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Het jaar van de uitvoering
Laat ik beginnen met goed nieuws over het versterken 
van onze woningen. Voor ongeveer een derde deel van 
ons woningbezit hebben de bewoners nu duidelijkheid 
gekregen. Ongeveer 700 woningen  worden afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw. Dat is voor de komende zes tot 
acht jaar onze opgave. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid 
is. Voor de andere twee derde van onze woningen is die 
duidelijkheid er helaas nog niet. Hopelijk komt dat in 2020.

Over duidelijkheid gesproken. Kortgeleden is er een 
inspectie geweest bij woningen die volgens het HRA-model 
van de NAM veilig zouden moeten zijn. Daaruit bleek dat 
ook hierin woningen voorkomen die toch versterkt moeten 
worden. Ik zet daarom vraagtekens bij het gebruik van dit 
model. Ik zou zeggen: bij twijfel inspecteren. De overheid 
zou een soort stempel moeten geven aan woningen die 
100 procent veilig zijn voor aardbevingen. En de rest moet 
woning voor woning worden geïnspecteerd. Alleen zo weten 
we het zeker.

Gelukkig zitten we niet stil. In het najaar hebben we de 
nieuwbouw van de eerste 95 woningen in Appingedam 
gevierd. Ongeveer de helft van deze woningen is bestemd 
voor mensen uit Opwierde-Zuid die moeten verhuizen 
vanwege de versterking. Het worden prachtige en duurzame 
woningen. Daar ben ik absoluut trots op. En ik ben ook heel 
tevreden over de samenwerking met de gemeente en de 

bewoners bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig 
plan voor de wijk en de plannen voor de nieuwe woningen.

Als de nieuwbouw klaar is, kan de verhuisbeweging goed op 
gang komen. Voor mensen die moeten verhuizen, hebben 
we een goed sociaal plan. Ze krijgen een vergoeding voor 
de verhuis- en herinrichtingskosten en we bieden ze onder 
andere een verhuisservice, wandafwerking en stoffering 
aan. Zo kunnen we onze huurders ontzorgen. Het totale 
pakket waar de bewoners recht op hebben, is vergelijkbaar 
met wat huurders bij andere corporaties krijgen.

Ik wil bij deze ook graag een compliment geven aan 
huurdersvereniging De Maren. Zij zijn actief betrokken 
bij het opstellen van beleid. We hebben goed naar ze 
geluisterd. Zelf hebben we natuurlijk ook direct contact 
met huurders, maar de huurdersverenging hoort vaak weer 
andere geluiden. Dat is voor ons heel waardevol. Ook in 
onze gesprekken met de gemeente over de plannen voor 
komende jaren schuiven ze aan en dat bevalt erg goed.

Tot slot wil ik iedereen alle goeds toewensen voor 2020. 
Ik hoop dat we komend jaar de helft van de nieuwbouw in 
Opwierde-Zuid en de nieuwbouw in Middelstum kunnen 
opleveren. Ook willen we graag een start maken met de 
sloop/nieuwbouw in Middelstum en ’t Zandt. Hopelijk 
wordt 2020 voor ons het jaar van de uitvoering!

Gerke Brouwer
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NIEUWBOUW IN MIDDELSTUM

Begin oktober vierden we de start van 
de bouw van in totaal zestien nieuwe 
woningen aan de Ticheldobbe in 
Middelstum. Woongroep Marenland 
en woningcorporatie Wierden en 
Borgen bouwen elk acht woningen.

De nieuwe woningen zijn vier-onder-een-
kapwoningen, geschikt voor gezinnen. 
Daarnaast zijn de woningen aardbevings-
bestendig, gasloos en zeer energiezuinig. 
Samen met de toekomstige bewoners 
hebben we aan het plan gewerkt. Deze 
bewoners, die nu nog aan de Groensingel 
wonen, verhuizen in 2020 naar de 
Ticheldobbe.

Bij de feestelijke start waren de toekom-
stige bewoners en omwonenden aanwezig.
Kinderen van een aantal toekomstige 
bewoners hielpen met het slaan van de 
eerste paal. De start werd verricht door de 
bestuurders van Woongroep Marenland 
en Wierden en Borgen, samen met wet-
houder Pier Prins, gemeente Loppersum.

Trots
Alle zestien woningen worden in dezelfde 
stijl gebouwd door bouwbedrijf VDM 
Woningen. Gerke Brouwer, directeur-
bestuurder van Woongroep Marenland 
is er blij mee. “Het wordt heel mooi. Dat 
is te danken aan de samenwerking met 
bewoners, de gemeente en Wierden en
Borgen.” Bestuurder bij Wierden en Borgen 
Matthieu van Olffen deelt die mening. 
“Zo’n mooi plan kan alleen tot stand komen 
door een goede samenwerking met alle
betrokken partijen. Daar zijn we in ge-
slaagd. We kijken uit naar een resultaat 
waar we trots op kunnen zijn.”

Samen werken 
aan wonen



VERHUISTREINTJE KOMT OP 
GANG IN OPWIERDE-ZUID
In Opwierde-Zuid in Appingedam 
zie je steeds vaker een verhuiswagen 
rijden. In deze wijk slopen we 164 
woningen. Die vervangen we door 
115 nieuwbouwwoningen in de 
wijk en 49 woningen buiten de wijk. 
Doordat we ook buiten Opwierde-Zuid 
bouwen, kunnen we een verhuistreintje 
op gang brengen. In september 
vierden we de voortgang van de 
nieuwbouw.

In Opwierde-Zuid bouwen we dus 
minder woningen terug dan dat we 
er slopen. Daardoor kunnen we hier 
woningen bouwen die beter passen bij 
de gezinssituatie. Ook staat er meer 
ruimte voor parkeren, groen en water 
in de wijk. In Opwierde-Zuid komen 
vooral gezinswoningen. Ongeveer een 
derde deel van de woningen wordt 
‘levensloopbestendig’. Dat betekent 
dat de slaapkamer en de badkamer op 

begane grond zijn, zodat traplopen 
niet nodig is. Deze woningen zijn 
geschikt voor kleinere huishoudens 
en senioren. Alle woningen zijn straks 
aardbevingsbestendig, gasloos en erg 
energiezuinig.

De 49 nieuwe woningen buiten de wijk 
worden elders in Opwierde gebouwd. 
Ook bouwt Woongroep Marenland 
nog 46 woningen aan de Emmastraat. 
Zo bouwen we ‘voor de sloop uit’. Veel 
bewoners uit de wijk hoeven nu maar 
één keer te verhuizen.

Feest!
Op 20 september was het feest. 
Samen met toekomstige bewoners 
en bouwbedrijven vierden we de 
voortgang van de bouw van in 
totaal 95 nieuwe woningen in 
Appingedam. Dat gebeurde op de vier 
locaties in Opwierde waar we op dit 

moment bouwen: Focco Ukenalaan, 
Opwierderweg, Patrimoniumstraat 
en Emmastraat. Voor het feestje 
werden alle toekomstige bewoners 
van de nieuwe woningen uitgenodigd. 
Op iedere locatie voerden bewoners 
samen met de bouwers een feestelijke 
handeling uit. Bijvoorbeeld het 
metselen van een muur en het 
symbolisch dichtdraaien van de 
gaskraan. Een van de toekomstige 
bewoners is meneer Waalkes, die naar 

de Focco Ukenalaan gaat. Hij kan niet 
wachten om te verhuizen. Trots laat hij 
zijn huis in aanbouw zien: “Het wordt 
een prachtig huis. En het gaat heel snel 
nu de bouw is begonnen!”

Eerste sleutels 
Heel lang hoefden de bewoners 
inderdaad niet meer te wachten. 
In november hebben de eerste vijf 
bewoners van de Focco Ukenalaan 
de sleutel van hun nieuwe woning 
gekregen. Alle andere bewoners van 
deze straat krijgen de sleutel voor de 
Kerst. Ze kunnen beginnen hun nieuwe 
huis in te richten en daarna verhuizen. 
Veel bewoners hebben ervoor gekozen 
om voor een kleine bijdrage het 
behangwerk te laten doen. Dit kunnen 
ze betalen uit de vergoeding van het 
sociaal plan. Ook maken veel bewoners 
gebruik van het aanvullend pakket om 
de vloerafwerking te laten verzorgen.

Wisselwoningen
Sommige bewoners willen in Opwierde-
Zuid blijven wonen. Zij verhuizen eerst 
naar een wisselwoning in of buiten de 
wijk. Ook deze verhuizing komt op gang. 
Daardoor komen de woningen leeg die 
in de eerste fase worden gesloopt. Begin 
 2020 krijgen ook de nieuwe bewoners 
van de Patrimoniumstraat, de Opwier-
derweg en de Emmastraat de sleutel van 
hun woning. En dan? Dan zijn we klaar 
om de sloop en nieuwbouw van de wo-
ningen in Opwierde-Zuid op te starten!
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OPZICHTER ARIE BLOKZIJL 
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Arie Blokzijl is een geboren en getogen Damster. 
Op 1 september nam hij na 32 jaar trouwe dienst 
afscheid van Woongroep Marenland. “Mijn telefoon 
kan ik nu wel weggooien, ik was 24 uur per dag  
aan het bellen.”

“Mijn eerste klus als aankomend timmerman was het 
restaureren van de beroemde hangende keukens in 
Appingedam. Ik was toen 17 jaar. Dat was een heel mooie 
klus. Twaalf jaar heb ik gewerkt bij Schuitema/Doornbos. 
In die tijd werd ik veel uitgeleend aan woningstichting 
Patrimonium. Ik heb nog meegewerkt aan de renovatie van 
de Patrimoniumstraat en de Klaas Bosstraat. Dat was eind 
jaren 70, begin jaren 80. Een paar jaar later ben ik naar de 
directeur van Patrimonium gestapt omdat ik had gehoord  
dat er een vacature was. Toen werd ik aangenomen.”

Arie heeft zich in de 32 jaar opgewerkt tot meewerkend 
voorman en teamleider. De laatste twee jaar was hij 
opzichter. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn loopbaan. 
“Er was geen dag hetzelfde. Ik heb veel meegemaakt. De ene 
dag had ik een ontruiming, de andere dag stond ik bij een 
vrouw die net bevallen was. Dat onverwachte maakte het 
leuk. Nou ja, leuk. Ik heb ook veel nare dingen meegemaakt. 
Huurachterstanden, brandjes. Het was niet altijd leuk, maar 
wel afwisselend.”

In die 32 jaar is er veel veranderd volgens Arie. “Vroeger 
werd elke afspraak telefonisch gemaakt. Dan stonden al 
mijn opdrachten op een papieren klembord. Later kwam de 
digitalisering en kregen we alles aangeleverd per mail. En 
op het laatst op de mobiele telefoon of de tablet. Ik vond dat 
prima hoor. Je moet meegaan met de tijd, anders loop je 
achter de feiten aan.”

“Het mooiste aan mijn werk vond ik de onderlinge contacten 
met de collega’s. Dat was altijd gezellig. Maar ik ben ook 
veel bij de weg geweest. Eerst alleen in Appingedam. Later 
werd mijn werkgebied groter, ging ik ook naar Warffum en 
Middelstum. Natuurlijk waren de contacten met de huurders 
ook mooi. Je kwam bij iedereen over de vloer, jong en oud. 
In het verleden was het vaak: ‘nu je er toch bent, kun je dat 
ook nog even herstellen?’ De laatste jaren had ik veel minder 
tijd voor een kop koffie en een praatje. Het is zakelijker 
geworden.”

Wat hij nu gaat doen? “Eerst even niks, even geen 
verplichtingen. Ik moet helemaal loskomen van Woongroep 
Marenland. Ik betrap me erop dat ik buiten iets zie en dan 
denk: ‘o, dat moet ik even melden’. Dat hoeft niet meer. Ik 
heb een mooi afscheid gehad, bijna iedereen was er en ik 
heb een fraai aandenken gekregen. Nu is er een nieuwe 
generatie die het overneemt. Dat is prachtig om te zien. 
Mijn opvolger Marco is 26 jaar, dat vind ik hartstikke mooi.”

Arie Blokzijl heeft afscheid genomen 

“IK KAN MIJN TELEFOON NU WEL WEGGOOIEN”
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INTERVIEW 

Voordelen:

Financieel ~ Je kunt geld verdienen door overbodige 
spullen te verkopen. En je houdt geld over als je geen 
overbodige spullen meer koopt.

Praktisch ~ Met minder spullen hoef je minder op 
te ruimen en schoon te maken. Dit scheelt tijd. Met 
minder spullen wordt het huis een stuk overzichtelijker. 
Je kunt sneller vinden wat je nodig hebt en je hebt 
meer ruimte.

Mentaal ~ Een opgeruimd huis zorgt voor rust in je 
hoofd. Je houdt alleen spullen over waar je écht blij 
van wordt. Je ervaart meer rust, meer energie en meer 
blijdschap.

Milieu ~ Het produceren van spullen kost ontzettend 
veel energie en grondstoffen. Voor de productie van 
één T-shirt bijvoorbeeld is 2.700 liter schoon water 
nodig! Als iedereen minder nieuwe spullen koopt, zijn 
er minder grondstoffen en energie nodig. Ook is er 
dan minder afval.

Veel mensen hebben spullen in huis die ze eigenlijk nooit 
gebruiken. Misschien herkent u het wel. Dozen in de berging 
waarvan u niet precies meer weet wat erin zit. Keukenkastjes 
waarvan de spullen achterin eigenlijk nooit gebruikt worden. 
Kleren die al jaren onderaan de stapel liggen en die u nooit 
aantrekt. Deze spullen wegdoen, heeft meer voordelen dan 
u denkt.

´Ontspullen´ gaat ervan uit dat je alleen spullen hebt die
je écht nodig hebt of waar je écht blij van wordt. Ontspullen 
is populair, omdat het financieel, praktisch en mentaal 
voordelen oplevert. Ook is het goed voor het milieu!

Meer plezier met 
minder spullen

Hanneke (medewerker van Woongroep Marenland) is 
ook gaan ontspullen: “Ik heb alles weggedaan waar 
ik niet blij van werd. Bij mij is de knop echt omgegaan 
toen ik een keer de badkamer helemaal had uitgesopt. 
Prachtig resultaat, alles was stralend wit en schoon. 
Een paar dagen later was het alweer een rommeltje. 
Hoe kon dat nou? Simpel, te veel spullen. Elf flessen 
wasmiddel, vijf mandjes en drie planken vol met 
persoonlijke verzorging. Toen ben ik gaan ‘ontspullen’. 
Ik heb alles weggedaan waar ik niet blij van werd of 
wat ik niet echt nodig had. Sindsdien ben ik verkocht. 
Ik vind het heerlijk, geen spullen die uit kastjes vallen 
als ik iets wil pakken. Het huis is supersnel opgeruimd. 
Het geeft ook echt rust. Ik kan het iedereen aanraden!
Ook scheelt het geld omdat ik geen dingen meer koop 
die ik eigenlijk niet écht nodig heb.”

ALLES WAT JE BEZIT 
KOST JE ENERGIE.

JE MOET HET IN HUIS HALEN, 
EEN PLEK GEVEN, 

VERPLAATSEN, SCHOON-
MAKEN EN OOIT WEER EEN 

KEER WEG DOEN.



Wat wil je ermee?

7 · DE MARE 

Ontspullen in 
5 stappen:

Ruim per categorie rigoureus op. 
Dus schoenen, kleding, decoratie, 
servies, cosmetica, etc. Houd alleen 
over wat je écht nodig hebt of waar 
je écht blij van wordt.

Gooi direct weg wat je niet wilt 
houden. Of geef het weg, breng het 
naar de kringloop of verkoop het via 
bijvoorbeeld Marktplaats.

Maak alles wat je wilt houden 
schoon, ruim het netjes op en geef 
het een eigen plekje.

Repareer de dingen die kapot zijn 
en die je wilt houden.

Koop alleen nog maar dingen die je 
écht nodig hebt.

1.

2.

3.

4.

5.

Op internet 

staan veel tips 

van ‘opruimgoeroe’ 

Marie Kondo

houden! kring-
loop/

verkopen
in een doos 
bewaren

weg-
gooien
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TERUG NAAR DE 
KLAAS BOSSTRAAT

We moeten er niet aan denken,
maar het kan wel gebeuren. 
Storm of brand waardoor uw huis 
schade oploopt. Voor veel huurders 
is het dan niet duidelijk wie de 
‘gevolgschade’ moet betalen. 
Hoe zit het precies?

het huis, de gevolgschade moet u 
zelf oplossen. U kunt zich daartegen
verzekeren met een inboedelver-
zekering.

Heeft u geen inboedelverzekering? 
Dan krijgt u geen vergoeding voor de 
schade aan uw spullen. Vervanging 
van uw spullen kan veel geld kosten. 
We adviseren onze huurders daarom 
altijd om een inboedelverzekering af te 
sluiten.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering verzekert 
u alle spullen in uw huis tegen diefstal, 
brand, storm en overstromingen. Dus 
bijvoorbeeld uw televisie, uw meubels, 

BIJ STORM OF BRAND: 
WIE BETAALT DE SCHADE?

uw kleding en uw houten vloer. Ook 
woningverbeteringen horen hierbij. 
Hieronder vallen alle zaken die u zelf 
aan uw huurwoning verbeterd hebt, 
maar die u bij een verhuizing niet 
mee kunt nemen. Bijvoorbeeld een 
parketvloer, een nieuwe badkamer en 
een verhoogd plafond. Verzekeraars 
noemen dit het ‘huurdersbelang’.

De kosten van een inboedelverzekering 
hangen af van uw type huis en van 
uw persoonlijke situatie. Aan de hand 
van uw inkomen maakt de verzekeraar 
een schatting van de waarde van uw 
inboedel. De goedkoopste inboedel-
verzekeringen kosten ongeveer € 5,- 
per maand.

Als huurder hoeft u geen opstalver-
zekering af te sluiten. Dat doet Woon-
groep Marenland al voor u. Deze ver-
zekering dekt schade aan de woning 
zelf, ontstaan door brand, storm of 
overstromingen.

Maar de spullen in uw huis zijn hier-
mee niet meeverzekerd. Dat wordt 
de ‘gevolgschade’ genoemd. Dus is 
er bijvoorbeeld lekkage aan uw dak 
doordat er een dakpan scheef ligt? Dan 
zorgen wij voor de reparatie van het 
dak. Maar raakt door deze lekkage ook 
uw parketvloer beschadigd, dan betalen 
wij dat niet. Dit is juridisch zo geregeld.

Met andere woorden: Woongroep 
Marenland betaalt de schade aan 
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Maak uw cv winterklaar
In de winter moet de centrale verwarming (cv) weer hard aan 
het werk. Controleer daarom of uw cv bijgevuld moet worden. 
De waterdruk moet tussen de 1,5 en 2,0 bar zijn. Als de druk 
te laag is, moet u uw cv bijvullen. Dit doet u zelf. Controleer 
ook of de leidingen ontlucht moeten worden. Op de website 
van de Energiewacht (www.energiewacht.com) vindt u filmpjes 
met uitleg. Is er een storing aan uw cv? Bel dan met de 
Energiewacht. Zij zijn dag en nacht bereikbaar via telefoon 
088-555 30 00. Let op! De Energiewacht heeft per 1 januari 
2019 een nieuw telefoonnummer.

Zo kunt u zuinig stoken
Stookkosten zijn een grote kostenpost. Hieronder een paar tips 
om uw stookkosten te beperken.
•  Zet uw verwarming 2 tot 3 graden lager in de nacht en
 wanneer u niet thuis bent.
•  Laat de radiatoren zo veel mogelijk vrij. Laat geen gordijnen
 of meubels tegen de radiator aan komen.
• Wanneer de Energiewacht langs komt voor onderhoud
 aan uw ketel, vraag de monteur dan om te controleren of 
 uw radiatoren goed zijn ingeregeld.
•  Plak radiatorfolie achter uw radiatoren.
•  Verwarm geen ruimtes waar u nauwelijks bent. Laat 
 de verwarming in de slaapkamer overdag bijvoorbeeld uit.
•  Douche een beetje korter.
•  Doe de deur(en) van de woonkamer ’s nachts dicht. 
 Hierdoor blijft de warmte in de kamer en slaat de 
 thermostaat niet onnodig aan.

Er gaat niets boven een ouderwetse 
Hollandse winter met schaatsen en sneeuw-
poppen maken. Maar binnen moet het 
wel lekker warm zijn. Is uw huis al klaar 
voor de winter? Enkele tips van onze vak-
mensen.

Ventileer ook in de winter
Als het koud wordt, houden veel mensen de ramen dicht en 
sluiten ze de ventilatieroosters. Dit is slecht voor de woning en 
slecht voor uw gezondheid. Ventileren en luchten is noodzakelijk 
om vervuilde lucht, fijnstof en vocht af te voeren. Bij een te hoge 
luchtvochtigheid in de woning kan schimmel ontstaan. Ook kost 
het meer energie om vochtige lucht te verwarmen. Droge lucht 
warmt sneller op. Zet daarom ventilatieroosters of een klein 
kiepraampje open voor een constante toevoer van verse lucht. 
Daarnaast is het belangrijk regelmatig 10 tot 30 minuten een 
raam open te zetten. Dit doet u:
- ’s ochtends in de slaapkamer 
- in de badkamer na het douchen
- in de keuken tijdens of na het koken

Doe in de ruimtes waar de ramen open staan wel even de 
verwarming uit. U stookt natuurlijk niet voor de musjes!

Wintertips!
Op de website van de Energiewacht vindt u filmpjes met uitleg over het bijvullen van uw cv of het ontluchten van de leidingen

Is uw huis al klaar 
voor de winter?



Er is door het bestuur de afgelopen jaren 
hard gewerkt om op allerlei onderwerpen 
de belangen van de huurders te be-
hartigen. Bijvoorbeeld bij het maken van 
de prestatieafspraken met Woongroep 
Marenland en de verschillende gemeenten. 
Maar ook in het lastige dossier van 
schadeherstel en versterking. Moeilijke 
onderwerpen, waarvoor we steeds ons best 
hebben gedaan om er zo goed mogelijk 
voor alle huurders te zijn. Natuurlijk blijven 
deze onderwerpen de komende jaren 
belangrijk en er komen ook weer nieuwe 
uitdagingen op ons pad. Daar gaan we 
met veel energie aan werken.

Veranderingen in het bestuur
Martin Franken heeft na vele jaren van 
betrokken inzet besloten om zich terug te 
trekken als voorzitter. Hij wil ruimte maken 
voor iemand anders die gaat meewerken 
aan de toekomstige inzet. We respecteren 

dat besluit van Martin en bedanken hem 
enorm voor zijn inzet en enthousiasme 
om voor de belangen van de huurders 
op te komen. Er waren vaak moeilijke 
onderwerpen en Martin voelde daar 
een heel grote betrokkenheid bij om er 
voor de huurders en hun belangen te 
zijn. We kijken terug op een intensieve 
en goede samenwerking met elkaar. De 
andere bestuursleden zorgen ervoor dat 
de komende tijd de prestatieafspraken met 
gemeenten en Woongroep Marenland op 
een goede manier worden afgerond. We 
zoeken wel versterking van het bestuur. 
Roelof Epping en Marian Doornbos treden 
in april 2020 af en we willen heel graag 
een stevig en compleet bestuur houden.

Wie komt ons versterken?
Wie lijkt het wat, om het bestuur te komen 
versterken? We zoeken enthousiaste kan-
didaten die zich in hun vrije tijd willen 

inzetten voor de huurdersbelangen. 
Enthousiasme voor het onderwerp ‘wonen’ 
is natuurlijk belangrijk, bestuurlijke erva-
ring is handig en in elk geval moet er 
voldoende tijd zijn voor deelname aan 
onze vergaderingen en activiteiten.

Belangstelling? Dan gaan we graag in 
gesprek. Stuur even een e-mailbericht met 
een kort briefje en contactgegevens naar 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com.

Roelof Epping en Marian Doornbos

Het gemeentehuis van Middelstum aan de Grachtstraat, in ongeveer 1910.  Foto: collectie Gemeente Appingedam.

ZO WAS HET VROEGER

HARD GEWERKT, IN EEN 
HEEL DRUKKE TIJD

10 · DE MARE · NIEUWSBRIEF VAN WOONGROEP MARENLAND · DECEMBER 2019



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 januari 2020 naar puzzel@woongroepmarenland.nl of naar 
Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de inzenders 
verloten we cadeaubon naar keuze ter waarde van € 50. De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘Met een 
tuin vol bloemen kunnen de bijen u wel zoenen’. Winnaar is dhr. K.J. Knol uit Uithuizen. Hij heeft zijn prijs gedoneerd aan de 
voedselbank.

CADEAU

DINER

ELFEN

ENGELEN

FAMILIE

FEEST

IJS

KAARS

KERSTMAN

KERSTSTAL

KLOKKEN

KOEKJES

KRANS

KRIBBE

LIEDJES

MAGIE

MARETAK

MUZIEK

NOORDPOOL

PAKJES

PIEK

POOLSTER

RENDIER

RUDOLPH

SLEE

STERREN

WINTER

ZINGEN
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BEDANKT NAMENS 
DE BIJEN!

In de vorige uitgave van De Mare stond een coupon 
waarmee u gratis een lavendelplantje kon ophalen. 
Deze actie hadden we georganiseerd om een bijdrage 
te leveren aan het overleven van de bijen. De actie was 
een groot succes. 139 huurders hebben een lavendel-
plantje opgehaald! Ook bedanken we alle huurders die 
meer bloemen in de tuin hebben gezet, geen chemische 
bestrijdingsmiddelen (meer) gebruiken of een bijenhotel 
hebben geplaatst.

ENQUÊTE 
DUURZAAMHEID

In november heeft Woongroep Marenland per e-mail 
een enquête gehouden over duurzaamheid. Bijna 200 
huurders hebben hieraan meegedaan. We gebruiken
de uitkomsten van deze enquête bij het opstellen van 
ons nieuwe duurzaamheidsbeleid. Zo kunnen we 
keuzes maken waar zowel wij als onze huurders achter 
staan!



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:

ALGEMENE NUMMER 0596 51 91 51

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

Kerstrecept: 

GEBAKKEN GEITENKAAS 

MET WINTERGROENTEN

Bereidingswijze:
• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Snijd de zoete aardappel, de pa
stinaak en 

de pompoen in stukken. Besprenkel deze met 

olijfolie, het sap van de citroen, 
peper en 

zout. Rooster deze 15 tot 20 minuten in de 

voorverwarmde oven.

• Zet de koekenpan op middelhoog vuur 

(of middelhoge temperatuur bij elektrische 

kookplaat). Doe er een scheutje olijfolie in, 

zodat de hele oppervlakte van d
e pan ermee 

bedekt is. Bak hierin de geitenkaas aan elke
 

kant ongeveer 7,5 minuut, zodat ze mooi 

goudbruin worden. Zorg ervoor dat het vuur 

niet te hoog staat, anders verbr
andt de 

geitenkaas!
• Haal de geroosterde groenten uit 

de oven en 

verdeel dit over vier borden.

• Haal de geitenkaas uit de pan en 
verdeel ze 

over de borden (bovenop de groe
nten).

• Schenk de balsamicostroop of honing over de 

geitenkaas en de groenten. Bestrooi met de 

walnoten en de vers gesneden pet
erselie.

Eet smakelijk!

Ingrediënten 
(voor vier personen)

4 mooie dikke plakken 

Bettine gerijpte geitenkaas 

1 kilo pastinaak

1 kilo zoete aardappel

1 kleine pompoen 
1 citroen

balsamico stroop of honing 

4 kleine handjes walnoten

gehakte platte peterselie
olijfolie

peper en zout

Benodigdheden:
- oven

- snijplank en mes

- ovenschaal

- koekenpan
- 4 borden


