werk’
Het klinkt bijna als servies, maar het wordt
geschreven als ZAV-jes. De afkorting staat voor Zelf
Aangebrachte Voorzieningen in huurwoningen. Voor
werkvoorbereider Anja Kuiper (49) hoort het tot
de dagelijkse gang van zaken bij SWA dat geen uur
hetzelfde is.
“Het technisch omschrijven van de werkzaamheden
die voortvloeien uit bijvoorbeeld planmatig
onderhoud voor het jaar 2022”, zo formuleert ze de
hoofdmoot van haar hoofdwerk. Regelmatig wisselt
ze kleine en grote klussen af met aandacht voor zowel
huurders als bijvoorbeeld huismussen of vleermuizen.
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Van een aanvraag voor het verwijderen van een
schoorsteenmantel tot het plaatsen van een carport bij de
woning, het zijn enkele voorbeelden om snel een beeld te
krijgen van zogeheten ZAV-jes. Voor deze ZAV-jes, moeten
huurders toestemming vragen. Bij het opstellen van technische
omschrijvingen ten behoeve van het planmatig onderhoud
worden onder andere materiaalkeuzes besproken. Anja Kuiper
vindt het leukste als theorie en praktijk overeenkomen. “Bij
houtsoorten kijk je bijvoorbeeld naar hoe het zich door de
jaren heen verhoudt. In de praktijk van alledag kan de ene
houtsoort tegenvallen en een andere soort meevallen. Met die
kennis kun je intern in overleg gaan over het al of niet bijsturen
van het onderhoudsprogramma. Alles doen we in goed overleg
met de opzichters en manager Vastgoed en Techniek”.

Jeugdervaring
Door haar praktijkervaring, aanvankelijk opgedaan bij
bouwbedrijf Wilma waar ze als eerste vrouw tot het team
toetrad, kan ze bogen op een buffer aan technische kennis.
Aan de basis hiervan ligt iets wat ook iedereen snel begrijpt.
“Ik mocht als meisje graag tekenen. Bouwtekeningen vond
ik al heel jong heel mooi, met al die lijntjes en vakken. Zo’n
jeugdervaring blijft je bij”. Het succesvol afronden van een
opleiding MTS-bouwkunde kwam dus vooral omdat ze er
plezier in had. Het grote verschil met haar vorige werkkring kan
ze soepel aangeven: “Daar was ik meer organisatorisch bezig en
hier meer met de techniek”. Ook draait ze bij SWA mee met de
opzichters in het schema van storingsdienst.

“Ik mocht als meisje graag tekenen.
Bouwtekeningen vond ik
al heel jong heel mooi.”
Jaarrond
Flora en fauna houden haar eveneens bezig. Op basis van
de Natuurbeschermingswet zijn sommige dieren jaarrond
beschermd en anderen niet. Vleermuizen, huismussen
en gierzwaluwen zijn drie belangrijke voorbeelden van
beschermde diersoorten die verblijven en nestelen in
gebouwen. “Wanneer we vleermuizen ontdekken in of bij een
huis waar we in de nabije toekomst planmatig onderhoud
willen uitvoeren, dan moeten we op basis van wetgeving
zorgen dat ze een vervangende verblijfplaats krijgen. Zo
zijn er voor het planmatig onderhoud van 2021 door SWA
een driehonderdtal vleermuiskasten opgehangen en een
honderdvijftigtal kasten voor huismussen. “Als je start met
een onderhoudsprogramma voor een huurwoning moet
je honderd procent zeker weten dat er geen beschermde
diersoorten meer bivakkeren. Een blik onder de eindpannen is
niet voldoende”.

Diversiteit
Sinds enkele maanden mag ze zich ook gekwalificeerd EP-W
deskundige noemen na het afronden van een viertal modules.
Jaarlijks dient ze zich overigens wel te laten bijscholen, maar
het diploma is binnen. EP-W staat voor Energieprestatieadvies
Woningen dat velen kennen vanwege het energielabel dat aan
een woning of bedrijfspand wordt toegekend. De kennis op
totaal uiteenlopende gebieden maakt ook dat ze met collega’s,
huurders en instanties over wisselende onderwerpen kan
meepraten. “Soms praat je met een huurder even bij over het
aanbrengen van een nieuwe keuken. Een andere keer heb je
contact met de gemeente over ecologie en huismussen. Zo blijf
je op een leuke manier op diverse niveaus bij de les”.

Halbertsmastraat, Buitenpost

NIEUWBOUW
ACTIVITEITEN
Buitenpost
Aan de Halbertsmastraat gaat de bouw van in totaal
15 woningen voortvarend. Naast 12 twee-onder-twee
kapwoningen komen hier ook 3 vrijstaande woningen.
De woningen zijn allemaal levensloopgeschikt, met
een slaapkamer en douche op de begane grond. Op
de 1e verdieping een badkamer, 2 slaapkamers, een
onbenoemde ruimte en een trap naar de zolderverdieping.
De woningen worden in 3 fases opgeleverd, waarvan de
eerste eind september zal zijn. We zijn inmiddels gestart
met de toewijzing van deze woningen aan nieuwe
huurders.

Harkema
In Harkema zijn we gestart met bouw van een tweeonder twee kapwoning aan de Warmoltsstrjitte 93 en
95. Ook deze woningen zijn levensloopgeschikt en zijn
gelijk aan het type woning welke we in Buitenpost aan
de Halbertsmastraat aan het bouwen zijn. De woningen
worden in december van dit jaar opgeleverd.

Twijzel
We verwachten ook aan het eind van dit jaar de 4
levensloopgeschikte woningen (type 2-1 kap) aan het
Flaakskampke nog te kunnen opleveren. Deze woningen
hebben een slaapkamer en douche op de begane grond.
Op de 1e verdieping een badkamer, 2 slaapkamers, een
onbenoemde ruimte en een trap naar de zolderverdieping.
Belangstelling? Neem contact op
met de afdeling Verhuur.
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DEEL UW MOOISTE PLEKJES MET ONS

Ontdek je plekje
Ruim een jaar zijn we vanwege het Covid-19 virus beperkt geweest in onze vrijetijdsbesteding, maar gelukkig konden we
wel de natuur in trekken. Heerlijk een wandeling of een fietstocht maken en dit werd en wordt dan ook door veel mensen
gedaan. Zo ook door onze medewerkers en al wandelend en fietsend ontdek je de mooiste plekjes. Ook Achtkarspelen
heeft prachtige natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Twijzelermieden. Een broedgebied voor vele vogels en een deel
van het grootste coulisselandschap van West-Europa. Echt een aanrader om te bezoeken! We maken graag samen met u
een mooie reis door Achtkarspelen en nodigen u uit om uw mooiste plekjes met ons te delen!

Wij doen zelf de aftrap en beginnen in Buitenpost. Rondom
Buitenpost zijn door de jaren heen mooie wandel- en
fietspaden aangelegd en groeit de diversiteit en zijn zeldzame
soorten planten teruggekeerd in de berm. Het wordt steeds
bloemrijker, waardoor ook insecten, zoals vlinders en bijen
worden aangetrokken. Al met al een lust voor het oog. Ook
een rondje door het park is prachtig, de kersenbloesem bloeit
volop en midden in de vijver ligt een nest met Meerkoeten.
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In de volgende Ús Wente delen we graag uw meest bijzondere
en mooie plekjes in Achtkarspelen, zodat we er samen van
kunnen genieten. Stuur ons uiterlijk 1 september 2021 uw foto’s
met een korte beschrijving waarom dat uw favoriete plek is.

Wiis mei Jim!
SWA heeft donderdag 10 juni het nieuwe
ondernemingsplan “Wiis mei jim!” aan alle
medewerkers gepresenteerd. Op maandagavond
14 juni heeft de Contactraad het nieuwe plan
ontvangen.
Vorig jaar zijn we begonnen om onze belanghouders te
vragen: Wat vindt uw van SWA? Wat zou er volgens u beter
of anders kunnen? We hebben die vragen in Us Wente ook
aan u gesteld. U bent als huurder immers onze belangrijkste
belanghouder. Om u een beetje in de stemming te
brengen hebben we een zakje bloemenzaadjes bijgesloten.
Daarmee kon u meteen aan de slag om uw leefomgeving
fleuriger, kleuriger en geuriger maken. We hopen dat dit
u veel vrolijkheid en energie heeft opgeleverd. Door uw
antwoorden naar ons toe te sturen, heeft u zaadjes bij SWA
geplant. Die zaadjes hebben we gebruikt om daaruit het
ondernemingsplan te ‘kweken’.
Dezelfde vragen hebben we aan de Contactraad gesteld.
Welke behoeften spelen er onder de huurders? Samen
zijn we een avond aan de slag gegaan om de vragen te

beantwoorden. Die zomer hebben we ook veel mooie en
ontroerende reacties gekregen op onze actie: “mear as
fyftich ier yn é wente”. Ook die reacties hebben we gebruikt
voor het ondernemingsplan.
Het belangrijkste doel van het ondernemingsplan is dat u
SWA voortaan als volgt omschrijft: ‘waar je je veilig voelt
en jezelf kunt zijn, voor nu en in de toekomst’. Een huis
is immers meer dan een dak boven je hoofd. Jezelf zijn
betekent ook dat je niet al je geld aan huur kwijt moet zijn.
Om te bereiken dat huurders, medewerkers en
belanghouders zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn
en de huren laag blijven, worden er voortdurend keuzes
gemaakt. Al die keuzes leggen we niet van te voren vast. We
hebben principes geformuleerd die het maken van keuzes
gemakkelijker maken. Op die manier bereiken we ons doel,
onze visie, zodat u zich veilig kunt voelen, uzelf kunt zijn en
geld overhoudt om vrij te besteden.
Mocht u een exemplaar van het ondernemingsplan willen
ontvangen, geef dat dan aan ons door met uw (mail)adres.
Dan sturen wij u een digitaal of geprint exemplaar.

Het voorblad van het ondernemingsplan straalt energie uit, via het sleutelgat in de voordeur.
De infographic in het plan geeft informatie over SWA door plaatjes met getallen.
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Nieuwe manager Vastgoed en Techniek:

Arnold Talsma:
‘Blik no al op 2050’
Wie goed om kan gaan met computers
is in het voordeel nu er een keur aan
computerprogramma’s is, ook voor de bouw.
Als HTS-student Bouwkunde is Arnold Talsma
(51) met zijn klasgenoten ooit een van de eersten
geweest die WordPerfect 5.1 uitprobeerde.
‘First released’ op 6 november 1989. Nu hij,
als opvolger van Domien van der Werf, bij
SWA is aangetreden als manager Vastgoed en
Techniek gloort er een nieuwe uitdaging. “It
ferduorsumjen fan de hierwenten mei de blik op
it jier 2050”.
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Het werpen van een vooruitziende blik op zowel de naaste
als de verre toekomst vergt dat je in gedachten soms met
zevenmijlslaarzen stappenplannen opzet. Voor Arnold
Talsma blijkt dat, vanuit een terugblik op zijn jeugdige
computerervaring, deels gesneden koek te zijn. Zo werkte
hij in de jaren negentig mee aan het teken- en rekenwerk
achter het futuristisch ogende Crystallic-complex dat in
Leeuwarden specifieke kennis verraadt. Over een lengte van
170 meter en een hoogte van 30 meter zijn er duizenden
glasplaten ingebed in aluminium kozijnen. “Alles moast
skeef ôfrinne”, geeft hij in eenvoudig Fries aan over de
complexiteit van het gebouw dat gelijk van zonne-panelen
werd voorzien naast een eigen warmtekrachtkoppeling.
“By sinne gongen grutte skermen automatysk del”. In de
functie van technisch tekenaar maakte hij gebruik van

AutoCad. Voor het verhoudingsgewijs snel maken van even
ingewikkelde als nauwkeurige tekeningen is dit, achteraf
bekeken, een sprong geweest met de spreekwoordelijke
zevenmijlslaarzen. “It wurkjen mei kompjoeters fûn ik al
hiel jong machtich moai wurk. Ik wie der gek op. Dat is no in
gelok, om’t de kennis der noch sit”.

Wereldproject
Zijn kennis op het gebied van informatie-communicatietechnologie (ict) werd flink verbreed met het uitwerken van
gebouwen zoals Crystallic binnen Fryslân. Voor Stichting
Woningbouw Achtkarspelen (SWA) is die kennis van belang
bij het opstellen van toekomstig beleid. “Diskusjes oer CO2reduksje meitsje dat der oer de hiele wrâld wat yn beweging
kaam is. Koartsein: it hiele energy-ferhaal wurdt oars”. Naast
de bestaande constructie en techniek van de huurwoningen
richt hij zich, samen met de gemeente Achtkarspelen en
WoonFriesland, de komende jaren vooral op de energietransitie: “De gaskachels derút en sintrale ferwaarming
deryn”. Discussies over de voor- en nadelen van bijvoorbeeld
waterstof volgt hij, in de lijn van Domien van der Werf,
op de voet. De circulaire economie oftewel het kundig
hergebruik van materiaal speelt hierbij ook een rol. Zo min
mogelijk nieuwe materialen gebruiken, helpt mee aan de
vermindering van CO2. Bij de energie-voorzieningen komen
menselijke aspecten – voor kenners: humane componenten –
op de eerste plaats. “It besparjen fan energy is feitlik in ferhaal
foar de bewenners. It gedrag mat sich richte op minder
gebrûke. Dêrom geane wy, tegearre mei de gemeente, sjen
nei de mooglikheden om minsken te ynformearjen oer
enerzjyferbruk. As se minder stoke, kinne se sinten oerhâlde
en ek dêryn sit in stikje fisy”.

vernieuwen, omdat het vastgoed te allen tijde bereikbaar
moet zijn. Ook bij een brand, al is deze nog zo klein, is hij
aanspreekbaar op de vastgoedportefeuille. Voor een storing
van de hydrofoorpomp in een appartementencomplex van
SWA geldt hetzelfde. Hij is vanuit de bouwkunde altijd breed
georiënteerd geweest. “By SWA kin ik no even mear
de djipte yn, mar by guon wurksumheden kin de hiele
planning binnen fiif minuten feroarje. Ek dat telt”. De
tijd bepaalt ook hier de toekomst. Soms moeten de
zevenmijlslaarzen dan even zijwaarts in plaats van
voorwaarts. Het blijven stevige stappen.

Voordeurgericht
Met tientallen jaren praktijkervaring bij aannemers en
als vastgoedmanager in de zorg moet Arnold Talsma
naar zijn zeggen opnieuw vrij en fris kunnen denken. Bij
aannemersbedrijven kon hij zich bijvoorbeeld focussen op
complexe gebouwen met meerdere verdiepingen voor ook
grote groepen. “De fokus is no eins op elke foardoar. Ik haw
noait earder by in wenningstichting wurke en ek dat hâldt it
tinken fris: achter elke foardoar wennet teminsten ien hierder
en dy hat dêr sizzenskip”. In vaktaal heeft hij hiervoor al een
benaming gekozen: een woonhuisgerichte visie.

Contacten
Studie van vleermuizen komt als zeldzaamheid ook
om de hoek kijken bij zijn nieuwe functie. Op basis van
nu de Natuurbeschermingswet genieten sommige
dieren namelijk bescherming en anderen niet, maar het
vastgoed moet anderszins ook veilig en vertrouwd zijn.
Als leidinggevende houdt hij hierover nauw contact met
overige medewerkers. Dat contact is even belangrijk als
bijvoorbeeld de gemeente een straat wil openbreken of
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Energierekening

Voorkom bijbetalen
voor energie
Het is dit voorjaar lang
koud geweest
Winterkou kost gemiddeld 2 tientjes aan extra
energiekosten per week
Een koude winterweek kost een gemiddeld huishouden zo’n
20 euro extra aan energiekosten om het huis te verwarmen.
Wegens thuiswerken door corona kan dat nog fors hoger
uitpakken. Of individuele huishoudens daardoor ook een
hogere maandelijkse energierekening krijgen, is echter
moeilijk te voorspellen.

De hoogte van de uiteindelijke energierekening hangt in
de eerste plaats af van het individuele verbruik. Dat wordt
bijvoorbeeld bepaald door de omvang van een huis en het
aantal personen in een huishouden. Maar ook of je in oud- of
nieuwbouw woont, hoe goed er is geïsoleerd, of er op gas of
elektriciteit wordt gekookt en of de bewoners thuiswerken
of niet. Bovendien werken energieleveranciers veelal met
jaarcontracten waarbij klanten een gemiddeld maandbedrag
betalen. Daarin zijn ook naast de verbruikskosten de kosten
voor het gebruik van het netwerk verwerkt. De extra kosten
voor gas en/of elektriciteit tijdens een paar bovengemiddeld
koude weken worden uiteindelijk uitgesmeerd over
12 maanden en mogelijk nog gecompenseerd door
bovengemiddeld warme perioden in het jaar.

Aanpassen termijnbedrag
Verwacht je dat je aan het eind van het jaar meer
verbruikt hebt aan energie dan voorgaande jaren, dan is
het verstandig om je maandelijks termijnbedrag aan te
passen bij de energieleverancier. Dit voorkomt dat je bij de
eindafrekening moet bijbetalen.

SWA wil kennis delen

Waterstof

Op 30 september organiseert SWA een bijeenkomst over waterstof. Omdat we in
Nederland van het gas af moeten, zoeken we naar andere energiebronnen.
Belangrijke energiebronnen zijn wind en zon. Maar die kunnen we niet altijd gebruiken.
Want het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus zouden we die energie uit zon en
wind moeten opslaan. Dat kan met waterstof. Als we het dan nodig hebben dan kunnen
we waterstof verbranden. Net als gas.
SWA experimenteert al met het produceren van waterstof in ons eigen kantoor. De
zonnepanelen op het dak leveren elektriciteit. Die elektriciteit wordt gebruikt om water
om te zetten in waterstof. De waterstof wordt opgeslagen en gebruiken we dus in plaats
van gas. Waterstof kan lokaal opgewekt worden. Maar we kunnen waterstof ook elders
opwekken en dan via gasbuizen verplaatsen naar de woningen.
We hebben drie sprekers uitgenodigd die iets gaan vertellen over waterstof. De eerste
spreker gaat uitleggen waar in Nederland waterstof opgewekt wordt en hoe dat
getransporteerd wordt door Nederland en ook naar woonwijken. De volgende spreker
vertelt over de toepassing van waterstof in woonwijken en in woningen. De laatste spreker
vertelt over de installaties die nodig zijn in de woning om waterstof op te wekken en om
waterstof weer te verbranden.
We hopen veel te leren van de sprekers én van elkaars ervaringen. We houden u hiervan
uiteraard op de hoogte.
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De SWA-sudoku: doet u mee?
Per gezin mag 1 oplossing worden ingestuurd. Personeelsleden en hun gezin zijn van deelname uitgesloten. Onder
de juiste inzendingen verloten we prijzen van 1 x € 25 en 2 x € 15. Uw oplossing uiterlijk 1 september 2021 sturen naar
swa@woningbouwachtkarspelen.nl of Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Veel succes!

Oplossing SUDOKU winter 2020
We hebben uit de vele correcte inzendingen drie
winnaars getrokken:

€ 25
€ 15
€ 15

G.M. Ruisch, Buitenpost
G. van Kammen, Harkema
A. Kooistra, Surhuisterveen
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Historische band
EHBO-afdeling
en SWA overstijgt al
kwart eeuw

Bij deze organisatie zijn of worden ook de gediplomeerde
medewerkers van Stichting Woningbouw Achtkarspelen als
lid ingeschreven, omdat Buitenpost hun thuishonk en/of
tevens uitvalsbasis is. De historische band met SWA dateert
al van de jaren negentig van de vorige eeuw. Zo zijn onlangs
drie SWA-medewerkers in het zonnetje gezet die elk 25 jaar
met trouw en toewijding hun EHBO-niveau hierbij hebben
onderhouden. Het betreft Tineke van der Veen, Wiebren
Sikma en Johannes Douma.

Eigen tijd
Met 220 leden is de afdeling BuitenpostGerkesklooster van de Koninklijke Vereniging
EHBO een van de grootsten in haar soort binnen
de provinciegrenzen. “Net de aldergrutste”, geeft
voorzitter en tevens docent Jan van der Bij uit
Buitenpost aan. “Wy kinne moai meidwaan”, vult hij
bescheiden aan.
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Recent nam Van der Bij (67) opnieuw de gelegenheid te baat
een SWA-groep klaar te stomen voor het examen. “In moaie
miks”. De heren en dames, waarbij ook directeur-bestuurder
Emmy Elgersma, dienen hiervoor volgens gentlemen
agreement een deel van hun vrije tijd in te leveren. “In part
fan de kursus wurdt jûn yn sis mar de baas har tiid en de oare
helte yn de eigen tiid”. Ze hebben het er graag voor over,
want na het behalen van hun diploma zijn ze in staat levens
te redden. Van der Bij roemt bij SWA vooral de ontspannen
leer- en werksfeer. Als ‘hús-, tún- en keuken-dosint’, zoals
hij zijn lesgeven na zijn arbeidzame onderwijsperiode nu
noemt, sluit hij in taal en tekens daarop aan.

Kwaliteit
Bij de basiscursus, die over zes weken wordt verdeeld, zijn de
levensreddende handelingen het reanimeren, het stoppen
van ernstige bloedingen en het herkennen van bepaalde
ziektebeelden van belang. Bij de reanimatie kunnen de
deelnemers handig gebruik maken van het AED-apparaat
dat in het SWA-kantoorpand (ook voor mensen in de directe
omgeving) aanwezig is. Het is ook mogelijk dat de deelnemers
straks onderweg, als bijvoorbeeld timmerman of schilder, met
situaties worden geconfronteerd die hulpverlening vereisen.

“Wy hoege net alles sels te dwaan,
mar kinne wol it ferskil meitsje”
“It sil net altyd om kollega’s gean. It kin eins om elkenien gean”.
Van der Bij tipt hen, los van de voorbereidende stof voor het
examen, ook over praktijkgevallen. Als iemand valt en languit
op de grond ligt, is het vanuit zijn visie bijvoorbeeld raadzaam
aan diens gezichtskant neer te knielen. “Hat it slachtoffer de
holle nei rjochts draaid, gean dan rjochts sitten om kontakt te
hâlden”. Ook bij het stellen van vragen aan de hulpbehoevende

wil de snelheid van handelen het nog wel eens winnen
van de kwaliteit. Een tip: na een eerste vraag standaard te
wachten op een reactie voordat de tweede vraag wordt
afgevuurd. Dat kan de rust voor het slachtoffer en daarmee
de kwaliteit van de hulpverlening ten goede komen.

Detailstudie
Nieuwe inzichten op (para-)medisch gebied kunnen bij de
herhalingsoefeningen worden doorgenomen. Dat herhaling
de beste leermeester is, weten de EHBO-ers als geen ander.
De nieuwigheden kunnen hulpmiddelen als verband of een
volgorde van verbinden betreffen, omdat ook die wereld niet
stilstaat. Het inzicht is echter ook groeiende over verschillen
in het register van symptomen tussen mannen en vrouwen.
Zo kan een vrouw een klacht met gebaren en lichaamstaal
op soms dezelfde manier als een man aangeven, terwijl ze
toch iets anders bedoelt. “It herkennen fan in syktebyld is
belangryk, mar lokkich kinne wy by need 112 belje, ek foar
adfys. Wy hoege net alles sels te dwaan, mar kinne wol it
ferskil meitsje”.
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Samenstelling raad van
commissarissen en Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting
Contactraad SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en
de vergaderfrequentie. De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad
voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het
managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal
verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd.
Raad van commissarissen
•
•
•
•
•

Dhr. M.C. Brandsma, Geawei 1, Augustinusga
Mw. A. Helffrich-Hartsema, Koarstmoas 10, Surhuisterveen
Dhr. D. van der Bijl, Ried 5, Buitenpost
Dhr. W.R. Terpstra, Akkelei 12, Buitenpost
Dhr. K. Veldman, Veenderij 10, Surhuisterveen

Contactraad

•
•
•

District III: Augustinusga-Drogeham-Harkema
•

District I: Boelenslaan-Surhuisterveen-Surhuizum
•
•
•
•
•

Dhr. H. Benedictus, Verkerckstraat 2, Surhuisterveen
06-13756396
Mw. W. Terpstra-Bekkema, Dr. van Kammenstraat 11A,
Surhuisterveen 0512-331759
Mw. A. Frankes-Visser, Verkerckstraat 20,
Surhuisterveen 06-19668048
Mw. G. de Vries, Stikker 7, Surhuisterveen 06-15576681
Vacature

•
•
•
•

•

District II: Buitenpost-Gerkesklooster/Stroobos

•

Mw. J. Bergsma-Reidsma, Molenstraat 44, Buitenpost
0511-543163 secretaresse
Dhr. H. van Veenendaal, Molenerf 21, Buitenpost
0511-541969 voorzitter
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Mw. K. Alma-Veenstra, Koetsekralen 55, Harkema
06-29401393
Dhr. O. Witteveen, Sylgong 19, Augustinusga 06-45006050
Mw. A. Bouius, De Specht 44, Surhuisterveen 06-11131646
Vacature
Vacature

District IV: Kootstertille-Twijzel-Twijzelerheide

•
•

Dhr. J. Kootstra, Herbrandastraat 11D,
Buitenpost 0511-541322
Mw. Y. Homan-Lubben, Kruirad 7, Buitenpost 0511-543127
lid dagelijks bestuur
Dhr. P. Pettinga, Prof. Wassenberghstraat 14,
Buitenpost 0511-540014

•
•
•

Mw. J. Douma-Hamstra, W. Lodewijkstrjitte 40,
Kootstertille 0512-331209
Dhr. W. Beerda, Casimirstrjitte 37, Kootstertille 0512-332372
lid dagelijks bestuur
Vacature
Vacature
Vacature

Nieuws van de Contactraad
Is er nog nieuws van de contactraad? Het vergaderen is nu
minimaal vanwege de corona, maar er wordt toch nog met
enige regelmaat via Teams vergaderd. Dit is goed te doen maar
het face to face vergaderen vind ik toch prettiger.
Wat hebben we de afgelopen tijd dan nog wel kunnen doen?
In januari heeft het dagelijks bestuur nog een keer vergaderd
bij SWA, maar de volgende vergaderingen zijn allemaal niet
doorgegaan. Eind maart hebben we wel deelgenomen aan de
prestatie afspraken. De prestatieafspraken houden o.a. in dat
de directie van de SWA, de wethouders en de contactraad de
ontwikkelingen en de voortgang bespreken over bijvoorbeeld
de woningbouw.

Contactraad zoekt nieuwe leden
Wij zoeken in de volgende districten huurders welke zich
in willen zetten om de belangen van de huurders mee te
waarborgen.
District 1:
Boelenslaan/Surhuisterveen/Surhuizum
		1 vacature
District 3:`
Augustinusga/Drogeham/Harkema
		2 vacatures
District 4:
Kootstertille/Twijzel/Twijzelerheide
		3 vacatures

Wat mij wel zorgen baart is het volgende: het aantal
contactraad leden was in het verleden 20. Nu zijn we nog met
14 contactraad leden. Hebben de huurders geen behoefte aan
inspraak aangaande huurverhoging of bijvoorbeeld de staat
van onderhoud van de huizen? De contactraad bestaat uit
een actieve groep mensen die huurdersbelangen zeer serieus
neemt. Kom erbij! We kunnen uw bijdrage in welke vorm dan
ook goed gebruiken. Neem voor meer informatie contact op
met onze secretaris J. Bergsma – Reidsma, 0511-543163.

Wat wordt er van de kandidaten verwacht?

Namens de Contactraad,
Henk van Veenendaal
Voorzitter

Voor informatie en of aanmeldingen kunt u zich wenden
tot onze secretaris: J. Bergsma – Reidsma,
telnr. 0511-543163.

•
•
•
•

Affiniteit met en interesse voor het huurderswerk, in
het bijzonder op lokaal en regionaal niveau.
Het algemeen huurdersbelang kunnen laten
prevaleren boven het individuele huurdersbelang.
Voldoende tijd vrijmaken voor het uitoefenen van de
functie.
6x per jaar een vergadering bijwonen en de daarbij
behorende stukken doornemen.
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0511 54 95 11
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Handig voor in de meterkast:
de telefoon & calamiteitenkaart
van SWA. Zo heeft u altijd de
belangrijke telefoonnummers
bij de hand in geval van
nood of een vraag.

Telefoon & calamiteitenkaart

Kantooradres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

TELEFOONKAART
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via 0511 54 34 34. Ook via onz
indienen.
kunt u een reparatieverzoek
Acute storing
gasleiding,
weekeinde een storing in de
Wanneer er ’s avonds of in het
jk ingrijpen
elli
allatie ontstaat en onmidd
waterleiding of elektrische inst
: 06 23 40 32 01
noodzakelijk is, kunt u bellen
warming
Storing aan de centrale ver
t opnemen met:
e verwarming kunt u contac
tral
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uw
aan
ing
stor
Bij een
08 555
Energiewacht Groep 088 20
Rioolverstoppingen
t opnemen met:
gen en goten kunt u contac
Bij verstoppingen in riolerin
eer 050 313 88 22
Van der Velden Rioleringsbeh
Glasverzekering
end contact opnemen met:
Bij glasschade kunt u uitsluit
Borger Augustinusga
Walda Surhuisterveen

0512 35 15 00
0512 36 14 54

VITENS
klantenservice
storingen

0900 06 50
0800 03 59

Belastingdienst
huurtoeslag

0800 05 43

Nationaal Storingsnummer
0800 9009
gas en stroom

pelen.nl

www.woningbouwachtkars

