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Bevroren
Goed nieuws voor u als huurder. Dit jaar wordt de huurprijs 
niet verhoogd. De Tweede Kamer heeft dat besloten
Als huurder houdt u dus meer geld over. Voor ons als Woon-
groep Marenland betekent het dat we minder inkomsten 
hebben. Want onze kosten blijven stijgen. Vanuit Den Haag 
krijgen we wel een gedeeltelijke compensatie, en dat is ook 
nodig. Maar we kunnen dus minder uitgeven.

Ook hebben we minder geld beschikbaar door de verhuur-
dersheffing. Dat is een extra belasting die de woning-
corporaties sinds een aantal jaren moeten betalen. Wij 
vinden dat die van tafel moet. In onze regio moeten we 
immers flink investeren in nieuwe woningen die bestand 
zijn tegen aardbevingen. En ook staan we voor de opgave 
onze bestaande woningen energiezuiniger te maken. Daar 
hebben we nu te weinig middelen voor. Deze investeringen 
zijn ook voor u van belang, want in een energiezuinige 
woning betaalt u lagere woonlasten. En het is ook nog eens 
goed voor het milieu. Samen met corporaties in Noord- 
en Oost-Nederland voeren we daarom campagne om het 
nieuwe kabinet zover te krijgen dat scheef beleid wordt 
recht gezet.

Nu u dit leest, zijn de coronamaatregelen grotendeels 
ingetrokken. Dat geeft ons allemaal weer wat meer vrijheid. 
Onze woonwinkel blijft voorlopig nog alleen op afspraak 

open, zie hiervoor onze website. De afgelopen periode 
hebben we onze dienstverlening zo goed mogelijk op peil 
proberen te houden. We hebben dat op een creatieve manier 
gedaan en daar ben ik trots op. Eerlijk gezegd hebben we 
er ook van geleerd. Zo bleek dat thuiswerken voor veel van 
onze medewerkers heel goed mogelijk is. Als we minder 
hoeven te reizen, hebben we minder reiskosten en houden 
we meer tijd over. Ook leveren we zo een bijdrage aan het 
milieu. Onze medewerkers op kantoor gaan voor 40 à 
50 procent thuiswerken. U als klant gaat daar niets van 
merken, onze dienstverlening blijft gelijk. Waar nodig 
hebben we, net als in het verleden, persoonlijk contact.

In dit nummer leest u onder andere de stand van zaken 
van de grote versterkingsoperatie, waarbij we oude 
woningen afbreken en nieuwe woningen bouwen. Laatst 
heb ik burgemeester Beukema van de gemeente Eemsdelta 
rondgeleid door Opwierde Zuid en ’t Zandt. Het was mooi 
om te zien dat de werkzaamheden in volle gang zijn. 
Natuurlijk willen we allemaal dat het sneller gaat, maar 
de voortgang zit er zeker in. En de bewoners zijn in het 
algemeen tevreden over hun nieuwe woningen.

Ik wens u een fijne zomer!
Gerke Brouwer
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• U moest tussen 1 oktober 2015 en  
1 november 2020 na het ingaan van 
het sociaal plan vanwege de versterking 
verhuizen van uw oude huurwoning 
naar een ander huurhuis.

• Uw huurhuis is versterkt in de periode 
van 1 oktober 2015 tot 1 november 
2020, en u bent tijdens het versterken 
van de woning in uw huurwoning 
blijven wonen.

• Uw huurhuis is versterkt in de periode 
van 1 oktober 2015 tot 1 november 
2020, en u hebt tijdens het versterken 
van uw woning zelf voor andere woon-
ruimte gezorgd.

Op www.nationaalcoordinatorgroningen.
nl staan de voorwaarden waaraan de 
huurder moet voldoen om in aanmerking 
te komen voor de regeling. Klik op Ik ben 
huurder, kies Regelingen en subsidies, klik 
op Tegemoetkoming huurders. Daar vindt u 
een link naar Voorwaarden tegemoetkoming 
huurders.

Nationaal Coördinator Groningen

MEER HUURDERS HEBBEN 
RECHT OP TEGEMOETKOMING
Is tussen 2015 en 2020 uw huurwoning 
versterkt voor aardbevingen? Dan is de 
kans groot dat u in aanmerking komt 
voor de regeling ‘tegemoetkoming 
huurders aardbevingsgebied’. Eerder 
was de regeling alleen bedoeld voor 
huurders die tijdens de versterking van 
hun huurhuis in een tijdelijke woning 
moesten wonen en zelf betaalden voor 
gas, water en internet. Nu kunnen ook 
andere groepen huurders een aanvraag 
indienen. Dat kan nog tot 
1 april 2022.

Wat houdt de vergoeding in?
Huurders waarvoor deze regeling 
geldt, ontvangen een basisvergoeding 
van € 500 voor kosten die niet 
meer te achterhalen zijn, zoals zelf 
aangebrachte voorzieningen in de 
woning. Hebt u tijdens het versterken 
van uw woning zelf voor gas, stroom 
en internet betaald? Dan kunt u 
hiervoor een extra vergoeding krijgen 
van € 45 per week. Het gaat om een 
tegemoetkoming, dit betekent dat niet 
alle daadwerkelijk gemaakte kosten 
worden vergoed.

Voor wie geldt de verruimde regeling?
De regeling ‘tegemoetkoming huurders 
aardbevingsgebied’ is nu bedoeld voor 
vijf groepen huurders. U komt hiervoor 
in aanmerking als één (of meerdere) van 
de volgende situaties voor u geldt.
• U heeft tussen 1 oktober 2015 en 

1 november 2020 gewoond in een 
tijdelijke woning van Woongroep 
Marenland omdat uw huurhuis werd 
versterkt.

• U bent voor 1 november 2020 in 
een tijdelijke woning gaan wonen en 
woonde daar op 1 november 2020 
nog (of nu nog steeds).

Aanvraag indienen
De regeling wordt uitgevoerd door 
Nationaal Coördinator Groningen. 
Nog tot 1 april 2022 kunt u een 
aanvraag indienen. Kijk ook 
hiervoor op de website www.
nationaalcoordinatorgroningen.nl, op 
de pagina Tegemoetkoming huurders 
vind u de link naar Aanvraag indienen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de NCG. Dat kan per mail 
of per telefoon. Het mailadres 
is tegemoetkominghuurders@
nationaalcoordinatorgroningen.nl. 
U kunt bellen met 088 041 44 77 
(bereikbaar op werkdagen van 9:00 
uur tot 17:00 uur).



NIEUWBOUW EN SLOOP

Zo staat het ervoor:

In het aardbevingsgebied wordt hard gewerkt 
aan het verstevigen van de huizen. Vaak gebeurt 
dat door een oude woning te slopen en te 
vervangen door een nieuwe. De bewoners gaan 
dan tijdelijk in een wisselwoning. Of ze gaan 
naar een nieuwbouwwoning die al klaar is. 
Woongroep Marenland helpt haar huurders 
om deze overgang zo soepel mogelijk te maken. 
Het verstevigen van de woningen is een hele 
klus. Hoe staat het ervoor?

OPWIERDE-ZUID

  sloop      nieuwbouw   versterken

  Totaal plan       Totaal realisatie t/m 2021

Bouw 59 nieuwe huurwoningen 
in Opwierde-Zuid
Woongroep Marenland bouwt in Opwierde Zuid fase 2 
aan 59 nieuwe huurwoningen. Het zijn 51 gezinswoningen 
en 8 levensloopbestendige huurwoningen. De nieuwe 
woningen worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra 
Draisma uit Dokkum. In maart werd gevierd dat de bouwers 
het hoogste punt van de eerste 6 gezinswoningen hadden 
bereikt. De woningen worden aardbevingsbestendig, 
gasloos en zeer energiezuinig. In fase 2 worden in 
opdracht van Nationaal Coördinator Groningen ook 
39 koopwoningen gebouwd. De oplevering staat gepland 
vanaf het derde kwartaal van 2021. Begin juni konden 
de toekomstige bewoners alvast een kijkje nemen op de 
bouwplaats waar hun nieuwe woning gebouwd wordt.
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Aantal woningen uit het het versterkingsprogramma op 
basis van de huidge inzichten



Kijk op onze website voor een compleet overzicht van onze projecten

‘T ZANDTZEERIJP

OPWIERDE-ZUID

Bouw 6 woningen Zeerijp
In Zeerijp maken 8 gezinswoningen plaats voor 6 nieuwe 
woningen. Het gaat om 4 gezinswoningen en 2 levens-
loopbestendige woningen. De sloop van de oude woningen 
is in volle gang en wordt naar verwachting voor de 
zomervakantie afgerond. Deze woningen waren niet 
aardbevingsbestendig. In april en mei zijn de bewoners 
van de oude woningen naar een wisselwoning verhuisd. 
Aansluitend aan de sloop wordt na de vakantie met de 
nieuwbouw begonnen.

Bouw 32 woningen ’t Zandt
In ´t Zandt gaan we aan de slag in de Hink Oostingstraat, 
de Tuinbouwstraat, de Molenweg en de Oosterstraat. Hier 
maken 44 bestaande woningen plaats voor 32 nieuwe
woningen. Het gaat om 18 eengezinswoningen en 14 
levensloopbestendige woningen. We beginnen na de
 zomervakantie aan de Hink Oostingstraat. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd dooraannemer Plegt-Vos Noord.
De nieuwe woningen zijn aardbevings-bestendig, gasloos 
en energiezuinig. Bijzonder aan dit project is dat de 
bewoners hun voorkeur mochten aangeven voor het 
woningtype en de locatie. Bijna altijd kon aan die wens 
worden voldaan.

Opgeleverd 86 woningen Opwierde-Zuid
In Opwierde Zuid zijn begin dit jaar de laatste woningen 
van fase 1 opgeleverd. In fase 1 zijn voor Woongroep 
Marenland 56 huurwoningen gebouwd en 30 koop-
woningen in opdracht van Nationaal Coördinator 
Groningen. De nieuwe woningen zijn duurzaam en veilig 
tegen aardbevingen. De bouw is voorspoedig verlopen. 
Bouwgroep Dijkstra Draisma hoort van veel bewoners 
dat ze het prettig vonden dat er veel keuzemogelijkheden 
waren. Zo konden ze de nieuwe woning laten voldoen 
aan hun persoonlijke woonwensen.
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Energiecoach Hinrick Klugkist:
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Hoe kun je energie besparen zonder eerst grote 
uitgaves te doen? Op die vraag weet Hinrick 
Klugkist uit Middelstum het antwoord. Hij is een 
van de energiecoaches die gratis bij huurders 
langsgaan met een Energiebespaarbox en met 
praktische tips. “Waar het meest op te besparen is? 
Op gedrag. Door anders om te gaan met je stroom, 
kun je al 20 procent besparen”, zegt Hinrick.

‘De meest groene energie 
is de energie die je niet 

gebruikt’

“De meeste mensen die ik bezoek hebben geen heel 
hoog inkomen”, zegt Hinrick. “Met goede tips kunnen 
ze makkelijk geld besparen. Soms wat meer, soms wat 
minder. Maar alle kleine beetjes helpen.” Zelf is Hinrick 
al heel wat jaartjes met energiebesparing bezig. “Zo’n 
vijftien jaar geleden heb ik zelf mijn huis geïsoleerd. Ik vind 
het heel leuk om energie te besparen. Ik ben ook actief 
in energiecoöperatie Middelstroom. Een tijdje geleden 
vroeg de gemeente of er mensen vrijwillig energiecoach 
wilden worden. Dat sprak me aan. Ik heb een avondcursus 

Vervang alle gloei-, spaar- en halogeen-
lampen door led-verlichting. Vergeet de 
verlichting in de afzuigkap niet!

Sluit de tv aan op een stekkerdoos met een 
aan/uit-knop. Zo kun je de tv echt uitzetten als 
je niet kijkt. Ook andere apparaten gebruiken 
stroom als ze ‘uit’ staan. Haal ook opladers uit 
het stopcontact als je ze niet gebruikt.

Was op lagere temperaturen. Ook op 30 of 
40 graden wordt de meeste was schoon. Zet 
de wasmachine alleen aan als de trommel 
vol is.

TIPS VAN 
HINRICK



INTERVIEW 
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gedaan bij de Woonbond, samen met nog zeven of acht 
mensen. Sindsdien ben ik als energiecoach actief.”

Ontdek je lekje
Als energiecoach gaat Hinrick langs bij huurders die thuis 
energie willen besparen. “We lopen samen een uurtje 
door het hele huis heen. Ik geef dan tips en kom later nog 
eens terug. We bekijken dan de meterstanden en bekijken 
hoe het nog beter kan. Maar de huurders hoeven niets, ze 
moeten het zelf willen.”

Op het rondje door het huis kijkt Hinrick bijvoorbeeld 
naar isolatie. “‘Ontdek je lekje’ noem ik dat. Waar lekt de 
warmte uit je huis weg en hoe kun je dat voorkomen? Dat 
scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in het comfort. 
Veel huizen hebben op de bovenverdieping nog enkel glas.
Dat hadden wij vroeger thuis ook. Ik herinner me de ijs-
bloemen op de ramen. Maar we leven nu in de 21e eeuw.”

Kamertemperatuur
Wat Hinrick bij elke huurder als tip geeft: experimenteer 
met je cv. “Veel cv-ketels staan standaard afgesteld op 
een aanvoertemperatuur van 80 graden. Als je deze op 
50 graden instelt, is de ketel wel langer bezig om het huis 
op temperatuur te krijgen, maar uiteindelijk verbruikt hij 
minder energie. Veel mensen zetten de thermostaat uit 

Energiebespaarbox
In de Energiebespaarbox van de energiecoaches 
zitten materialen die in elk huishouden het 
energieverbruik terugdringen.
 
Radiatorfolie: dit kun je achter de radiator plakken, 
zodat de warmte niet in de spouw verdwijnt.
 
Stekkerdoos met aan/uit-knop: hiermee schakel je 
elektrische apparatuur echt uit.
 
Douchetimer: zandloper die je bewust maakt van 
hoe lang je al aan het douchen bent.
 
Waterbesparende douchekop: verbruikt niet 15 liter 
water per minuut, maar 6, zodat de ketel minder 
water hoeft te verwarmen.
 
Tochtstrip: om naden en kieren af te dekken, zodat 
de kou niet naar binnen komt.

gewoonte op 21 graden. Probeer eens een half graadje 
lager en een week later nog eens. Je lichaam went dan 
aan een lagere kamertemperatuur. Misschien kun je zo 
wel uitkomen op 18 graden. Je moet je er natuurlijk wel 
comfortabel bij voelen. Je moet niet het gevoel hebben dat 
je in de kou zit. Zelf heb ik thuis de thermostaat op 16,5 
graden staan, maar ik ben misschien niet maatgevend.”

Ook energieadvies bij je thuis?
Huurders van Woongroep Marenland kunnen zich gratis 
aanmelden voor energieadvies aan huis. Bel hiervoor naar 
Woongroep Marenland (0596 51 91 51) en vraag naar 
Geerlinde Rutgers.



8 · DE MARE · NIEUWSBRIEF VAN WOONGROEP MARENLAND · JULI 2021

Als we een mooie zomer krijgen, 
zitten we meer buiten dan binnen. 
En vaak zitten we dan in onze tuin 
(of op ons balkon). Gelukkig hoef je 
voor een goed verzorgde tuin echt 
geen groene vingers te hebben. 
Iedereen kan zelf zorgen voor een 
tuin die helemaal top is!

“Met een mooie tuin kun je je leven en 
woonomgeving prettiger maken.” Dat 
zegt Jan Zandvliet van Woongroep 
Marenland. “Je kunt er makkelijker tot 
rust komen. En het verbetert de aanblik 
van de straat. Als iedereen in de straat 
een goed verzorgde tuin heeft, lijkt de 
straat vriendelijker en gezelliger.”

“Als je een huis huurt, zit daar vaak 
ook een tuin aan vast. En ook een tuin 
moet je onderhouden. Niet iedereen 
is zich daar bewust van”, zegt Jan. 

“Sommige mensen willen daar zo 
weinig mogelijk tijd in steken. Dan 
leggen ze de tuin vol met stenen en 
grint. Maar ook dat moet je bijhouden, 
want onkruid komt overal doorheen.

‘Een mooie 
 tuin geeft rust’

Een volledig betegelde tuin kan 
ook leiden tot wateroverlast. Want 
regenwater kan dan niet meer zo 
makkelijk weglopen in de grond. Ook 
een nadeel: stenen worden in de zomer 
bloedheet. Met stenen houd je de 
warmte vast als je eigenlijk verkoeling 
wilt. En wist je dat mensen met een 
betegelde tuin vaak meer spinnen in 
huis hebben? Want die spinnen kunnen 
dan in de tuin geen planten of struiken 
vinden.”

Jan geeft daarom als advies om ook 
altijd planten in de tuin te zetten. “Kies 
bijvoorbeeld voor bodembedekkers, 
zoals maagdenpalm, ooievaarsbek of 
klokjesbloem. Dat zijn snelle groeiers 
waar geen onkruid doorheen komt. De 
laatste twee trekken ook veel insecten 
aan. Er zijn ook groenblijvende 
struiken, zodat je tuin het hele jaar door 
een groene aanblik heeft.” Natuurlijk 
kun je ook een boompje planten. 
“Plaats je boom minstens twee meter 
van de gevel en van de erfgrens af”, 
adviseert Jan. “Dan heeft de boom 
genoeg ruimte om te groeien. Let wel 
op welke boom je koopt, niet alle 
bomen zijn geschikt voor een kleine 
tuin.” Planten en bomen zijn niet altijd 
goedkoop, maar ze kunnen wel heel 
lang mee gaan. Laat je adviseren door 
een hovenier, of vraag advies aan de 
verkoper.

Ook met gras kun je zorgen voor een 
groene tuin. “Gras is er in allerlei 
soorten. Wil je vooral een mooi gazon, 
kies dan voor siergras. Heb je kinderen, 
dan is speelgras beter geschikt. Maai 
het ten minste eens per twee weken, 
behalve in de winter, want dan groeit 
het niet. Laat het afgemaaide gras 
gewoon liggen, dat is een natuurlijke 
bemesting. Verder moet je af en toe het 
mos weghalen en kalk strooien.”

Tips voor een toptuin

• Planten kopen? Vraag de verkoper wel-
ke planten voor jouw tuin geschikt zijn.

• Vraag buren, familie of vrienden om 
stekjes van mooie planten uit hun tuin.

• Voorkom onkruid in je tuin met bodem- 
bedekkers of een laag boomschors.

• Toch onkruid tussen de planten? Haal 
het weg met een schoffel.

• Last van slakken? Strooi gemalen 
koffie, koffiedrab of eierschalen.

• Meer vogels in je tuin? Plant struiken 
met besjes, zoals aalbessen en lijster-
bessen. En hang een nestkastje op.

• Kun je niet (meer) zelf je tuin onder-
houden? Vraag familie of vrienden of 
ze je willen helpen.

Mijn tuin is top!

Win een 
waardebon 
van € 50 voor 
je tuin!
Is jouw tuin nog niet zoals je 
zou willen? Of weet jij iemand 
wiens tuin wel een opknapbeurt 
kan gebruiken? Stuur ons voor 
22 augustus 2021 een foto 
van de tuin en schrijf erbij 
wat je eraan wilt veranderen. 
De winnaar ontvangt een 
waardebon van Groenrijk ter 
waarde van 50 euro. Vermeld 
je naam en je telefoonnummer 
en het adres van de tuin. De tuin 
moet horen bij een huurwoning 
van Woongroep Marenland.



‘Een mooie 
tuin is vooral 
een kwestie 
van bijhouden´
Truus Bakker uit Bierum heeft een 
kleine, maar mooie tuin. “Ik woon 
hier vanaf oktober 2020. Elke week 
heb ik de tuin bijgehouden, behalve 
eind mei, toen was het te nat. Mijn 
geraniums waren helemaal verregend. 
Nu heb ik er weer nieuwe planten 
ingezet. Mijn tuin kost me niet heel 
veel tijd hoor. Ik haal steeds het 
onkruid eruit en haal dorre blaadjes 
van de planten. Ook tussen de 
bestrating komt af en toe onkruid 
omhoog. Alles wat opgroeit, haal ik 
onmiddellijk weg. Dan heb je er het 
minste werk van.”

Truus heeft de tuin niet in haar eentje 
aangelegd. “Nee, dat is best zwaar 
werk. De een heeft dit gedaan, de 
ander dat. Iedereen wil wel helpen. 
Voor de slaapkamer zijn er twee 
rijen tegels bij gelegd. Daar heb ik 
potten met bloemen op gezet, en wat 
beeldjes. Voor de kliko ś moet ik nog 
een oplossing zoeken. Ik wil ze niet in 
het zicht hebben.”

Voor Truus is het belangrijk dat ze de 
tuin zo veel mogelijk zelf kan blijven 
doen. “Ik ben altijd een zelfredzame 
vrouw geweest, dat vind ik heel 
belangrijk. En bovendien: je moet 
bewegen. Stilzitten is het slechtste 
medicijn. Tuinieren is een goede 
manier om in beweging te blijven. Ik 
mag nog graag wandelen en fietsen. 
Ze zeggen dat ik een bezige bij ben, 
en dat klopt ook wel.”



Het zijn nog steeds vreemde tijden door het 
coronavirus, voor zowel u als huurder als 
voor ons als Huurdersvereniging De Maren. 
Gelukkig gaan we nu de goede kant op 
en er zijn weer versoepelingen. We hopen 
dat we ergens in de herfst weer bij elkaar 
kunnen komen voor een ledenvergadering.

Ondanks dat u weinig van ons vernomen 
heeft, is er achter de schermen heel wat 
gebeurd. We houden telefonisch contact 
en we video-vergaderen met Woongroep 
Marenland, de gemeenten Eemsdelta en 
Het Hogeland en met het huurdersplatform 
HPAG. Wij als Algemeen en Dagelijks 
bestuur hebben nog steeds onderling 
contact via WhatsApp en telefoon, zodat 
alle belangrijke zaken toch de nodige 
aandacht krijgen.

Medio maart heeft de Woonbond een 
enquête gehouden onder alle huurders van 
Woongroep Marenland. Een groot deel van 
de vragenlijsten is via de mail verstuurd en 
een gedeelte met de post. Dit dankzij de 
medewerking van Woongroep Marenland. 
We hebben 359 reacties ontvangen, dat is 
een respons van 12 procent. De uitkomsten 
hebben we gedeeld met Woongroep 
Marenland.

Bij de reacties zaten drie aanmeldingen voor 
een bestuursfunctie, maar uiteindelijk konden 
we daar niet mee verder. Ook waren er 
aanmeldingen voor een bewonerscommissie 
en een huurderscommissie. Hier gaan 
we nog mee aan de slag. Ook waren 
er aanmeldingen van nieuwe leden. Het 
ledenaantal staat op dit moment op 216.

Het financieel verslag over 2020 is 
opgemaakt en goedgekeurd door de 
accountant.

We zijn nog steeds op zoek naar 
huurders die iets willen betekenen voor 
de Huurdersvereniging en dit ook als 
een uitdaging zien. Bent u huurder van 
Woongroep Marenland en u wilt het bestuur 
versterken, neem dan contact met ons 
op. Wij zijn te bereiken op ons mailadres 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com.
Blijf gezond!

Namens Huurdersvereniging De Maren
Marian Doornbos, Roelof Epping
Pieter Tjassing

De Focco Ukenalaan in Appingedam in 1955. Deze woningen zijn inmiddels afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Foto: collectie Gemeente Appingedam.

ZO WAS HET IN 1955

NIEUWS VAN DE 
HUURDERSVERENIGING 
DE MAREN IN CORONATIJD

Onder 

de 359 reacties 

op de enquête zijn 

5 boodschappen-

bonnen verloot!
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KORT NIEUWS

PRIJSPUZZEL

Streep in de puzzel onderstaande woorden weg. Let op: ze staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. 
De letters die u overhoudt, vormen samen een zin. Stuur die zin vóór 31 augustus 2021 naar puzzel@woongroepmarenland.nl 
of naar Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de 
inzenders verloten we een VVV-bon ter waarde van € 50. De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘We hopen 
weer eens op een witte kerst sinds jaren .́ Winnaar is mw. K. Flikkema. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvangen.

AKELEI

ANEMOON

ASTER

BOTERBLOEM

BREM

DAHLIA

DOTTERBLOEM

GIPSKRUID

HYACINT

IRIS

KAMILLE

KAMPERFOELIE

KATTESTAART

KORENBLOEM

LAVENDEL

LELIE

LUPINE

MADELIEF

MARGRIET

NARCIS

ORCHIDEE

PIOEN

RIDDERSPOOR

ROOS

TUINANJER

TULP

ZEVENBLAD

11 · DE MARE 

AUTOMATISCHE MAIL BIJ 
HUURACHTERSTAND

Vanaf mei krijgen huurders die een betalings-
achterstand hebben hierover automatisch een 
mail. Als er geen e-mailadres bij ons bekend is, 
sturen we een brief. Hebben we met u iets 
anders afgesproken over de huurbetaling 
en heeft u toch een automatische mail 
gekregen? Mail ons dan op incasso@
woongroepmarenland.nl.

GEEF U E-MAILADRES AAN ONS DOOR!

Sinds de coronamaatregelen communiceren we anders met el-
kaar dan normaal. Waar u normaal naar de woonwinkel kwam 
voor bepaalde zaken, doen we dat nu online. Het is daarom 
handig dat uw gegevens bij ons compleet zijn. Dan kunnen 
we u documenten en andere belangrijke dingen mailen. Dat 
is ook nog eens goed voor het milieu, want we besparen een 
hoop papier. Van veel huurders is het e-mailadres bij ons nog 
niet bekend. Op onze website kunt u eenvoudig uw e-mailadres 
toevoegen in ‘Mijn Marenland’.

Doorgeven kan ook via (0596) 65 07 87.



COLOFON

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN 

WOONGROEP MARENLAND 

EN VERSCHIJNT MINIMAAL TWEE 

KEER PER JAAR 

REDACTIE

WOONGROEP MARENLAND, 

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

GRAFISCH ONTWERP

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

DRUK

ZALSMAN GRONINGEN

FOTOGRAFIE

RONNY BENJAMINS

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Contact
T 0596 51 91 51

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

POSTBUS 27

9900 AA APPINGEDAM

Storingen en 
reparaties
VIA MIJN MARENLAND OP

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

24-UURS STORINGSDIENST:

T  0596 51 91 51

Bezoek
PROF. CLEVERINGAPLEIN 1

9901 AZ APPINGEDAM

OPENINGSTIJDEN (OP AFSPRAAK):

MAANDAG T/M DONDERDAG:

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR


