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Jan Sjouke Frankes en Miranda de Boer
‘Uteinlik hawwe de bern de 
trochslach jûn. Dit is echt ús thús’
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In deze donkere 
dagen willen we 
allemaal graag 
licht en warmte

In deze donkere dagen van het jaar willen we allemaal graag licht en 
warmte. We hangen lichtjes in de kerstboom. We kunnen ons niet 
warm houden met onze eigen lichaamswarmte. Daarom hebben 
we extra energie nodig. Vooral extra warmte en licht.

Duizenden jaren geleden hebben we geleerd hoe we vuur konden 
maken. Hutjes werden om die vuren heen gebouwd. Daarna 
werden het huizen. En die huizen werden steeds groter. Voor onze 
oudere familieleden bouwden we ‘bejaardenhuizen’ (zo heetten 
die huizen toen). Daar plakten we ‘aanleunwoningen’ tegenaan 
zodat onze opa’s en oma’s alvast konden wennen voor ze het 
bejaardenhuis in zouden gaan. Onze kinderen gaan steeds eerder 
de deur uit om zelfstandig te wonen.

Dus terwijl onze huizen steeds groter werden, gingen we er met 
steeds minder mensen in wonen. Daarmee werden de huizen in 
meerdere opzichten ook kouder. Andere mensen brengen immers 
ook warmte. Die warmte kan behaaglijkheid en gezelligheid geven. 
Je ziet het dieren ook doen. Veel dieren blijven dichtbij elkaar. En 
als het echt koud wordt, kruipen ze nog dichter bij elkaar. In onze 
huizen gingen we op zeker moment kolen en turf verbranden. 
We ontdekten olie en gas, wat veel schoner was. Na de Tweede 
Wereldoorlog stroomt gas rechtstreeks onze woningen in. We 
hoeven er helemaal niets voor te doen. Als we maar op tijd de 
rekening betalen. 

Die rekening betalen, dat is voor veel mensen een groot probleem 
geworden. Onze vertrouwde brandstoffen mogen we niet meer 
stoken. Bij het verbranden van olie, gas, hout, etc. komt teveel CO2 vrij. 
En teveel CO2 warmt de aarde op. Door de opwarming van de aarde 
verandert het klimaat. Stormen, overstromingen en droogteperioden 
worden heftiger. Nederland komt onder water te staan, als we de 
dijken niet meer kunnen verhogen.

We zijn druk bezig om de energie van zon en wind te gebruiken om 
onze woningen te verwarmen. Maar we moeten die energie ook 
gebruiken in onze auto’s, voor onze fabrieken en ga zo maar door. 
Die duurzame energie is nog niet voor iedereen beschikbaar en 
betaalbaar. Daardoor hebben veel mensen het op dit moment koud 
in de woning. Dat is een vreselijke gedachte. 

Tegelijkertijd hoor ik geluiden over warmteplekken. Plekken (huizen, 
voetbalkantines, dorpsgebouwen) waar je overdag naar toe kunt 
gaan voor warmte. Een warme huiskamer waar je ook de warmte 
van andere mensen ervaart. Waardoor eenzaamheid vermindert. In 
deze donkere dagen van het jaar willen we allemaal graag licht en 
warmte. 

Wie weet brengt de toekomst ons weer ander licht en andere warmte.

VOORWOORD

EMMY ELGERSMA
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NIEUW GEZICHT

‘Plezier in 
puzzelen van wet 

tot woning’

,,Kijk, hier vliegen ze naar binnen”. 
Met een platte vleermuiskast tegen 
een muur gedrukt, wijst Rutger Bosch 
aan de onderkant de zogeheten 
invliegspleet aan: smal, maar voor 
vleermuizen voldoende. Vlak voor hun 
winterslaap daalt hun temperatuur 
van 42 graden naar zo’n tien graden. 
,,Ze houden van een knus plekje. 
Onder de tien graden zal je doorgaans 
geen vleermuis zien”. Volgend jaar 
zal het een halve eeuw zijn geleden 
dat de vleermuis in Nederland in 
natuurgebieden officieel werd 
beschermd. Rutger heeft te maken 
met de Flora- en faunawet die in 2023 
een kwart eeuw oud is.
 
Compensatie
,,Voorafgaand aan groot onderhoud 
en bij bijvoorbeeld na-isolatie moet 
duidelijk zijn waar zich vleermuizen 
bevinden. Die treffen we vaak in 
spouwmuren aan”. Voor het onderzoek 
hiervan en de rapportage daarover 

RUTGER BOSCH EN COR HOEKSMA

Het is niet meer wat het is. In de wereld van woningbouw gaat het 
niet langer om een edele combinatie van steen, glas en hout op 

een bepaalde locatie. Huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen 
komen in een gesprek met de nieuwe medewerkers Rutger Bosch 

(41) en Cor Hoeksma (25) voorbij. De kasten waarin wettelijk 
beschermde vogelsoorten nog eens extra bescherming genieten, 

liggen op voorraad. Het voorwerk voor de nieuw- of soms verbouw 
met een scherp oog voor ecologie is zo indringend.  



US WENTE I 5

werkt Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) samen 
met deskundigen van buitenaf. Intern dient Rutger als 
Coördinator Voorbereiding, sinds 1 april dit jaar, de kennis 
op het gebied van ecologie te bundelen. ,,Als een ecoloog 
op pad gaat, neemt hij alles mee”, zo duidt hij de variatie op 
zijn terrein aan. ,,Als er groot onderhoud wordt gepleegd bij 
een serie huurwoningen dan moet er voor de vleermuizen 
wel een uitwijkmogelijkheid zijn. In dat geval spreken wij 
van tijdelijke compensatie-kasten, zodat er niets aan natuur 
verloren gaat”. Sinds hij bij SWA aan de slag is, weet hij heel 
zeker dat er voor de huismussen in Achtkarspelen een hoera 
geldt. ,,Daarmee gaat het heel goed. Die zitten echt overal”.

‘Safjes’
Met zijn opleiding algemene bouwkunde aan de HTS, 
uiteenlopende werkzaamheden bij gemeenten en laatstelijk 
werkvoorbereider bij  het bouwbedrijf Van Wijnen stapte hij 
in een deels nieuwe wereld. De plattelandscultuur is hem 
evenals de praktische aanpak eigen. ,,In Fryslân staan we 
gelukkig dicht bij de natuur”. Rutger is binnen SWA ook de 
eerste man die gaat over de voorzieningen die huurders 
zelf bij hun woningen willen aanbrengen. ,,De zav-jes” 
(uitgesproken als ‘safjes’) Dit kunnen kleine zaken betreffen, 
maar bijvoorbeeld ook de wens zonnepanelen op eigen 
kosten te willen plaatsen.  Nu hybride warmtepompen meer 
in zwang komen naast het verduurzamen van de woning 
vergt ook dit soms een indringende studie. 

Bij elkaar
Samen met Cor Hoeksma volgt Rutger momenteel een 
opleiding voor EP-W/B:  Energieprestatie Woningen 
Basisopname. Na het behalen van hun certificaat hiervoor 
zal SWA een driemanschap kennen dat aan de hand van een 
zelfstandige rapportage een energielabel mag toekennen. 
Voor dit doeleinde is er speciale software ontwikkeld. ,,By 
dizze wurkwize binne der altyd twa dy’t elkoar skerp hâlde: 
de ynformaasje dy’t de iene ynfierd, wurdt altyd neirûn 
troch de oar”. De informatie wordt dus terdege gecheckt op 
juistheid. Voor Rutger en Cor is de cursus, niettegenstaande 
hun bouwkundige achtergrond, best pittig. ,,Boukunde, 
ynstallaasjetechnyk, natuerkunde en wiskunde. It komt 

eins allegearre by elkoar”, zo vat Cor de moeilijkheidsgraad 
samen. Hij is na het voltooien van zijn HTS-opleiding  
Associate Degree Bouwkunde eerst een viertal jaren actief 
geweest bij B.G.D.D.: Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Puzzelboys
Bij het Bedrijfsbureau van SWA is de charme van het werk, 
aldus Cor, vooral het puzzelen met data. Hij doelt hierbij 
op de ogenschijnlijk kleine stukjes informatie die vanuit 
alle hoeken gebundeld moet worden voor een goed 
werkbaar plan. ,,Even in pear kezinen mei glês en al fernije, 
giet net samar”. Aan de hand van een ‘MJOB-tje’, zoals de 
mannen in vaktaal aangeven, werken ze aan de puzzels. 
De afkorting staat voor meerjarenonderhoudsbegroting. 
Rutger houdt dit systeem bij en draagt tevens zorg voor de 
updates. Cor houdt zich, vanuit deze begroting of eventueel 
vanuit actuele vragen, bezig met planmatig onderhoud. 
,,De wurksumheden moatte goed omskreaun wurde, de 
technyske omskriuwing moat klopje en de oannimmers 
moatte oanskreaun wurde”. Het puzzelen leidt uiteindelijk 
tot samengestelde pakketten die ook naderhand nog eens 
worden geanalyseerd op bijvoorbeeld doelmatigheid. 
Uiteraard worden alle cijfers met een nacalculatie nog eens 
doorgerekend. Elke stap wordt hierbij vastgelegd, zodat 
er ook weer documentatie voorhanden is voor andere 
doelgroepen. 

Turbulentie
Lezers van ook Us Wente kan het niet zijn ontgaan dat 2022 
een turbulent jaar is (geweest) met een hoog inflatiecijfer, 
een energiecrisis en een wereld in versnelde beweging. 
Wat dit betreft, zijn Rutger en Cor direct in een leerzaam 
jaar binnengestapt bij SWA. ,,Alle jierren wurdt der rekken 
holden mei in persintaazje foar ynflaasje fan meastal 
twa persint. Dy yndeks leit optheden heech”, zo stelt  de 
nieuwste werkvoorbereider in alle rust vast. ,,De houtpriis 
is mei tsientallen persinten omheech gong en bliuwt 
feroarjen, mar in oere bliuwt in oere”. In de wereld vol 
veranderingen blijven er dus altijd vaste bakens voor ook 
het bedrijfsbureau. 

‘HET GAAT HEEL GOED MET DE HUISMUSSEN IN 
ACHTKARSPELEN. DIE ZITTEN ECHT OVERAL!’
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‘Dit is echt ús thús’
Met wijde en blijde ogen werpen een olifant, aap, tijger, giraf en ezel hun blikken over 
de rand van het ledikant van Jurre. De slurf van het olifantje lijkt tussen de bedspijlen 
te laveren. Het dierentafereel op het behang in de slaapkamer van de jonge Jurre roept 

hiermee automatisch een sfeer op van blijdschap. Zijn oudere zusje Dyonne heeft schuin 
tegenover hem een eigen kamer met een roze sprookjesfiguur.

BINNENKIJKEN

Moeders mooiste en vaders trots komen op een 
aandoenlijke manier samen in de woning van Jan Sjouke 
Frankes (28) en Miranda de Boer (27) aan de Dr. Postmastraat 
in Buitenpost. Dyonne is geboren op 9 maart 2020 en 
Jurre op 28 juli 2022. Ten tijde van beide bevallingen was 
het echtpaar, dat een geregistreerd partnerschap heeft, 
woonachtig in een huurwoning in Surhuisterveen. ,,Dêr 
hiene wy yn totaal twa sliepkeamers en hjir ha wy trije. 
Tanksij in fêste trêp nei de souder kinne wy eventueel ek 
hielendal boppe noch in ekstra keamerke ynrjochtsje”, geeft 
Miranda weer over de grote vooruitgang in huiselijke ruimte. 
Beiden zijn erg content met de nieuwe situatie, omdat ze 
voor dochter- en voor zoonlief zo een eigen kamertje met 
een bijpassende stijl konden verwezenlijken. Het behang 
met motief is op maat besteld. ,,It fielt krekt as karton, sa dik”. 
Hoewel er op bijna alle fronten na de verhuizing sprake is 

van een vooruitgang in hun woonsituatie geldt er ook een 
Cruyffiaanse wijsheid: Elk voordeel heb z’n nadeel. ,,Op de 
earste ferdjipping is der net in húske. Yn de foarige wente 
hiene wy der twa: ien ûnder en ien boppe”. Het ontbreken 
van een ,,extra gemak”, zoals senioren dit veelvuldig 
omschrijven, deert hen weinig. ,,Jo wenne der hiel gau 
oan”. Bij hun vorige tussenwoning hadden ze evenals in de 
huidige situatie geen garage, maar wel een berging.

Koetje-boe
Lopend op de eerste verdieping roemt Jan Sjouke vooral 
het uitzicht. ,,Wy sjogge achter op lân út. Dat jout in moai 
stikje rêst. De trein nei Ljouwert of Grins kinne wy boppen 
sjen en ek de auto’s op in stik fan de rûnwei, mar wy hearre 
se net”. Bij fraai zomerweer kunnen ze achter hun stenen 
berging, aan de rand van de sloot, plaatsnemen zonder 

VAN TUSSENWONING NAAR TUSSENWONING
MET INRICHTEN KINDERKAMERS ALS MOTIEF
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iemand te storen. ,,Dan kinne wy de kij rinnen sjen en yn 
de sinne sitte”. Beiden hechten aan het plattelandsleven. 
Niet voor niets stapt Jan Sjouke Frankes elke dag op de 
fiets voor zijn werk als Productiemedewerker Senior bij de 
kippenslachterij van Storteboom in Kornhorn. ,,Dan fladderje 
ik dêr even tusken de mannen om”, zo vertelt hij met gevoel 
voor verbeeldingskracht over zijn leidinggevende functie. 
,,By moai waar is it in moaie rit fan fyftjin kilometer hinne en 
ek werom, mar by min waar moatst meastal in hiel stik yn 
‘e wyn op. No-ja”, vervolgt hij met een lichte zucht, ,,wurkje 
oan de kondysje is altyd goed”. Ook in het weekend kan hij 
daaruit putten als voetballer bij nu v.v. Buitenpost. Miranda 
is, hoewel haar geboortewieg in Kollum heeft gestaan, al 
zo’n acht jaar lid van de korfbalvereniging in Buitenpost. 

BINNENKIJKEN

Sportminded
Bij hun keus voor een verhuizing van een 
verhoudingsgewijs kleine naar een grotere huurwoning 
speelde het sociale netwerk deels mee. ,,Troch kuorkebal 
en ek yn de famyljesfear hiene wy hjirre al kontakten, 
mar úteinlik hawwe de bern de trochslach jûn”. Met twee 
kinderen is het volgens hen handig al jong een besluit te 
nemen, zodat ze van meet af aan een eigen kamer kunnen 
krijgen. ,,Se wiene hjir hiel gau thús”. Op het gebied van 
scholen, winkelvoorzieningen, sport en openbaar vervoer 
biedt Buitenpost voor hen voldoende. ,,Ast wat fergetten 
bist, dan kinst hjir gau even nei Lidl of sa”. Superkritisch zijn 
ze overigens naar eigen zeggen niet geweest op de locatie 
van de woning, omdat beiden beseffen dat de woningnood 
momenteel groot. ,,Pas op de plaats”, zo duidt Miranda de 
Boer hun standpunt aan. ,,Der is in protte fraach en dan 
moatte jo wolris wat skipperje. Wy koene moai fan de iene 
SWA-tuskenwenning nei de oare SWA-tuskenwenning”. 
In Surhuisterveen zijn ze vijf jaar woonachtig geweest. 
Vooraf hebben ze zich wel uitvoerig verdiept in hun nieuwe 
woonomgeving, zodat ze niet voor verrassingen zouden 
komen te staan. Een kinderrijke buurt stond hen voor 
ogen, omdat de jeugd de toekomst heeft. De woning is 
(nog) niet voorzien van zonnepanelen, maar dankzij goede 
vloerisolatie en thermopane beglazing comfortabel. 

Thuisgevoel
Ingenomen zijn ze ook met de contacten in de buurt. 
,,Wy wiene hjir noch mar krekt en doe kaam der al in 
wolkomst-kado. Best genôch”, lacht Jan Sjouke over de 
chocola bij de informatie. Vanaf dat moment zijn ze lid 
van de buurtvereniging Ze blijven zich nestelen aan de Dr. 
Postmastraat, maar ze zijn aangesloten bij ‘De Wumkes’. De 
ligging van hun woning maakt dat ze aan de voorkant het 
uitzicht genieten op de Dr. Wumkesstraat. ,,Yn it ferline is 
der oait in grins lutsen en dêr hâlde wy ús mar oan”.  Het 
lidmaatschap van een buurtvereniging is voor hen nieuw. 
Ze hebben daardoor nu al de zekerheid dat ze automatisch 
worden opgenomen in onder meer de lichtjesroute. ,,Dit is 
echt ús thús”.
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BRANDVEILIGE
KERSTMAAND

BRANDVEILIG

December feestmaand; gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken 
met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij het gourmetten 
en feestkleding die vlam vat. 

Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met 
(ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de risico’s op brand. Hieronder enkele tips 
voor een gezellig én veilig eindejaar.

 01
Goede versiering is moeilijk 

ontvlambaar. Het KEMA-keurmerk 

geeft aan dat de versiering 

brandveilig is. Bij twijfel kun je de 

versieringen beter niet aanschaffen.

 02
Hang versieringen zo op dat 

niemand er tegenaan kan lopen.

 03
Zorg ervoor dat versieringen niet 

in aanraking kunnen komen met 

verlichting en apparaten die warm 

worden.

 04
Hang versieringen op met 

ijzerdraad, dan valt het bij brand 

niet snel naar beneden.

 05
Controleer voor gebruik of de 

bedrading onbeschadigd is.

 06
Gebruik een onbeschadigd 

verlengsnoer en leg dat zo neer dat 

niemand erover kan struikelen.

 07
Plak bekabeling die over de vloer 

loopt met stevige tape vast.

 08
Rol kabelhaspels bij gebruik altijd 

helemaal af.

 09
Koppel geen verlengsnoeren aan 

elkaar.

 10
Plaats verlichting die warm 

wordt nooit in de buurt van licht 

ontvlambare materialen.

 11
Schakel de verlichting altijd uit 

wanneer je weggaat of gaat slapen.
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De Stichting contactraad SWA 
is op zoek naar enthousiaste 
mensen, voor diverse districten 
in de gemeente Achtkarspelen, 
die als vrijwilliger ons actieve 
team willen versterken.  

Het doel van de contactraad is het 

behartigen van huurdersbelangen zoals 

inspraak m.b.t. huurverhoging, kwaliteit van 

het woningonderhoud, de leefomgeving, 

duurzaamheid, prestatieafspraken met de 

gemeente en vele andere onderwerpen 

komen daarbij aan de orde. 

De contactraad vergadert 6 keer per jaar op 

de maandagavond. Heb je interesse en tijd 

op de maandagavond? Dan zoeken wij jou! 

Wil je meer informatie neem dan contact 

op met het bestuur van de contactraad. Dit 

kan via telefoonnummer 06-21308061.

Wij zoeken 
enthousiaste 
huurders

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, Oplizzer 22, Surhuisterveen, 06-19668048
• Mw. G. de Vries, Stikker 7, Surhuisterveen, 06-15576681
• Mw. B. Sonnema, Bloemkamp 18, Surhuisterveen, 06-83458022

District II:  Buitenpost-Gerkesklooster/Stroobos
• Dhr. J. Kootstra, Herbrandastraat 11D Buitenpost, 0511-541322
• Mevrouw Y. Homan - Lubben, Kruirad 7 Buitenpost, 0511-543127 

District III: Augustinusga-Drogeham-Harkema 
• Mw. K. Alma-Veenstra, Koetsekralen 55 Harkema, 06-29401393
• Dhr. W.J. van der Heide, Bosmastrjitte 11 Drogeham, 06-54248534

District IV:  Kootstertille-Twijzel-Twijzelerheide 
• Mw. J. Douma-Hamstra W. Lodewijkstrjitte 40 Kootstertille,  

0512-331209
• Dhr. W. Beerda, Casimirstrjitte 37 Kootstertille, 0512-332372
• Mw. M. Luiken, Koarstmoas 5a Surhuisterveen, 06-21308061

TER NAGEDACHTENIS
JOKE BERGSMA-REIDSMA
 

Op 7 september 2022 is Joke Bergsma-

Reidsma, secretaris van de Contactraad SWA, 

overleden. Joke was meer dan 25 jaar lid van 

de Contactraad als secretaris. Joke was de 

stabiele factor en een bron van kennis. Altijd 

opgewekt en fleurig. We gaan haar missen.

SWA CONTACTRAAD
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PRIJSPUZZEL

OPLOSSING PUZZEL ZOMER 2022
We hebben uit de vele correcte inzendingen drie winnaars getrokken:
 € 25 Dhr. J. Oegema, Kootstertille
 € 15 Mevr. Nicolai, Augustinusga
 € 15 Dhr. W. Sikma, Harkema

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 februari 2023 
sturen naar info@swa.frl of Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Veel 
succes!
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VENTILEREN EN VERWARMEN

In je woning komt bij allerlei activiteiten vocht vrij, zoals 
bij douchen, slapen, drogen en koken. Het is belangrijk dat 
dit vocht wordt afgevoerd door goed te ventileren. Wordt er 
onvoldoende geventileerd, dan bestaat de kans op vocht- en 
schimmelproblemen.

Dus ventileer vooral na het koken, douchen en slapen. Alleen luchten (zoals de ramen korte tijd 

openzetten) is niet genoeg. Na een half uurtje is de frisse lucht namelijk verdwenen en hopen vocht 

en stoffen zich weer op in je woning.

Ventileer vooral 
na het koken, 
douchen en slapen
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Tips ventileren
• Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht
• Verminder vocht in huis: maak na het douchen de wanden en de vloer 

droog, hang je was buiten op, kook met een deksel op de pan (dat 
scheelt damp), droog de vloeren na het dweilen

• Verwijder eventuele condensatievocht dagelijks van de ramen

• Zorg dat het niet kouder wordt dan 15ºC in de woning.

Energiezuinig ventileren
• Ventilatie kost onvermijdelijk energie, omdat er warmte uit de woning 

verloren gaat. Warme lucht verlaat het huis en frisse buitenlucht komt 
daarvoor in de plaats.

• Met ventileren komt er koudere lucht naar binnen. Maar deze is wel 
droog (ook al regent het buiten). Droge lucht warmt sneller op dan 
vochtige lucht. Dus hoeft er minder gestookt te worden. Dat scheelt in 

energiekosten!

Goed ventileren is essentieel voor je gezondheid en daarom geen 

energieverspilling!

Besparen met warmte
1. Plaats thermische folie achter op de radiatoren
2. Isoleer verwarmingsbuizen met buisisolatie
3. Doe de gordijnen ’s avonds dicht, dan blijft de warmte beter hangen
4. Plaats of hang geen meubels of gordijnen voor radiatoren. Anders kan 

de warmte niet goed de kamer in
5. Plaats radiatorventilatoren
6. Plaats een borstel op de brievenbus
7. Maak naden en kieren dicht met tochtstrips. Laat onder de 

binnendeuren  een kier van tenminste 10 mm over voor ventilatie
8. Trek warme kleding aan
9. Douche niet langer dan 5 minuten
10. Plaats een waterbesparende douchekop
11. Kook met de deksel op de pan om de warmte in de pan te houden. 

Hierdoor is het eten sneller klaar en wordt er energie bespaart

12. Verwarm bij met een infraroodpaneel 

 

Voor meer tips kijk op: www.milieucentraal.nl

Olie-, kolen- 
houtkachels, 
open haarden en 
allesbranders
Vanaf 1 juli 2018 staan wij olie-kolen-, 

houtkachels, pelletkachels, open haarden 

en allesbranders niet toe in de woning. De 

rook kan fijnstof bevatten door een slechte 

verbranding en kan daardoor gevaar 

opleveren voor uw gezondheid. Ook 

zorgt de rook veelal voor stankoverlast bij 

omwonenden.

Schoorsteenkanalen
Wanneer u voor de hoofd- of bijverwar- 

ming een kachel heeft aangesloten op een 

schoorsteenkanaal, dan moet u zelf zorgen 

voor het vegen van de schoorsteen. Als 

een schoorsteenkanaal namelijk niet 

voldoende schoon is, ontstaat er mogelijk 

onvoldoende trek in het kanaal. Hierdoor 

kunnen verbrandingsgassen terugslaan 

in de kamer en ontstaat er gevaar 

voor koolmonoxide vergiftiging. Het is 

belangrijk om te weten of uw schoorsteen 

een gemetseld of aluminium kanaal heeft. 

In het geval van gemetselde kanalen dient 

u regelmatig het kanaal te (laten) vegen. 

Bij aluminium is dit minder vaak nodig.
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Voor dit Rondje 
Achtkarspelen hebben we van 
een aantal huurders prachtige 
foto’s ontvangen. Helaas 
kunnen we ze niet allemaal 
plaatsen, dus hebben we een 
selectie gemaakt. 

De natuur 
door de ogen 
van onze huurders

Surhuizumermieden - John Hoeksma
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RONDJE ACHTKARSPELEN

Ook Janny uit Twijzel heeft prachtige foto’s gestuurd. Zij laat ons ook zien 

dat je niet ver hoeft te zoeken om mooie plekjes te vinden. Haar hobby is 

tuinieren, zij geniet enorm van de bloemenpracht in haar eigen tuin en ook 

haar overbuurman heeft een bijzonder mooie tuin vertelde ze ons.

John Hoeksma uit Surhuisterveen stuurde ons het volgende: ‘Tussen Twijzel 

en Twijzelerheide waar de Mounewei overgaat in de Ikewei, ligt een klein 

natuurgebiedje met de naam Het Pingopaed. Wanneer je dan zo’n prachtig, 

rustig en sereen plekje ontdekt, dan lijkt Nederland even helemaal niet 

meer dichtbevolkt.’ Ook stuurde hij ons nog een paar prachtige plaatjes van 

een zonsondergang op een winterse dag in de Surhuizumermieden.

Lijkt het u/jou nu ook leuk om uw/jouw mooiste natuur/

landschapsfoto’s met ons en andere huurders te delen, stuur 

dan voor 15 maart 2023 een mailtje naar gerda@swa.frl.

Het Pingopaed - John Hoeksma

Bloemenpracht in eigen tuin - Janny

WEETJES

Onlangs hebben we afscheid 
genomen van Jannes Kloosterman, 
Klaas van Houten en Christiaan de 
Ruiter. Klaas heeft de overstap gemaakt 
naar Thús Wonen. Ook Jannes gaat zijn 
carrière ergens anders voortzetten. 
Christiaan pakt zijn werk als skileraar 
weer op. Heel veel succes!

• Martijn Rijpstra is op 1 september 
begonnen als manager Vastgoed en 
Techniek en op 1 november is Sjon 
de Jong begonnen als opzichter/
projectleider.

• Verder zijn we erg blij dat Chitra 
Nicolai in ieder geval nog een jaar bij 
ons blijft. Zij heeft op 1 oktober het 
contract ondertekend en ook Patrick 
van der Ploeg heeft bijgetekend! 

• Op 26 september hebben we Lucy 
Stienstra in het zonnetje gezet, zij is 
maar liefst 45 jaar in dienst bij  SWA. 

• Felicitaties zijn er ook voor Martijn 
Rijpstra, Patrick van der Ploeg, Rutger 
Bosch, Sjon de Jong, en Jurjen 
Dijkstra voor het behalen van hun 
EHBO diploma!

WOLKOM

LOKWINSKE

OANT SJEN
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Wilt u eerder hulp?
Heeft u een e-mail, brief of huisbezoek ontvangen? Dan heeft 

één van de collega’s contactgegevens bij u achtergelaten. 

Bent u niet benaderd door een medewerker van KEaRN 

Amargi of de gebiedsteams, maar wilt u wel graag hulp bij 

het oplossen van uw geldzorgen? Neem dan contact op met 

KEaRN Amargi of de gebiedsteams.

Betalingsherinneringen en aanmaningen zorgen niet alleen voor een hoop stress en 
ongemak, zorgen om geld kunnen zelfs tot mentale problemen leiden. Maar hoe zorg je 

ervoor dat je ondanks alle stress om die hoge rekeningen toch de nacht doorslaapt?

Geldzorgen? 
Zo slaap je toch goed

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de 

effecten van geldproblemen op de psychische gezondheid 

van mensen erg groot is.

Wij willen geldzorgen bij onze huurders voorkomen. Maar 

hulp vragen bij geldzorgen is niet altijd gemakkelijk. Daarom 

werken we samen met de gemeente en KEaRN Amargi.

 

Per 1 januari 2021 zijn wij verplicht om betalingsachter-

standen te melden aan de gemeente. Het in beeld brengen 

van betalingsachterstanden noemen we vroegsignalering. 

Deze signalen worden gezamenlijk door de gemeente en 

KEaRN Amargi opgepakt. 

Een medewerker van KEaRN Amargi of het gebiedsteam 

neemt contact met u op - via e-mail, brief, telefonisch of een 

huisbezoek - om hulp aan te bieden. Samen met u kijken 

we naar uw situatie en wat er nodig is om rekeningen op 

tijd te kunnen betalen. Zo kunnen we voorkomen dat uw 

geldzorgen groter worden. Deze hulp is gratis. U bepaalt zelf 

of u hier gebruik van wilt maken.

Elly van Manen

06 15 42 49 96

Amargi@kearn.nl

0511-460767

wmo@t-diel.nl 

Monique Hoekstra

06 55 48 02 51

Amargi@kearn.nl

ebiedsteam
achtkarspelen

GELDZORGEN
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VOORBEREID DE WINTER IN?

VOORKOM
VORSTSCHADE
U als huurder bent zelf verantwoordelijk voor 
vorstschade aan waterleidingen en installaties 
in uw woning. Ook gevolgschade, zoals 
waterschade aan de inboedel, is geheel voor 
uw rekening. 

Daarom adviseren wij u zelf de nodige 

vorstbeschermende maatregelen te treffen. Met deze 

maatregelen is de kans dat er iets mis gaat minimaal. 

Maar toch… Controleer tenslotte voor alle zekerheid de 

polis van uw inboedelverzekering, want schade door 

bevriezing komt geheel voor rekening van de huurder.

• Pak de hoofdkraan in met isolatiemateriaal en maak de 
ruimte waarin de hoofdkraan zich bevindt tochtvrij.

• Isoleer kranen en leidingen in onverwarmde en 
tochtige ruimten.

• Buitenkranen moeten worden afgetapt.
• Controleer de cv-installatie op voldoende waterdruk 

opdat deze niet onverwacht uitvalt.
• Ontlucht de installatie en vul zonodig water bij.
• Bij strenge vorst moeten radiatoren, die normaal niet 

gebruikt worden, een eindje worden opengedraaid.
• Zet de kamerthermostaat niet te laag als u enige tijd 

van huis bent. Houdt de temperatuur in huis tussen de 
10 en 15 graden Celsius.

• Haal meerjarige balkonplanten en kuipplanten tijdig 
naar binnen. Zet ze op een koele maar wel vorstvrije 
plaats. Vorstgevoelige tuinplanten kunt u afdekken met 
stro of turfmolm.

• Zorg voor wat strooizout in huis om op uw gladde 
stoep te strooien.

VOORKOM VORSTSCHADESWA’S MOOISTE

Wilt u meedoen om de mooiste plek of het mooiste 

gebouw van SWA te bepalen? 

Stuur dan het antwoord op de volgende vragen naar SWA:

1. Wat is het mooiste gebouw van SWA  
in heel Achtkarspelen?

2. Waarom is dat volgens u het mooiste gebouw?

Stuur uw antwoord vóór 31 december 2022 

per mail naar info@swa.frl of per kaart/brief 

naar SWA Zwanebloem 5 9285 LZ Buitenpost.

Alle inzenders worden beloond met het boek 

waar de mooiste van SWA in is opgenomen.

SWA’S MOOISTE
GEBOUW OF PLEK
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Litslocatie Buitenpost

Buitenpost
Op de zogenaamde “Litslocatie” grenzend aan de 

Halbertsmastraat en de Troelstralaan zijn we gestart met 

de bouw van zestien levensloopgeschikte woningen. De 

woningen hebben een slaapkamer op de begane grond 

met aangrenzend de douche. Op de eerste verdieping zijn 

3 slaapkamers en een onbenoemde ruimte gesitueerd, een 

ruime badkamer met 2e toilet en de zolderverdieping is met 

een vaste trap bereikbaar. 

Drogeham
Met een aannemer zijn we in overleg om te komen tot 

een mooi project aan de Boskloane en de Slotstrjitte. De 

woningen aan de Slotstrjitte moeten nog worden gesloopt.

Nieuwbouw

NIEUWBOUWACTIVITEITEN

Harkema 

Aan de Nijkamp zijn we gestart met de bouw van 4 

levensloopgeschikte twee onder twee kap woningen. Ook 

deze woningen hebben een slaapkamer op de begane 

grond met aangrenzend de douche. Op de eerste verdieping 

zijn 3 slaapkamers en een onbenoemde ruimte gesitueerd, 

een ruime badkamer met 2e toilet en de zolderverdieping is 

met een vaste trap bereikbaar. 

Op de locatie van het voormalig tennisbaan terrein 

verwachten we in maart 2023 de 13 zogenaamde 

“hofjeswoningen” op te kunnen leveren. De woningen zijn 

gelijkvloers en beschikken over 2 slaapkamers.

Hofjeswoningen Harkema

Voor nadere informatie over bovengenoemde projecten kunt u 

contact opnemen met de afdeling Verhuur.



> Melding van reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u elke werkdag van 08.30 - 11.30 uur doorgeven 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 weekeinde een storing in de gasleiding, waterleiding of elektrische installatie ontstaat en onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is, kunt u bellen: 06 23 40 32 01

> Storing aan de centrale verwarming
Bij een storing aan uw centrale verwarming kunt u contact opnemen met: Energiewacht Groep 088 20 08 555

> Rioolverstoppingen
Bij verstoppingen in rioleringen en goten kunt u contact opnemen met: Van der Velden Rioleringsbeheer 050 313 88 22

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

> VITENS
Klantenservice  0900 06 50 
Storingen  0800 03 59

> Belastingdienst
Huurtoeslag  0800 05 43

> Nationaal Storingsnummer
Gas en stroom 0800 9009

TELEFOON- & CALAMITEITENKAART

Kantooradres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 
08.30 - 12.00 uur

Contact
Algemeen  0511 54 95 11
Verhuur   0511 54 95 95
Reparatieverzoek  0511 54 34 34

Telefoon- &
 calam

iteitenkaart versie zom
er 2022

www.swa.frl

www.swa.frl info@swa.frl

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. 

TELEFOONKAART

B


