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Albert en Anneke van der Veen
‘Wy misse de garaazje noch it
meast, mar wenromte is hearlik’

VOORWOORD

In mijn ouderlijk huis klonk in de zeventiger jaren ineens het
woord ‘crisis’. Oliecrisis wel te verstaan. Mijn vader mopperde dat
de gewone mensen het slachtoffer waren van deze crisis en dat
de hoge heren in Den Haag het niet goed hadden gedaan. Ze
hadden de leiders van Saoedi Arabië op de tenen getrapt en die
hadden vervolgens de oliekraan dichtgedraaid. Benzine kwam op
de bon. De regering kondigde autoloze zondagen aan. Nederland
stond op zondag helemaal stil. Je kon zomaar op de snelweg
lopen. Als kind voelde het allemaal heel onwerkelijk en best een
beetje spannend maar mijn ouders maakten zich grote zorgen.
Wij hadden thuis een kachel die met olie werd gestookt.
Op oudejaarsavond luisterden we naar Wim Kan. Hij zong het
liedje ‘Zuinig over de drempel, met de sjeik, de sjah en de Shell’
en ik hoorde mijn vader het vaak zachtjes neuriën. We moesten
zuinig zijn, vooral met warmte. Mijn moeder riep de hele dag
dat we de woonkamerdeur dicht moesten doen, anders zou de
warmte eruit vliegen. “We stoken hier niet voor de buitenlucht”,
hoorde ik regelmatig. Om kosten te besparen, had mijn vader zelfs
de krant opgezegd. Dat ging hem echt aan het hart. De crisis leek
voor mij als kind net zo snel te verdwijnen als hij was gekomen
maar mijn moeder bleef roepen: Doar ticht! Toe no juh, doch dy
doar ticht!

Doar ticht!
Toe no juh,
doch dy doar
ticht!

Het is nu 2022 en we zitten in een nieuwe heftige crisis. We
merken het allemaal in de portemonnee. Veel van onze huurders
hebben niet genoeg geld om de extra energiekosten te betalen.
Samen met overheid en huurder moeten we er daarom alles aan
doen om de energierekening betaalbaar te houden.
Dat begint met zo min mogelijk energie gebruiken. Wij willen
graag zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen beter isoleren.
Konden we dat maar sneller doen. Regelgeving, te weinig
menskracht (aannemers, eigen medewerkers), lange levertijden
materialen, beschermde vleermuizen en vogels, spaarzaam
omgaan met geld zijn allemaal redenen waarom we niet sneller
kunnen. Het Rijk zal dus veel meer moeten bijspringen maar
de huurder kan zelf ook aan de slag om energie te besparen.
Door de gemeente worden speciale energiecoaches ingezet om
mensen bij het energie besparen te helpen. Via onze website
en Us Wente proberen we u ook op de hoogte te houden van
energiebesparingsmaatregelen.
De wijze les van mijn moeder om de deuren goed dicht te
houden, tenzij u moet ventileren, geldt nog steeds!
Emmy Elgersma
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NIEUW GEZICHT

PATRICK VAN DER PLOEG

‘It is hiel moai,
mar ek hiel
serieus wurk’
Het raamkozijn in de toiletruimte van uw woning is op dinsdag
15 februari dit jaar vervangen. Op vrijdag 14 april 1995 is dit
voor het laatst gebeurd. Het verwijderde kozijn heeft daarmee
een leeftijd van 27 jaar. De geschiedenis van een kozijn, als
werkend voorbeeld, kan Patrick van der Ploeg (28) als nieuwste
medewerker sinds 1 juni 2021 bij het Bedrijfsbureau van SWA
op de voet volgen. ,,Lyts ûnderhâld wurdt per wenning oan de
hân fan koades byhâlden”. De informatie die hij invoert en zo
archiveert, staat ten dienste van de hele organisatie.
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Het invoeren en checken van codes,
aan de hand van hoofdzakelijk
facturen, betreft een deel van zijn
vaste werkzaamheden met een
terugkerend ritme. Elke dag zijn
de onderhoudstimmermannen
op pad, zodat er ook elke dag
administratie moet worden verwerkt.
Met de codelijsten per woning
wordt er door de jaren heen een
archief opgebouwd. Opzichters
kunnen dan, gedocumenteerd, een
conclusie vormen over bijvoorbeeld
de ouderdom van een kozijn of de
onderhoudsstaat van een huurhuis.

Bestemming bekend
Ook voor planmatig onderhoud
per cluster en voor nieuwbouw per
project houdt Patrick van der Ploeg
lijsten bij met stapels facturen als
basismateriaal. Op grond van de
soort arbeid, bijvoorbeeld isoleren,
metselen of schilderen, voert hij vaste
codes in en checkt hij de factuur. Zijn

WEETJES

WOLKOM
werk is ingewikkelder dan met een paar woorden aan te geven. Voor
Patrick schuilt daarin een van de grote uitdagingen: ,,In jier foarút leit der
al in begrutting foar bygelyks in projekt. Klopje dy sifers mei oanlevere
faktueren? Binne der ferskillen, wer sitte dy dan en hoe kin dit ? “ In de
verslaggeving die daaruit volgt, moet hij het cijfermatig beeld voor
derden zo helder mogelijk in kaart brengen. ,,Omdat de kosten foarôf
al bekend binne, moatst altyd útkomme op wer’st wêze moatst”. De
bestemming is dus vooraf bekend.

Grote verandering
,,It puzzeljen is wol myn ding”, zo vertelt hij over de meest creatieve kant
van dit bureauwerk. Vorig jaar en dus al snel na zijn indiensttreding kwam
daarbij de overgang op een andere werkwijze bij. Tot die tijd werd alles
in Excel-bestanden bijgehouden die daarna per deelgebied werden
gekopieerd. Nu wordt de informatie rechtstreeks ingevoerd in een
boekhoudkundig systeem. ,,In grutte feroaring”.

Doorontwikkeling
Actuele bouwprijzen, zoals houtprijzen die plotseling 60% stijgen, houdt
hij zich niet mee bezig in zijn vaste werk. ,,De begruttingen binne al fêst
steld en wy wurkje hjirre ek mei fêststelde prizen”. Met een opleiding
Bedrijfsadministratie in Dokkum op niveau MBO-4 kan Patrick van der
Ploeg prima uit de voeten met zijn vaste takenpakket. Een dag in de
week reist hij af naar NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden voor een
vervolgstudie Finance & Control op HBO-niveau. In de nabije toekomst
hoopt hij zich door te kunnen ontwikkelen tot hoofd Administratie. ,,It
is serieus, mar ek hiel moai wurk”. Eerder is hij werkzaam geweest bij
bedrijven in Feanwâlden en Gorredijk op het gebied van crediteuren- en
debiteurenadministratie. Tussendoor werkte hij tussen timmermannen
mee bij een stallenbouwer, zodat de wereld van bouw hem eigen is.

Patrick’s plectrum
Mooi en tegelijkertijd serieus pakt hij, maar dan in privé-sfeer, ook zijn
gitaarstudie op met een muziekhistorie van al ruim vijftien jaar. Op zijn
elektrisch gitaar is hij druk doende met een eigen album en dus met
eigen composities en dito improvisaties. ,,Op muzikaal terrein haw ik
noch wolris in eigensinnige miening. Dat is no just krekt it moaie fan
muzyk datst in eigen styl ûntwikkelje kinst”. Bij de rust van een man die in
zijn vaste werkkring elke minuut codes invoert, checkt en/of bestudeert
lijkt dit een natuurlijke tegenhanger. ,,It siet der earder ek al yn”, geeft
Patrick veelzeggend aan. ,,En it moat derút”. De composities zijn globaal
te coderen als alternatieve rock, maar ook als heavy metal. Het spectrum
van Patrick’s plectrum is niet in cijfercodes te vangen als muzikale
vrijheidsdrang.

• Rutger Bosch is op 1 april begonnen
in de functie van coördinator
voorbereiding.
• Op 1 juli start Cor Hoeksema als
werkvoorbereider op de afdeling
bedrijfsbureau.
• Vanaf 4 juli zal Jurjen Dijkstra
voor u klaarstaan, wanneer u
een reparatieverzoek heeft. Hij
is aangenomen als allround
onderhoudsmedewerker. Wij
wensen hen veel plezier bij SWA!
• Verder worden onze opzichters
tijdelijk bijgestaan door Christiaan de
Ruiter en Chitra Nicolai. We zijn erg
blij met hun ondersteuning.

OANT SJEN
Onlangs hebben we afscheid
genomen van Anja Kuiper, Anne Jaap
de Vries en Menno van der Hoek. Zij
hebben allemaal een nieuwe uitdaging
gevonden. Anja haar voorliefde voor
het opzichterswerk bleek toch meer te
trekken, Anne Jaap stort zich helemaal
op zijn passie als EPA adviseur en
Menno heeft de kans gekregen om als
zelfstandig ondernemer verder te gaan.
Wij wensen hen heel veel succes!

LOKWINSKE
Gerda Buist vierde op 17 februari haar
12,5 jarig dienstverband bij SWA en
Elger de Boer was op 1 maart 12,5 jaar in
dienst.
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BINNENKIJKEN

‘Wy misse de garaazje
noch it meast, mar
wenromte is hearlik’
De schuifdeuren tussen de voor- en de achterkamer in hun vorige woning keren in hun
herinnering nog wel eens terug onder het motto: gemak dient de mens. ,,Jo binne dêr
jierren oan wend, mar hjir binne g jin sko-doarren. It is ien romte én”, zo vullen Albert en
Anneke van der Veen in hun appartement aan de Van Kammenstraat in Surhuisterveen
snedig aan, ,,grutter as wy wend wiene. Hearlik”. Bij hun eerste bezoek wisten ze niet dat
ze deze nieuwe woonruimte toegewezen zouden krijgen, omdat er sprake is geweest van
een verloting onder een aantal geselecteerde belangstellenden. ,,Wy koene der fuort yn,
want wy hiene dizze besteld”.

Sinds ze gebruik maken van een rollator hebben beiden
naar eigen zeggen ervaren hoe makkelijk een ruime
woonkamer is waarbij je zonder het passeren van drempels
en deuren koffie uit de keuken kunt halen. ,,Wy kinne
gewoan trochskowe”. Wel benadrukken ze dat ze persé
op de begane grond wilden wonen, omdat juist hierdoor
het contact met de buitenwereld optimaal is. ,,Der komme
in protte minsken lâns dy’t even in hân opstekke, om’t jo
se kenne. Hiene wy boppen wenne, dan ha jo soks net.
Dan sjogge se jo net sitten”. Over de voorzieningen zoals
vloerverwarming en twee toiletruimtes, waarbij een met
douche, zijn ze eveneens puik tevreden. Ze tekenen hierbij
aan nooit de instellingen van het vloerverwarmingssysteem
te veranderen. ,,Wy kinne it wol feroarje, mar dat dogge
wy mar net. As jo it goed ha, moatte jo soks gewurde litte”.
In vol vertrouwen maken ze er dan ook gebruik van. De

soort verwarming vinden ze behaaglijk. Het enige dat ze na
de verhuizing echt ontberen, is een garage voor de auto.
,,Dat moat echt hiel bot wenne om de auto algeduerigen
bûtendoar stean te litten. Wy misse in garaazje”.
Winkelvoorzieningen in nu de directe nabijheid resulteren
erin dat ze aanmerkelijk minder gebruik maken van de
vierwieler dan voorheen. ,,Se binne allegearre te berinnen.
Underweis kinne wy even op de rollator sitte”. Niettemin
hechten ze aan onderdak voor hun mobiel bezit. ,,Dat sit no
ienkear yn it systeem”.

Vollegronds
Het echtpaar dat al ruim 62 jaar lief en leed deelt, is
voorheen een twintigtal jaren woonachtig geweest in
een eigengebouwde woning aan De Kamp met daarbij
een later aangebouwde slaapkamer. Albert is als geboren
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BINNENKIJKEN

Koartwâldster het plattelandsleven gewend. De wieg
voor Anneke stond in Augustinusga. Voordat ze het
besluit namen voor zelfbouw, met medewerking van
maten, woonden ze in een voormalig schoolhuis aan
de Groningerstraatweg. Tegen deze achtergrond is hun
voorliefde voor groente en fruit uit bij voorkeur de eigen
tuin te plaatsen. ,,Gjin bettere griente as fan de folle grûn
kwa smaak”. Ook aardbeien van eigen kweek zijn altijd goed
bevallen. Anneke maakte daarvan soms eigen jam voor het
nagenieten in de herfst- en in de winterperiode. Voor het
huiselijk gerief werden daarnaast veelvuldig bloemen uit
eigen tuin geplukt. ,,Dat is no wol even oars. De tún om it
kompleks wurdt no ûnderhâlden troch oaren as se tiid ha.
Dan moatte jo soks oerlitte”.

Undogensk
Op hun eerdere adressen is er ook altijd sprake geweest van
levende have. ,,Kninen, geiten, piken en wat al net”. Bij die
woudse cultuur horen herinneringen die met een glimlach
van binnenpret af en toe terugkeren. ,,Ien fan ús kninen hat
ris in skoftsje fuort west. Doe’t se wer thúskaam, ûntdutsen
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wy dat se wat ûndogensk west hie. Se krigen in hoartsje
letter jongen fan in hazze. Wy ha noch noait sokke wylde
knyntsjes hân”, vertelt Albert van der Veen over de diepste
herinnering aan de eigen have die het leven kleurt.
Het echtpaar is evenwel verdriet niet bespaard gebleven
door het vroegtijdig verlies van twee van hun vier kinderen,
zodat ze het volle leven ook in de diepte met elkaar hebben
leren kennen. Vanuit dit perspectief zijn ze blij nog aldoor
elkaars steun en toeverlaat te kunnen zijn. Zo hebben ze
ook in een sfeer van eendracht de coronaperiode beleefd.
,,De koroana-tiid hat in ferskriklike tiid west. Lokkich ha
wy oant oardeljier lyn noch wolris gauris te fytsen west”.
Bij het ophalen van die sportieve momenten kunnen
ervaringen van Albert als voetballend lid van ’t Fean 58
niet achterwege blijven. Ruim 46 jaar vormde hij deel van
een buitensportteam en nadien van een zaalvoetbalteam.
Al lezend en puzzelend wordt er tussendoor door Albert
(86) en Anneke (85) nog wel eens nagekaart over een
sportmoment. De band en binding met Surhuisterveen als
woonplaats is daarmee langdurig.

ENERGIETOESLAG

EENMALIGE
ENERGIETOESLAG
Door de stijgende gasprijzen wordt
de energierekening voor veel mensen
een stuk duurder. De regering heeft
besloten om aan huishoudens met een
inkomen op of net boven het sociaal
minimum een bedrag van € 800
uit te keren voor het betalen van de
energierekening.
Dit bedrag komt boven op de tegemoetkoming die
het kabinet vanwege stijgende energieprijzen aan
iedereen heeft toegezegd. De gemeente betaalt
de eenmalige energietoeslag uit als u daar recht op
hebt. De gemeente beoordeelt na het ontvangen
van uw aanvraag of u recht hebt op de eenmalige
energietoeslag.

Hoe ontvangt u de
energietoeslag van € 800?
Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de
voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag
van € 800 vóór 1 mei 2022 op uw rekening. U hoeft
hier niets voor te doen.
Heeft u een laag (gezamenlijk) inkomen, maar
maakt u geen (of pas ná 1 januari 2022) gebruik van
regelingen en/of uitkeringen van de gemeente?
Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen
via de website van de gemeente. U kunt het
aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen.
> www.achtkarspelen.nl/energietoeslag
> www.t-diel.nl/energietoeslag
> bel de gemeente op telefoonnummer: 14 0511
Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

€ 800 ENERGIETOESLAG

U ontvangt de toeslag automatisch of u kunt
een aanvraag doen bij de gemeente
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NIEUWE MANIER INCASSEREN HUUR

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Huur betalen?

E-mail
Betaalverzoeken worden in
eerste instantie via e-mail
aangeboden. Vanuit deze e-mail
kunt u direct via een link betalen,
bijvoorbeeld met behulp van
iDEAL. De e-mail kan uiteraard
ook de specificatie van het
aangeboden betaalverzoek
vermelden. Voor een goed
verloop hiervan, vragen wij u
(indien wij dit nog niet hebben)
uw recente emailadres aan ons
door te geven.

LET OP: NIEUWE WERKWIJZE!
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige editie van Ús Wente, zijn we in
maart overgestapt op een andere manier van incasseren. We merken
dat het voor veel huurders nog niet helemaal duidelijk is waarom en
hoe het precies werkt. We leggen u dat nog graag even uit. Betalen met
een acceptgiro is over ruim een jaar niet meer mogelijk. Currence, het
bedrijf achter de acceptgiro, stopt met de papieren betaalmethode
vanaf 1 juni 2023. Het gebruik van de acceptgiro loopt snel terug. Het
bedrijf heeft daarom in overleg met de banken dit besluit genomen.

De nieuwe manier van incasseren
is voor ons een logisch gevolg van
het nieuwe automatiseringssysteem,
waar wij sinds 1 maart mee werken.
Dat heeft ons doen besluiten om
nu al over te stappen op het nieuwe
betalingssysteem. Deze nieuwe manier
van werken is zowel voor ons als
voor u erg wennen. Uit gesprekken
met huurders zijn de volgende zaken
vooral naar voren gekomen:
• Het al dan niet digitale
betalingsverzoek wordt door
sommige huurders gezien als
een betalingsherinnering. Als er
huurnota staat in de mail of brief die
u heeft ontvangen, dan betreft dit
het betaalverzoek voor de volgende
maandhuur. Deze ontvangt u, net
als de acceptgiro, rond de 25e van
de maand. Betalingsherinneringen
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versturen wij in de eerste week
van de maand en zo ongeveer
halverwege de maand nog eens.
• De link in het betalingsverzoek
wordt door sommige huurders
gebruikt om de lopende
maandhuur te betalen. Wanneer u
de link van juli gebruikt om de huur
van juni te betalen, dan registreert
het systeem een achterstand.
De reden hiervan is dat met het
gebruik van de link, de betaling
automatisch wordt geboekt op juli,
waardoor de huur van juni in het
systeem nog openstaat.
• Ook wij maken af en toe een fout,
omdat het zogezegd ook voor ons
nog wennen is en we hopen dan
ook op uw begrip. Mocht u ergens
tegenaan lopen, laat het ons weten,
dan kunnen we het uitzoeken en
samen komen we er altijd uit!

Brief
Mocht u geen internet
hebben, of de mail wordt niet
geopend, dan zult u een brief
van ons ontvangen met een
betaalverzoek. Deze zal een QRcode bevatten, zodat u ook hier
weer gebruik kunt maken van
het gemak van betalen via iDEAL.





SMS
Hiermee wordt het betaalverzoek
direct aangeboden via een SMSbericht, ook hier weer met een
link om direct te kunnen betalen.
Telefonie
Bij telefonisch contact kan
er direct een e-mail of SMS
worden gestuurd met daarin
een betaalverzoek. Betalingen
die tijdens het gesprek worden
gedaan, kunnen volledig en
direct inzichtelijk worden
geïncasseerd. Dit geeft
extra mogelijkheden voor
bijvoorbeeld het starten van een
betalingsregeling.

PRIJSPUZZEL

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
2022 sturen naar swa@woningbouwachtkarspelen.nl of Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost. Vermeld duidelijk
uw naam en adres. Veel succes!

OPLOSSING PUZZEL WINTER 2021

De oplossing luidde sneeuwballengevecht. We hebben uit de vele correcte inzendingen drie winnaars getrokken:
€ 25
Mw. E. Stienstra, Harkema
€ 15
S. Hiemstra, Drogeham
€ 15
C. de Vries, Twijzel
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BRANDWEEROEFENING IN SLOOPPANDEN

Werken vanuit
kubusgedachte
vooral bij
tussenwoningen oké
De afgelopen weken hebben een aantal
brandweerkorpsen oefeningen gedraaid in de
leegstaande en nog te slopen woningen in Drogeham
en Twijzel. Onderstaand een verslag van de brandweer
oefening in Drogeham.

Ternauwernood is op de laatste avond

ademluchtmaskers uitgeruste mannen

langs de dakpannen naar buiten. ,,It

in mei een zwerver uit een leegstand

de zwerver op nummer 6 ontdekten.

learmomint is wol it tinken fanút in

pand aan de Slotstrjitte in Drogeham

kubus”, zo vertelde bevelvoerder Appie

bevrijd. De man had zich vanwege

,,Hy hat it echt benaud hân yn de kast.

Alma, tevens oefenleider, na afloop. De

een heftige rookontwikkeling in

Dêr ferwachtsje jo net in minsk te

zogeheten kubus-gedachte houdt in

een tussenwoning van SWA in een

finen, mar de man hat gewoan bang

dat bijvoorbeeld een brand zich naar

kast op de begane grond verstopt.

west”, aldus een van de spuitgasten. In

alle gelijke zijden op een- en hetzelfde

De brand bleek te zijn ontstaan

de plaats van de zogenaamde zwerver

moment kan uitbreiden. In het

door kortsluiting in een eveneens

deed op 31 mei een levensgrote

verlengde hiervan kan er niets worden

leegstaande hoekwoning. Het vuur

pop dienst die door de oefenleiding

uitgesloten. ,,By in tuskenwenning

baande zich via de zolderverdieping

vooraf was verstopt. Na de melding

hâldt dit yn dat in brân nei beiden

een weg van nr. 10 naar nr. 6 en werd

vanuit de alarmcentrale wisten

kanten trochwurkje kin. Omdat jo net

bij het uitslaan van de brand ontdekt

de brandweerlieden bij aankomst

witte at de skiedingsmuorre trochrint

door een buurtbewoner van huisnr.

alleen dat er sprake was van een

oant de souder ta, koe yn dit praktysk

16. De blusgroep van de brandweer

binnenbrand. Over slachtoffers werd

gefal it fjoer oerslaan nei nûmer seis.

Drogeham bestreed het vuur, maar

daarbij niet gesproken. De rook krulde

It fjoer hat oer de souder syn wei fûn”.

het duurde minuten voordat de met

bij het arriveren van de bluswagen al

Wanneer de kubus-gedachte van meet
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af aan zou zijn toegepast, zouden

woonperiode daar slechts eenmaal

wisten als echte dorpskinderen vooraf

de mannen direct bij aankomst de

een echte brand meegemaakt:

dat er “brandweertje werd gespeeld”.

branddoorslag hebben gecheckt.

een houten schuur van een van de

Een spel met een serieuze ondertoon.

Hierbij slaat het vuur van de ene

bewoners viel door kortsluiting in

op de andere ruimte over. Bij een

september 2015 ten prooi aan de

snellere of supersnelle verkenning

vuurzee. ,,Alles waard hjir ôfsluten,

van de belendende percelen zou in

om’t der in protte asbest frij kaam”.

deze situatie de ‘zwerver’ eerder zijn

De buurtbewoners zijn destijds flink

ontdekt.

geschrokken. Over de oefening werd
Jannie vooraf geïnformeerd. Op

Asbestbrand

afstand heeft ze de oefening kunnen

De brandweerploeg Drogeham had

volgen, evenals een handvol kinderen

zonder meer te maken met een unieke

uit de buurt die bij het openen van de

situatie, doordat een enkel hoekpand

brandkranen snel schoenen en sokken

van de leegstaande serie woningen

uittrokken voor waterballet. Ze werden

nog steeds wordt bewoond. Jannie

overigens vooraf door de brandweer

Postema heeft in haar zestienjarige

gevraagd op afstand te blijven en

‘YN DE KAST
FERWACHTSJE JO
NET IN MINSK TE
FINEN, MAR DE
MAN HAT GEWOAN
BANG WEST’
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Voor dit Rondje
Achtkarspelen zijn we terecht
gekomen in de achtertuin van
één van onze medewerkers.
Dit bewijst maar weer eens
dat je het niet altijd ver hoeft
te zoeken om iets moois te
spotten en ervan te genieten!
14 I US WENTE

De natuur dichtbij
Mijn hobby is natuurfotografie en dan in de ruimste zin van het woord. Dus ook
vogelfotografie. Je kunt natuurlijk naar een vogelkijkhut gaan en daar mooie plaatjes
schieten maar soms heb je gewoon geen zin om er op uit te trekken (het weer is
slecht of je bent gewoon lui). Dan kun je uitwijken naar je eigen tuin. En daar zijn
best veel vogels te spotten! Ten minste als je het aantrekkelijk maakt voor de vogels.
Je moet een voederplaats maken die interessant en aanlokkelijk is voor de vogels

RONDJE ACHTKARSPELEN

‘SOMS HEB JE GEWOON GEEN ZIN
OM ER OP UIT TE TREKKEN EN KUN
JE UITWIJKEN NAAR JE EIGEN TUIN.’
en natuurlijk goed vanuit je kamer te zien is. De plek moet
een veilige “aanvliegroute” hebben, bijvoorbeeld een struik
of boompje in de buurt, zodat ze de voederplek eerst goed
kunnen bekijken of er geen gevaar dreigt van bijvoorbeeld de
buurtkatten. Ik heb mijn voerplek beschermd tegen dit gespuis
door middel van een stuk kippengaas, want ze lagen onder de
bosjes op de loer!
Strooivoer is altijd een goede start, zowel in het vogelvoerhuis
als op de grond. Ook vogelpindakaas, zonnebloempitten
en vetbollen vinden ze natuurlijk heerlijk. Net zoals mensen,
houden vogels ook van variatie! Dus strooi ik zo af en toe
ook wel eens wat meelwormen en havervlokken. En er moet
natuurlijk ook een waterschaal zijn om lekker in te badderen en
uit te drinken.
In ons land zijn heel veel soorten prachtige tuinvogels. Bij mij in
de tuin komen vooral koolmezen en pimpelmezen. Maar ook
roodborstjes, spreeuwen, huismussen, merels en tortelduiven
kun je er tegenkomen. En soms, als je echt geluk hebt, zelfs een
groenling of een (Vlaamse) gaai!
En als je alles goed hebt voorbereid, dan zit jij klaar, in je luie
stoel, met je camera in de aanslag en afdrukken maar!

Lijkt het u/jou nu ook leuk om uw/jouw mooiste natuur/
landschapsfoto’s met ons en andere huurders te delen,
stuur dan voor 1 september een mailtje naar gerda@swa.frl.
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SWA CONTACTRAAD

Stichting
Contactraad boven
op het nieuws
De proef met waterstof als energiebron voor het SWAkantoor volgen ze op de voet. ,,It energy-ferhaal is echt
in nijsgjirrich ferhaal”, vertelt voorzitter Yvonne HomanLubben van Stichting Contactraad. Leden van deze
organisatie voor huurdersbelangen laten zich dan ook
graag bijpraten over de nieuwste informatie en inzichten.
,,Der is op de energy-merke in soad yn beweging”.

Dynamische documenten komen

,,It hat altyd in moaie klub mei elkoar

bestuurder, vaste medewerkers en

jaarlijks diverse malen voorbij tijdens

west”. Vanuit een bak met ruim een

een aantal commissarissen hebben

de zes vaste bijeenkomsten van

kwart eeuw aan ervaring is ze niet

de Contactraadsleden toen rondom

de Contactraad in De Lantearne te

alleen langdurig en nauw betrokken

inwoners bezocht die een halve eeuw

Surhuisterveen. Het dagelijks bestuur

bij de SWA-organisatie, maar er ook

of nog langer een huurcontract met

vergadert telkenmale ook voorafgaand

trots op. ,,Jo meie best grutsk wêze

SWA hadden. ,,Foaral sokke aksjes

aan deze vergaderingen om alle

op in organisaasje dy’t net fusearje

jouwe wol de bysûndere bân mei

bespreekpunten voor te bereiden. ,,It

wol en ticht by de minsken stiet”. Ook

elkoar oan”.

deistich bestjoer komt by ien fan de

de Contactraad, met per regio een

In vergaderstijl worden de directeur-

leden thús te fergaderjen yn in húslike

vast aantal leden, houdt van een sfeer

bestuurder en commissarissen

sfear”, zo geeft Joke Bergsma-Reidsma

van herkenning. ,,De minsklike maat”.

uitgenodigd voor de algemene

aan als secretaresse. Ze is onderhand

Beide dames vormen nu het dagelijks

bijeenkomsten. De leden van het

26 jaar lid van de Contactraad,

bestuur met Willem Beerda en Piet

dagelijks bestuur hebben daarnaast

waarvan vijftien jaar als penvoerder.

Pettinga.

overleg in kleinere kring met
betrokkenen. ,,Ien kear per jier komme

‘IT HAT ALTYD IN
MOAIE KLUB MEI
ELKOAR WEST’
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Switsokkenfergadering

de fuotten, by wize fan sprekken,

Het verkennen van de gemeente

op tafel. Dan ha wy in swit-sokken-

als werkgebied kwam in de

fergadering: gjin stikken om troch

coronaperiode eenmaal maximaal

te nimmen, mar gewoan ynformeel

uit de verf. Samen met de directeur-

saken trochprate”.

‘FOARAL SOKKE
AKSJES JOUWE WOL
DE BYSÛNDERE
BÂN MEI ELKOAR
OAN’

groepsvorming mocht plaatsvinden.

raadsleden momenteel erg leeft, is

,,In skoft mochten de SWA-meiwurkers

de sterke vraag naar huurwoningen.

net by de minsken oer de flier komme”.

,,SWA docht eins alles al, mar is net

De Contactraad waakt ervoor dat de

in organisaasje dy’t diken oanlizze

gestelde doelen (targets) in een later

moat yn nije bestimmingsplannen.

stadium alsnog worden behaald.

Achtkarspelen soe as gemeente folle
mear it foartou nimme moatte”. Ze

Dijken

tekenen hierbij aan dat er enkele jaren

Targets

Ook bij nieuwbouw op de plaats

geleden hier sprake is geweest van

Kerntaken van de Stichting

van slooppanden of bij complete

een krimpgebied, terwijl de realiteit

Contactraad zijn het jaarlijks

nieuwbouw slaat de Contactraad op

het krimpspook heeft ingehaald.

accorderen van het percentage voor

de trom om iedereen bij de les te

De werkzaamheden voor Stichting

de huurverhoging, het bijhouden

houden. Omdat deze raad formeel

Contactraad winnen daarmee aan

van de hoofddoelen van Stichting

een zelfstandig karakter heeft,

waarde en aan maatschappelijke

Woningbouw Achtkarspelen en het

kan ze ook met de gemeente in

waardering. De Contactraad zoek nog

opkomen voor huurdersbelangen. ,,Yn

conclaaf gaan. Af en toe heeft dit een

versterking en wie daarin mee wil

de koronatiid binne de doelstellings

heftigheid die vurig is. ,,By plannen

draaien, is welkom. Voor informatie

net allegearre helle”. Yvonne Homan

foar de Halbertsmastrjitte hat it sa

kunt u contact opnemen met Joke

zegt hiervoor alle begrip te hebben,

lang duorre dat wysels de piket-

Bergsma 0511-543163 of via email:

omdat er bijvoorbeeld geen

pealtsjes hast slaan soene”. Wat bij de

jbergsmareidsma@upcmail.nl.
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VOORKOM SLUIPGEBRUIK

VOORKOM
SLUIPVERBRUIK
Sommige apparaten gebruiken ook
energie terwijl ze op stand-by of
‘uit’ staan. Dit heet sluipverbruik.
Sommige apparaten doen het niet
zonder stand-by stand (de cv-ketel
en elektronische deurbel). Maar bij
andere apparaten kun je sluipverbruik
voorkomen.

 01

Heeft het apparaat een uitknop? Gebruik die dan in plaats van de standby knop.

 02

Trek de stekker eruit als je de televisie, computer of stereo een tijdje niet
gebruikt. Apparaten die nog stroom kunnen gebruiken als ze uit staan,
zijn bijvoorbeeld: televisies, decoders, computers, transformatoren en
(andere) apparaten met veel elektronica.

De EU heeft regels gemaakt voor hoeveel
energie een apparaat mag verbruiken in de
stand-by of uit-stand. Door die regels hebben
nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer.
Maar oudere apparaten kunnen nog wel een
flink sluipverbruik hebben, omdat de regels toen
nog niet golden. De tips die hierna staan, gelden
dus vooral voor wat oudere apparaten.

 03

Heb je meerdere apparaten bij elkaar staan (bijvoorbeeld computer met
randapparatuur of tv met dvd-speler)? Steek dan alle stekkers in een
contactdoos met een aan/uit-schakelaar. Schakel de stekkerdoos na
gebruik uit.

 04

Zet bij halogeenlampen als het kan een schakelaar tussen de
transformator en het stopcontact. Zo trekt de transformator na
uitschakelen geen stroom meer. Of vervang de lampen door ledlampen.
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NIEUWBOUWACTIVITEITEN

Litslocatie buitenpost

Litslocatie buitenpost

Nieuwbouw
Buitenpost

woningen met 2 slaapkamers gebouwd, die samen een klein

Op de zogenaamde “Litslocatie” grenzend aan de

‘hofje’ vormen.

Halbertsmastraat en de Troelstralaan zijn we gestart met
de bouw van zestien levensloopgeschikte woningen. De

Drogeham

woningen hebben een slaapkamer op de begane grond

Aan de Boskloane en de Slotstrjitte hebben de eerste

met aangrenzend de douche. Op de eerste verdieping zijn

sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. De ecoloog heeft

3 slaapkamers en een onbenoemde ruimte gesitueerd, een

een check gedaan of alle vleermuizen vertrokken zijn. Hij

ruime badkamer met 2e toilet en de zolderverdieping is met

heeft groen licht gegeven om de woningen te slopen. Daar

een vaste trap bereikbaar.

gaan we nu mee beginnen. Over de woningen die daar
gebouwd zullen worden, zijn we nog in overleg met de

Harkema

aannemer. We willen graag een deel levensloopgeschikt en

Aan de Nijkamp zijn we begonnen met de bouw van 4

een deel wat kleinere gezinswoningen.

levensloopgeschikte twee onder twee kap woningen. Ook
deze woningen hebben een slaapkamer op de begane

Twijzelerheide

grond met aangrenzend de douche. Op de eerste verdieping

Op het terrein achter de Doarpsstrjitte heeft SWA 4

zijn 3 slaapkamers en een onbenoemde ruimte gesitueerd,

woningen geprojecteerd. Het terrein moet echter nog

een ruime badkamer met 2e toilet en de zolderverdieping is

bouwrijp gemaakt worden. Binnenkort wordt een aanvang

met een vaste trap bereikbaar.

gemaakt met het bouwrijp maken. Tegelijkertijd probeert

Na de bouwvak verwachten we te kunnen beginnen met

SWA 4 extra woningen te projecteren. Daarover zijn we

de eerste werkzaamheden op de locatie van het voormalig

in overleg met een aannemer zodat de bouwvergunning

tennisbaan terrein. Hier worden 13 levensloopgeschikte

aangevraagd kan worden.
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TELEFOON- & CALAMITEITE

NKAART

TELEFOONKAART

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.

Openingstijden

Kantooradres

Maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.00 uur

Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Contact

Postadres

Algemeen
0511 54 95 11
Verhuur
0511 54 95 95
Reparatieverzoek 0511 54 34
34
www.swa.frl

Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

info@swa.frl

> Melding van reparatieverzoeken

Reparatieverzoeken kunt u elke
werkdag van 08.30 - 11.30 uur doo
rgeven
via 0511 54 34 34. Ook via onze
website www.swa.frl kunt u een
reparatieverzoek indienen.

> Acute storing

Wanneer er ’s avonds of in het wee
keinde een storing in de gasleidin
g,
waterleiding of elektrische insta
llatie ontstaat en onmiddellijk
ingrijpen
noodzakelijk is, kunt u bellen:
06 23 40 32 01

> Storing aan de centrale verwarm

ing

Bij een storing aan uw centrale
verwarming kunt u contact opn
emen met:
Energiewacht Groep 088 20 08
555

> Rioolverstoppingen

Bij verstoppingen in rioleringen
en goten kunt u contact opneme
n met:
Van der Velden Rioleringsbeheer
050 313 88 22

> Glasverzekering

Bij glasschade kunt u uitsluitend
contact opnemen met:
Borger Augustinusga
0512 35 15 00
Walda Surhuisterveen
0512 36 14 54

> VITENS

Klantenservice
Storingen

> Belastingdienst

Huurtoeslag

0900 06 50
0800 03 59
0800 05 43

> Nationaal Storingsnummer

Gas en stroom

0800 9009

www.swa.frl

Telefoon- & calamiteitenkaart versie
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