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Breken en bouwen
De afgelopen maand was het weer een paar keer raak. 
Aardbevingen. Woningen breken, maar ook steeds meer 
mensen hebben het vreselijk zwaar. De aanhoudende 
onduidelijkheid over hoe er met schade en veiligheid 
wordt omgegaan, is letterlijk en figuurlijk slopend. Het 
blijft crisis in Groningen en de laatste bevingen maken 
dat weer al te duidelijk. De hoop is nu dat de overheid gaat 
handelen in het belang van de mensen die wonen in het 
aardbevingsgebied. Ik ben blij dat dit eindelijk benoemd 
is. De minister moet nu snel een eind maken aan de 
onzekerheid.

Daar waar wij duidelijkheid hebben, zijn we inmiddels 
begonnen. We gaan ruim 700 woningen slopen en nieuw 
bouwen. Het lange wachten voor een flink aantal huurders 
komt daarmee tot een einde. De komende periode verhuizen 
veel mensen naar een nieuw huis, dat geschikt is voor 
de toekomst. We bouwen al aan de Fokko Ukenalaan, de 
Opwierderweg, de Emmastraat en de Patrimoniumstraat. 
De nieuwe woningen aan de Klaas Bosstraat zijn klaar. Zo 
kan in Appingedam een treintje op gang komen: mensen uit 
de wijk Opwierde-Zuid kunnen direct naar een nieuw huis. 
Zij hoeven daardoor maar één keer te verhuizen. Dat doen 
we ook op andere plekken. In Middelstum starten we na de 
zomer met nieuwbouw. Ook daar gaan we zo’n treintje op 
gang brengen, voordat we woningen afbreken.

De langdurige onzekerheid heeft er ook voor gezorgd dat we 
de afgelopen jaren stil zijn blijven staan. Het verbeteren en 
goed onderhouden van woningen, ook woningen die (nog) 
niet vervangen worden door nieuwbouw, vergt aandacht. 
De komende jaren gaan we hier een inhaalslag in maken.

Het vervangen van ruim 700 woningen is natuurlijk een 
gigantische operatie. Dat gaat zes tot acht jaar duren en 
kost veel tijd en energie. Daarom zijn we bezig om meer 
mensen aan te nemen en slimme oplossingen te bedenken, 
zodat we dit kunnen. Ook onze dienstverlening willen we 
op peil houden, zodat we de mensen die een huis zoeken 
goed helpen, zodat we reparaties snel uitvoeren, zodat we
meer tijd hebben voor samenwerking. Juist door de onze-
kerheid in het aardbevingsdossier realiseren wij ons nog 
meer dat de huurder voor ons centraal moet staan. Want werken 
aan goed en veilig wonen, dat doen we voor u.

Dat je huis afgebroken wordt en je moet verhuizen, 
heeft grote impact. Ik realiseer me dat heel goed. 
Woningen afbreken en er nieuwe voor terugbouwen is 
noodzakelijk, maar biedt ook kansen. We bouwen voor 
u een aardbevingsbestendig thuis. Een mooie, veilige en 
comfortabele plek, die energiezuinig is en waarvan u de 
huur kunt betalen. Sneller dan anders kunnen we onze 
woningen klaar maken voor de toekomst. Dat is dan weer 
het positieve!

Gerke Brouwer
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Veel organisaties in Nederland komen op 
voor de bij. Ook Woongroep Marenland. 
Voor ons is duurzaamheid een belangrijk 
thema. We zetten bijvoorbeeld in op het 
verlagen van het energiegebruik van onze 
woningen. Bij renovatie en nieuwbouw 
passen we zo veel mogelijk duurzame 
materialen toe. Door duurzaam te werken, 
dragen we bij aan een goede toekomst. 
Die toekomst kan niet zonder de bij.

Ook u kunt meehelpen. Woongroep 
Marenland verhuurt om precies te zijn 
2.534 woningen. Bijna al deze woningen 
hebben een buitenruimte. Als elke 
buitenruimte een (kleine) bijdrage levert 
aan het overleven van de bij, ziet de 
toekomst er zonniger uit!

Help mee door de tips op te volgen en het 
lavandelplantje een mooi plekje te geven. 
Alle bee(s)tjes helpen!

ALLE BEE(S)TJES HELPEN

MAAK UW TUIN 
BIJ-VRIENDELIJK!

De bij heeft het moeilijk in Nederland. 
Ruim de helft van alle bijensoorten wordt 
met uitsterven bedreigd. Dat kan grote 
gevolgen hebben voor de natuur en ons 
voedsel. U kunt de bijen helpen door uw 
tuin, balkon of terras ‘bij-vriendelijk’ in te 
richten. Met de coupon op deze pagina 
kunt u gratis een lavendelplantje ophalen 
bij tuincentrum Groenrijk in Appingedam.

Bijensterfte is een serieus probleem. 
Zonder bijen is er geen bestuiving 
mogelijk van gewassen en zijn er geen 
producten zoals honing, koffie en chocola. 
Ook veel groente-, fruit- en notensoorten 
groeien niet als er geen bijen zijn. Bijen 
worden bedreigd onder andere doordat 
er te weinig verschillende bloemen in 
tuinen en op velden staan.

Dit kunt u doen 
om uw buitenruimte 

bij-vriendelijker 
te maken:

Plant meerdere bij-vriendelijke 
bloemen, die op verschillende 
momenten in het jaar bloeien. 

Bijvoorbeeld winterheide, 
lavendel en herfstaster.

Gebruik geen chemische 
bestrijdingsmiddelen. 

Deze zijn giftig voor de bij.

Plaats een bijenhotel. Deze kunt u 
kant-en-klaar kopen, of zelf maken.

Tegen inlevering 
van deze coupon 

ontvangt u gratis één 
lavendelplantje.

Tuincentrum Groenrijk, 
Farmsumerweg 136, Appingedam

Deze coupon is geldig tot en met 20 juli 2019.

PLAATS EEN BIJENHOTEL. DEZE KUNT U KANT-EN-KLAAR KOPEN, OF ZELF MAKEN.

244hvanderdoes
Doorhalen

244hvanderdoes
Doorhalen



PATRIMONIUMSTRAAT

VERLEDEN, HEDEN 
en TOEKOMST

Mina Jansema heeft zo’n 43 jaar in de Patrimoniumstraat 
gewoond, op nummer 13. “In het begin niet met plezier hoor. 
Mijn man wilde erheen. We kregen een hoekhuis, zonder 
voortuin. Ik moest er erg aan wennen dat er mensen vlak 
voor onze deur langsliepen. Ik ben groot gebracht op de 
ruimte.”

Later werd het beter. “Het was een gezellige straat. Als het 
warm weer was, kwamen de stoelen op de stoep en werd er 
koffie geschonken. Het was een echte volksbuurt. De laatste 
jaren werden de huizen ingezet als wisselwoningen en werd 
de sfeer minder. Sinds mijn man overleed, woonde ik er 
alleen, op het laatst samen met mijn kleinzoon.”

Ze woont nu in de Klaas Bosstraat. “Ik had een zware 
operatie gehad. Ik had geen zin om twee keer te verhuizen.” 
Ook in haar nieuwe huis moest ze wennen. “Het is heel 
groot. De deuren zijn vreselijk hoog. En ik kan niet bij de 
bovenste keukenkastjes. Maar het is wel een voordeel dat ik 
de slaapkamer en de badkamer beneden heb. En ik heb goede 
buren, die me kunnen helpen.”

Kortgeleden zijn de woningen aan het begin van de 
Patrimoniumstraat in Appingedam gesloopt, om plaats 
te maken voor nieuwbouw. Daarmee is een stukje 
geschiedenis verloren gegaan. Het blok huizen was 
namelijk het aller-eerste dat Patrimonium, de voorganger 
van Woongroep Marenland, heeft laten bouwen.

 

Wel of niet terug naar de 
Patrimoniumstraat?

Mina Jansema en Betsie Riepma hebben beiden jarenlang  
in de Patrimoniumstraat gewoond. Mina op nummer 13, 
Betsie op nummer 2. Toen de huizen werden vervangen  
door nieuwbouw, kregen ze de keuze. Verhuizen naar een 
ander adres of terugkeren. Mina koos voor het eerste en 
woont nu in de Klaas Bosstraat. Betsie woont tijdelijk in  
een ander huis en hoopt dit jaar nog terug te keren naar  
de Patrimoniumstraat.
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Betsie Riepma kwam voor het eerst in 1976 in de straat 
wonen, met haar moeder. “De huizen waren toen net 
gerenoveerd. In 1984 ben ik getrouwd en hier weggegaan. 
Mijn moeder bleef hier wonen, daarom kwamen we hier 
nog vaak. Toen mijn moeder hier niet langer kon wonen, 
heb ik met mijn toenmalige man en mijn zoon de woning 
overgenomen. Nu woon ik met onze zoon in een tijdelijke 
woning.”

Waarom ze wilde terugkeren naar de Patrimoniumstraat? 
“Dit is ons plekje. Ik kende elke steen en elke plank van het 
huis. We wonen hier centraal en vlak bij de bushalte vanaf 
waar ik naar mijn werk reis. Ik vind het niet erg om twee 
keer te verhuizen. Met hulp van familie en vrienden 
kunnen we dat wel aan.”

Eind dit jaar hoopt Betsie met haar zoon weer terug te 
keren, op precies dezelfde plek als waar het oude huis 
stond. “De schuur in de tuin kon gewoon blijven staan. Er 
stond ook een mooie blauwspar, maar die moest helaas 
weg. We komen terug in een levensloopbestendige woning. 
Dat vinden we prima. Wat ze hier ook zouden bouwen, we 
wilden woe dan ook naar deze plek terug.”

Zo zijn we begonnen...

Woningstichting Patrimonium wordt in 1916 opgericht, 
met als doel om woningen te bouwen voor arbeiders. 
Een jaar later legt het bestuur van de woningstichting 
haar eerste plannen voor aan de gemeente. 
Patrimonium wil 37 woningen gaan bouwen, waarvan 
de eerste dertien op een aangekocht terrein gelegen 
aan de Farsmsumerweg. De wekelijkse huurprijs 
wordt geschat op 2 à 2,5 gulden. De gemeente gaat 
akkoord. Vlak voordat de aanbesteding begint, beslist 
het bestuur nog dat de woningen ook elektriciteit 
moeten krijgen. Over de naam van de nieuwe straat 
die wordt aangelegd, hoeft het bestuur niet lang na 
te denken: de Patrimoniumstraat natuurlijk! De bouw 
gaat niet van een leien dakje, maar in 1918 kunnen 
de eerste huurders in de nieuwe huizen. Een paar 
maanden later komen de eerste klachten bij het 
bestuur binnen. De elektriciteit werkt nog steeds niet!

Gebaseerd op het herdenkingsboek ‘Bouwen 
op goed fundament. 75 jaar Woonstichting 
Patrimonium Appingedam’ van Tineke Hamming 
uit 1990.

MINA: “ALS HET WARM WEER
 WAS, KWAMEN DE STOELEN 

OP DE STOEP”

BETSIE (LINKS) EN MINA (RECHTS)
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V.L.N.R. ANS SWIJGHUIZEN, CLARA SCHAT, SASKIA HELLER
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Als u belt met Woongroep Marenland, krijgt u negen van de 
tien keer Ans, Clara of Saskia aan de telefoon. Graag stellen 
we ze even aan u voor.

Ans werkt al negen jaar bij Woongroep Marenland. “Ik heb 
nog gewerkt bij het postkantoor dat vroeger op de plek stond 
van ons nieuwe kantoor.” Ze houdt van tuinieren en van lezen, 
vooral thrillers. “Het moet wel een beetje eng zijn, hoor.”

Clara werkt ook al lang bij Marenland, al vijftien jaar. 
“Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk, want elke dag 
is anders. En het is leuk dat ik heel veel huurders ken.” Ze 
houdt van zingen en sinds ze oma is, onderneemt ze veel 
met de kleinkinderen.

Saskia komt uit de vastgoedwereld, maar werkt ook alweer 
tien jaar bij Marenland. “Ik vind het vooral leuk om mensen 
te helpen.” Ze houdt van gezelligheid met haar gezin en van 
volleybal, al loopt ze nu even op krukken.

Vragen
Aan de telefoon krijgen ze heel verschillende vragen. 
“We proberen minstens 80 procent van de vragen direct te 

beantwoorden”, zegt Clara. Veel telefoontjes gaan over 
reparatieverzoeken. Sinds enige tijd kunnen de huurders 
ook via de website een afspraak maken. “Dat adviseren 
we ook”, zegt Saskia. Wij houden dan meer tijd over voor 
andere vragen. Maar we begrijpen dat er ook mensen zijn 
die liever even bellen.”

Ans, Clara en Saskia nemen niet de hele dag de telefoon 
op. “Wij zijn ook verantwoordelijk voor verhuur”, legt Ans 
uit. ”We plannen bijvoorbeeld onderhoud in als een woning 
leegkomt, we maken nota’s en we regelen alles voor de 
nieuwe huurder.” Daarom kan het voorkomen dat bellers 
iemand anders aan de telefoon krijgen. “Dat zijn onze 
collega’s die een dagdeel per week de werkzaamheden bij 
de balie en de telefoon doen” zegt Saskia. “Zelf houd ik me 
ook bezig met ICT en de website.”

Plezier
Het leukste aan het werk aan de telefoon vinden ze alle 
drie de contacten met klanten. “Het is prettig dat ik met veel 
huurders een band heb opgebouwd”, zegt Saskia. “En elke 
dag is anders”, zegt Clara. Dat vindt Ans ook. “We beleven 
hier van alles. Elk telefoontje is weer een verrassing.”

HALLO, HALLO, WIE HEB IK AAN DE LIJN?



INTERVIEW 
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Aanvullend pakket
U komt in aanmerking voor het aanvullend pakket als uw 
woning wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingen 
én u verhuist naar een nieuwbouwwoning van Woongroep 
Marenland. Dat aanvullend pakket bestaat uit een keuzepakket 
én extra voorzieningen.

Keuzepakket
Als u graag wilt dat u werk uit handen wordt genomen, kunt u 
gebruik maken van het keuzepakket. Dit pakket bestaat uit drie 
onderdelen.

Verhuisservice ~ Wie de verhuizing graag uit handen 
wil geven, kan ervoor kiezen de verhuizing te laten 
uitvoeren door een erkend bedrijf. Deze service is
inclusief advies, begeleiding, coördinatie, verhuis-
dozen en natuurlijk de daadwerkelijke verhuizing. 
De kosten hiervan zijn in 2019 € 609,50. Wat u wel 
zelf doet, is het in- en uitpakken van de verhuisdozen.

Wandafwerking ~ Alle wanden laten sausen en/of
behangen in uw nieuwe woning? Dit kan! Een profes-
sioneel bedrijf werkt alle wanden netjes af. Per ruimte
of wand heeft u de keuze hoe deze afgewerkt wordt.
Verschillende kleuren en behangsoorten zijn mogelijk. 
Hiervoor staat een vast bedrag (2019: € 985,50).

Stoffering ~ Voor het nieuwe huis is een pakket samen-
gesteld met vloerbedekking en raambekleding. U kunt 
natuurlijk kiezen uit verschillende soorten en kleuren. 
De vloer wordt voor u gelegd en de raambekleding 
wordt opgehangen. De kosten van dit pakket zijn 
in 2019 € 4.500.

De hierboven genoemde kosten worden verrekend met de ver-
huiskostenvergoeding. De totale kosten van de drie onderdelen 
zijn gelijk aan de verhuiskostenvergoeding. 
U kunt zelf kiezen welke onderdelen u wilt gebruiken. Liever 
alles zelf doen? Dat kan ook, dan ontvangt u de totale verhuis-
kostenvergoeding van ons.

Extra voorzieningen
Als extra richten we de tuin in met een schutting en bestrating. 
Ook wordt er gras ingezaaid. In de keuken wordt een inductie-
kookplaat geplaatst. Wie geen gras ingezaaid wil hebben in 
de tuin of wie zelf een kookplaat aan wil schaffen, ontvangt 
daarvoor een vergoeding.

Veel huurders van Woongroep Marenland krijgen te maken met 
een verhuizing. Vanwege de versterkingsoperatie worden oude 
woningen afgebroken en komen er nieuwe, veilige woningen 
voor in de plaats. Afgelopen jaren heeft Woongroep Marenland 
hier veel ervaring mee opgedaan. Veel is goed gegaan, en we 
hebben ook geleerd wat beter kan. Daarom hebben we nu een 
aanvullend pakket gemaakt, waarmee we de verhuizing voor de 
huurder makkelijker maken.

Wie door sloop en nieuwbouw moet verhuizen, heeft recht op 
een verhuiskostenvergoeding. Dat is in de wet vastgelegd. In 
2019 bedraagt deze vergoeding € 6.095. Dit bedrag is bedoeld 
voor het stofferen van de nieuwe woning, het aanleggen van de 
tuin en voor de verhuizing.

Meer gemak dankzij 
een aanvullend pakket bij 

sloop en nieuwbouw



8 · DE MARE · NIEUWSBRIEF VAN WOONGROEP MARENLAND · JULI 2019

TERUG NAAR DE 
KLAAS BOSSTRAAT

Henk Medema is 86 jaar en nog altijd 
dol op racemotoren en daaraan sleutelen. 
Zijn hobby dreigde even in de knel te
komen, want zijn woning aan de Emma-
straat wordt vervangen door nieuwbouw. 
Gelukkig kon de schuur achter het huis, 
waarin hij de motoren repareert, 
behouden blijven. Tot het nieuwe huis 
klaar is, staan alle motoren bij zijn zoon.

“Mijn eerste motor was een Monet-Goyon. 
Wanneer dat was? Nou, ik ben van 1933, 
dus laten we maar zeggen in 1951, toen ik 
achttien werd”, lacht Medema. Aanvankelijk 
deed Medema vooral mee aan motorcross- 
en grasbaanraces, maar hij stapte al snel over 
naar wegraces. Zo heeft hij nog op het circuit 
van Assen gereden. Op latere leeftijd ging hij 
meedoen aan klassieke demonstratieraces. 
Daarvoor trok hij met een omgebouwde 
bus het hele land door. “Jaarlijks waren 
dat gemiddeld veertien races. In Rockanje, 
Boekel, Wemeldinge, Schagen, Barneveld…” 

interview bijzondere huurder Henk Medema

“IK HEB DE KOST VERDIEND 
MET AUTO’S EN HET GELD 

UITGEGEVEN AAN MOTOREN”

Op zijn 75e is hij gestopt. Hoewel hij een 
indrukwekkende reeks bekers en trofeeën heeft 
verzameld, was het hem niet om winnen te 
doen. “Het ging meer om de lol.”

Triumph
Medema heeft lange tijd gewerkt bij de 
Damster Auto Maatschappij (DAM). “Ik heb 
altijd de kost verdiend met auto’s en het geld 
uitgegeven aan motoren.” Hij heeft er nu 
naar eigen zeggen een stuk of twaalf. In de 
schuur van zijn zoon laat hij trots de motor 
zien waarop hij het meest heeft gereden: 
een Triumph. “Dat was mijn merk. Nu rijdt 
mijn kleindochter erop.” De motor is niet meer 
origineel. “Ik heb hem helemaal aangepast 
voor wedstrijden. Andere wielen, remmen, 
schakeling, kleppen, ontsteking, olietanks… 
Alleen het motorblok is nog van Triumph.” 
Verder staan er BSA’s, waar zijn zoon op 
heeft gereden, en zijspanmotoren.

Tijdelijke woning
In februari zijn meneer en mevrouw Medema 
verhuisd naar een tijdelijke woning. “Het was 
eerst niet zeker of de schuur kon blijven staan 
tijdens de sloop en de nieuwbouw. Er moest 
minimaal zeven meter ruimte zijn tussen het 
oude huis en de schuur. Gelukkig was de 
afstand zeven-en-een-halve meter.” De schuur 
aan de Emmastraat is in feite een dubbele 
garage met een aanbouw. In het voorste deel 
kan Medema aan zijn motoren sleutelen, in 
de aanbouw staan normaal gesproken de 
overige motoren. Nu is de schuur compleet 
leeg. Medema kijkt uit naar het moment dat hij 
weer in zijn eigen schuur kan sleutelen. “In je 
eigen omgeving, met je eigen gereedschap, 
dat is toch het mooist.”

Heeft u zelf 
een bijzonder verhaal? Laat het ons weten! Wie weet staat u in de volgende nieuwsbrief.
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’s Avonds om 20.00 uur zelf 
een afspraak inplannen voor 
uw lekkende kraan? 
Geen probleem!

Vragen stellen
Op onze website vindt u antwoorden op talloze vragen. 
Typ uw vraag in op de homepage, onder ‘Waar kan ik u 
mee helpen?’. Op het scherm verschijnen allerlei vragen die 
te maken hebben met wat u heeft ingevuld. Klik de vraag 
aan die u heeft, en het antwoord verschijnt op uw scherm.

‘Mijn Marenland’
Wanneer u op de website inlogt met uw eigen gegevens, 
komt u op een afgeschermd deel met uw persoonlijke 
gegevens. Dit heet ‘Mijn Marenland’. U ziet hier informatie 
over uw woning, uw betalingen en uw contract. U kunt hier 
veel zaken zelf regelen. Inloggen op Mijn Marenland doet 
u met uw e-mailadres en een wachtwoord dat u zelf heeft 
aangemaakt. Heeft u nog niet eerder ingelogd? Dan heeft 
u uw activeringsgegevens nodig. Eind 2018 hebben wij 
die u toegestuurd. Bent u deze kwijt, bel of mail dan met 
Woongroep Marenland. Wij sturen de gegevens dan per 
mail naar u toe.

Via de website van Woon-
groep Marenland kunt u heel 
veel zelf regelen. Bijvoorbeeld 
uw reparatieverzoek door-
geven 24 uur per dag, 
7 dagen per week. 

Reparatieverzoek indienen:

Op de homepage klikt u op het rode vakje ‘Reparatie-
verzoek’. Vul uw postcode en huisnummer in, of log in.

Klik op de ruimte waar het probleem zich bevindt, 
bijvoorbeeld: badkamer. Klik daarna de categorie aan, 
bijvoorbeeld: sanitair. Klik ten slotte het probleem aan dat 
verholpen moet worden, bijvoorbeeld: lekkende kraan. 
Kunt u uw reparatieverzoek niet vinden? Ga dan terug 
naar het scherm waar u de ruimte aan kunt klikken en 
zoek uw reparatieverzoek in de zoekbalk.

Als u uw reparatieverzoek heeft doorgegeven, ziet u wat 
u moet doen of wat er gaat gebeuren. In het tekstvak kunt 
u toelichten wat er aan de hand is.

Doet u een verzoek waarvoor een vakman moet 
langskomen? Dan kunt u zelf een dag en tijdsstip kiezen. 
Soms moet er een vakman langskomen van een ander 
bedrijf, bijvoorbeeld bij een kapotte ruit. Dan belt dat 
bedrijf u om een afspraak te maken.

Op het afgesproken tijdstip komt er iemand bij u langs.

1.

2.

3.

4.

5.

Mijn 
Marenland voorreparatie verzoeken - huur opzeggen - overlast melden - betalingsregelingen - contract-wijzigingen - inschrijven als woningzoekende - klachten - complimenten

Ga naar www.woongroepmarenland.nl.



WEERBARSTIG 
Huurdersvereniging De Maren heeft de 
afgelopen periode de weerbarstigheid van 
het aardbevingsdossier mogen ervaren. Als 
voorzitter kan ik u vertellen dat ik in mijn 
leven nog nooit zo’n ingewikkeld dossier 
heb meegemaakt. Een dossier dat naar mijn 
idee ook ingewikkeld gemaakt wordt door 
alle betrokken partijen en de aansturing 
vanuit Den Haag. Deze complexiteit vraagt 
om een behoorlijk inlevingsvermogen, maar 
zeker ook om een lange adem en de hoop 
dat alles uiteindelijk goed zal komen.

Wat de projecten van Woongroep 
Marenland betreft, kan ik zeggen dat er 
steeds meer duidelijkheid komt, alsook de 
financiën daarvoor. Dit betekent dat er in 
het werkgebied van Woongroep Marenland 
al gestart is met het bouwen van nieuwe 
bevingsbestendige en energiezuinige 
woningen. Ook is een begin gemaakt 
met de sloop van oude woningen om er 
nieuwe voor terug te bouwen die ook 
bevingsbestendig en energiezuinig zijn.

Voor alle betrokkenen, maar vooral de 
bewoners, is dit wel even wennen. Het 
stekkie waar je misschien al jaren woont, 
moet je verlaten en wellicht keer je er 
niet meer terug. Voor dat soort emoties 
moet ruimte zijn en dat vergt de nodige 
inzet van de bewonersbegeleiders. De 
Huurdersvereniging is hier volop bij 
betrokken. In de laatste ledenvergadering 
heeft de Huurdersvereniging uitleg gegeven 
over de sloop-en-nieuwbouwplannen, 
samen met Woongroep Marenland.

Op die vergadering hebben we ook 
een oproep gedaan voor nieuwe 
bestuursleden voor een termijn van vier 
jaar. De penningmeester en de voorzitter 
hebben namelijk aangegeven per volgende 
ledenvergadering niet herkiesbaar te zijn. 
Wij zoeken gemotiveerde mensen die 
plaats willen nemen in het bestuur. Mensen 
die geen negen-tot-vijfmentaliteit hebben en 
iets willen betekenen voor de huurders en 
het beleid van Woongroep Marenland. 
Via huurdersverenigingdemaren@gmail.com 
kan een ieder die hier iets voor voelt, zich 
aanmelden. Als bestuurslid kun je regelmatig 

cursussen volgen waardoor je op de 
hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. 
Tevens worden we als Huurdersvereniging 
ondersteund door de Woonbond, waardoor 
we er niet alleen voor staan.

Ook zijn we op zoek naar nieuwe leden, 
zodat Huurdersvereniging De Maren nog 
meer slagkracht krijgt in het huurdersveld. 
De kosten van het lidmaatschap zijn slechts 
€ 0,83 per maand. U kunt zich aanmelden 
als lid door een mail te sturen naar 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com. 

Martin Franken, voorzitter

Zo zag de Farmsumerweg in Appingedam er vroeger uit. In welk jaar de foto is genomen, is niet bekend. Foto: collectie Gemeente Appingedam.

ZO WAS HET VROEGER
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KORT NIEUWS

PRIJSPUZZEL

Streep in de puzzel de woorden weg die hieronder staan. Heeft u alle woorden weggestreept, dan houdt u een aantal 
letters over. Samen vormen die een zin. Stuur die zin vóór 31 augustus 2019 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: Ook in het nieuwe jaar 
staat Woongroep Marenland voor u klaar. Winnaar is Mevr. A. Perdok. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvangen.

AARDE

BLADEREN

BLOEIEN

BOMEN

GIETER

GRAS

GROEN

HAAG

HONING

INSECTEN

KEVERS

KLIMPLANT

LAVENDEL

MAAIEN

MIEREN

MUGGEN

NATUUR

NECTAR

PARASOL

POTGROND

REGEN

ROZEN

SCHADUW

SCHUTTING

STRUIKEN

STUIFMEEL

TEGELS

TERRAS

WORMEN

ZOEMEN

ZOMER

ZONNIG
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WOONGROEP MARENLAND 
OOK OP FACEBOOK

Ook Woongroep Marenland is actief op Facebook. 
Volgt u ons al? We delen er bijvoorbeeld berichten van
onze website, zodat u die niet mist. Maar ook de voort-
gang van projecten of een wijziging van de openings-
tijden. Bovendien bieden we via Facebook regelmatig 
woningen aan die voor een tijdelijke periode 
te huur zijn. Like ons en u mist niets! 
facebook.com/woongroepmarenland.nl

WORD BUURTBEMIDDELAAR!

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen irritaties 
ontstaan. Met elkaar in gesprek gaan, kan voorkomen 
dat het uit de hand loopt. Daarom is Stichting Welzijn 
en Dienstverlening (SDW) op zoek naar mensen die 
Buurtbemiddelaar willen worden. Als Buurtbemiddelaar 
help je deze mensen om er samen uit te komen. Kun jij 
een luisterend oor bieden, goed samenwerken en on-
partijdig zijn? Meld je dan aan! Je wordt opgeleid tot 
Buurtbemiddelaar bij een erkend bureau. Neem voor 
meer informatie contact op met Lisette Stuut van SDW, 
telefoon (0596) 65 07 87, e-mail: l.stuut@s-w-d.nl.



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,

ARIE BLOKZIJL,  MICHIEL BUURSEN

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 37

Bezoek
PROF. CLEVERINGAPLEIN 1

9901 AZ APPINGEDAM

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M DONDERDAG:

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR


