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Improvisatie
Het afgelopen half jaar stond sterk in het teken van de
corona-pandemie. Gelukkig bleef het aantal besmettingen
in het noorden achter bij wat er elders in het land en de
wereld gebeurde. Toch heeft het ook hier op ieders leven
invloed gehad. Denk aan oudere mensen die geen bezoek
meer kregen. Denk aan mensen die alleen wonen en die
ineens amper nog contact hadden met anderen. En denk
aan gezinnen waarbij de kinderen niet naar school konden.
De coronatijd heeft van ons allemaal veel improvisatie en
aanpassing vereist. Nu ik dit schrijf, zijn de regels weer wat
versoepeld. Ik heb geen glazen bol, maar ik hoop dat het
virus ons niet nog eens in de greep neemt.
Voor Woongroep Marenland betekende de pandemie dat we
onze dienstverlening tijdelijk moesten beperken. Enige tijd
konden we bijvoorbeeld niet langskomen voor reparaties,
behalve als er echt spoed bij was. Langzamerhand is onze
dienstverlening inmiddels weer terug op het vertrouwde
niveau. Met de nodige aanpassingen, dat wel. In dit blad
kunt u lezen welke oplossingen we hebben gevonden om
ondanks de beperkingen u zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Wat mij trof, was dat veel huurders begrip toonden
voor de nieuwe situatie. Eind april heb ik u, de huurders,
een brief gestuurd om u hiervoor te bedanken. En om u een
hart onder de riem te steken.

Wat bijvoorbeeld doorging was de versterkingsoperatie.
Nog net voor de pandemie, in januari en februari, is in
Opwierde-Zuid in Appingedam nieuwbouw opgeleverd.
En in juni zijn nieuwe woningen opgeleverd aan de
Ticheldobbe in Middelstum. Fijn om te zien dat de nieuwe
huurders enthousiast bezig zijn met het inrichten van hun
nieuwe huis. Ook konden we half mei bekend maken met
welke bedrijven we gaan samenwerken bij het versterken
van 431 woningen. Deze huurders wonen straks in een
duurzame en veilige woning in een prettige buurt en fijne
leefomgeving. Helaas zijn er ook nog steeds huurders die
in onduidelijkheid zitten over hoe veilig hun woning is.
We hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt. In
onder andere Middelstum en Uithuizen zijn we al met de
voorbereidingen hiervoor aan de slag.
Ik wens u allen een fijne zomer toe, zonder al te veel
beperkingen.

Gerke Brouwer
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interview Reinie Bakker en Jet Zanders

VERHUISD IN CORONATIJD
EN DAT VIEL REUZE MEE :-)
Reinie Bakker en zijn vrouw Jet Zanders
zijn midden in de coronatijd verhuisd. Half
april kregen ze sleutel van hun nieuwe huis
in de Emmastraat in Appingedam. “Ik heb
nog nooit zo’n gemakkelijke verhuizing
meegemaakt.”
Reinie en Jet hebben nooit getwijfeld of
de verhuizing wel door moest gaan. “We
hadden belang bij de nieuwe woning. We
hadden wel verwacht dat het allemaal
stress zou opleveren. Maar dat is allemaal
reuze meegevallen. We hebben veel via
de mail geregeld. En we zijn heel goed
begeleid door Woongroep Marenland.
Met alle vragen konden we bij hen terecht.
We hadden een pakket gekozen waarbij
we gebruik konden maken van een
verhuisbedrijf. In een paar uur was alles
over. Eigenlijk was het niet veel anders
dan een gewone verhuizing. Het enige
was dat er geen monteur kon langskomen

X

voor het aansluiten van tv en internet. Dus
daar hebben we een paar weken zonder
gedaan. Ach, dat is ook wel eens goed.”
Grotere tuin
Reinie en Jet woonden elders in de wijk.
Het nieuwe huis is een eengezinswoning.
“Het bevalt heel goed”, zegt Reinie “Het
is een prettige woning. We waren vooral
op zoek naar een grotere tuin. Als hobby
kweek ik exotische planten. We hebben
nu een grote voor- en achtertuin. Die
staan er helemaal vol mee. En ik heb
mijn eigen kweekkamer. Ik ben nog maar
twee jaar hiermee bezig en heb zo’n 250
kweekjes. Die hebben we stuk voor stuk
overgebracht. Het oude huis was gelukkig
maar anderhalve kilometer verderop, dus
dat was goed te doen.”

Zelf geschilderd
Een andere bijzonderheid is dat
Reini in opdracht van zijn baas zijn
eigen huis mocht schilderen. “Ik
werk bij Kerbof Schilders in Delfzijl.
Woongroep Marenland is voor ons
een grote opdrachtgever. Ik werd
op deze klus gezet. Mijn baas
vroeg of ik zelf mijn nieuwe huis
wilde schilderen. Ja, dat is natuurlijk
hartstikke leuk. Het gaat alleen om
het binnenwerk hoor, alles aan de
buitenkant is van kunststof. En ik heb
hier ook behangen. We werkten in
een ploegje van vijf man. Ik heb niet
alleen in dit huis gewerkt, ook aan
andere woningen in de straat. Dat
was wel speciaal, ja.”
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NIEUWBOUW

Projecten gaan
‘GEWOON’ verder
Tijdens de corona-pandemie ging de bouw van nieuwe
huizen gewoon verder. Hoewel, gewoon? Er waren
natuurlijk wel aanpassingen nodig om het werk veilig uit te
kunnen voeren. Bij de drie lopende nieuwbouwprojecten
van Woongroep Marenland is geen vertraging ontstaan.
Dat de nieuwbouw doorging, was niet een beslissing van
Woongroep Marenland, maar van Den Haag, vertelt
projectleider Janny Koopman. “Het kabinet vindt het
belangrijk dat de bouwprojecten zo veel mogelijk worden
voortgezet. Om veilig te kunnen werken, zijn landelijke
richtlijnen opgesteld. Bijvoorbeeld zo veel mogelijk
anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden
en regelmatig handen wassen. De aannemer moet ervoor
zorgen dat alle werknemers zich aan deze richtlijnen houden.
Maar als opdrachtgever laten wij natuurlijk vaak ons gezicht
zien op de bouw. Als wij een onveilige situatie zien, moeten
we daar iets van zeggen. Dat is onze burgerplicht. Gelukkig
merken we dat de mensen op de bouw de richtlijnen serieus
nemen.”

De richtlijnen kunnen in de praktijk best lastig zijn.
“Op de bouw is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de
bouwvakkers samen koffie drinken en een boterham
eten in de bouwkeet. Maar zo’n keet is natuurlijk niet zo
groot. Daarom mogen er nu minder mensen tegelijk in de
bouwkeet. Met een paar aanpassingen kan iedereen op
anderhalve meter van elkaar zitten. De afgelopen tijd was
het vaak mooi weer en konden de bouwvakkers lekker
buiten zitten.”
Een ander gevolg van de corona-pandemie was dat sommige
materialen niet op tijd konden worden geleverd.
“Zo moesten er betonnen onderdelen komen uit een
fabriek waar corona was vastgesteld. Die fabriek is
stilgelegd zodat de situatie onder controle kon worden
gebracht. Dat betekende voor ons dat de levering vertraging
opliep, wat gevolgen had voor de planning. Gelukkig heeft
de aannemer dit opgelost door later in het bouwtraject een
dubbele ploeg mensen in te zetten . Zo kon de achterstand
weer worden ingelopen. Daar waren we natuurlijk erg blij
mee.”
In de coronatijd zijn geen nieuwe nieuwbouwprojecten in
uitvoering gegaan. “Maar dat kwam toevallig zo uit. Het
had wel gekund. We zijn wel gestart met nieuwe projecten
voorbereiden en ontwikkelen. We overleggen als team
via videobellen. En we komen regelmatig bij elkaar. De
aannemers hebben ruime vergaderruimtes, waar we
voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. Dus alles
kan eigenlijk net als anders doorgaan.”
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Woongroep Marenland bouwt momenteel op drie
plekken aan nieuwe woningen. Alle woningen worden
aardbevingsveilig, gasloos en zeer energiezuinig.

’t Zandt, Hoofdweg en
Hink Oostingstraat:
10 levensloopbestendige woningen
Op verschillende plekken in ‘t Zandt
vervangen we de komende jaren bestaande
woningen door nieuwbouw. In de eerste
fase van de gebiedsaanpak in ’t Zandt
bouwen we zes levensloopbestendige
woningen aan de Hoofdstraat en de
Kerklaan – vlak naast de kerk. In
deze zelfde fase komen aan de Hink
Oostingstraat vier levensloopbestendige
woningen. De oplevering van deze
woningen is gepland voor eind 2020/
begin 2021.

OPWIERDE-ZUID

Opwierde Zuid:
Eerste fase bouw van 56 huurwoningen, deels levensloop en deels
gezinswoningen
In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam
worden 164 huurwoningen van
Woongroep Marenland vervangen door
115 nieuwbouwwoningen. Deze woningen
passen in het nieuwe stedenbouwkundig
plan dat voor de wijk is gemaakt. Er komen
hoofdzakelijk gezinswoningen, maar
ongeveer een derde deel van de woningen
wordt levensloopbestendig en geschikt
voor kleinere huishoudens en senioren.
De woningen worden in fases opgeleverd
vanaf het vierde kwartaal
van 2020.

‘T ZANDT

Middelstum, Ticheldobbe:
acht gezinswoningen

MIDDELSTUM

Woningcorporaties Wierden & Borgen en
Woongroep Marenland bouwden samen
16 rijtjeswoningen aan de Ticheldobbe
in Middelstum. Het zijn vier-onder-eenkapwoningen, geschikt voor gezinnen.
Acht woningen zijn voor Woongroep
Marenland. In juni zijn deze woningen
opgeleverd.

Kijk op onze website voor het complete woningaanbod.
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VOOR HUURDERS ZIJN HET ANDERE TIJDEN
Reparaties laten uitvoeren in huis, een nieuwe woning zoeken
of zelfs verhuizen. Hoe moet dat allemaal nu er richtlijnen zijn
om besmetting met het coronavirus te voorkomen? Uiteindelijk
is voor alles een oplossing gevonden.
Alle reparatieverzoeken worden inmiddels weer in
behandeling genomen. Toen de richtlijnen nog wat strenger
waren, namen we alleen spoedmeldingen aan. Zoals een
lekkage, want zoiets moet natuurlijk direct worden verholpen.
We merkten dat we minder vaak gebeld werden. Voor veel
bewoners was het ook onduidelijk of er wel iemand van ons
kon langskomen. Het antwoord is: we komen langs, maar
we moeten wel goed letten op de veiligheid. We willen niet
dat onze huurders of medewerkers ziek worden. Daarom
informeren we altijd eerst even naar de gezondheid van de
huurders. Ook vragen we om in huis voldoende ruimte te
maken, zodat onze vakmensen veilig kunnen werken.

Woning huren of opzeggen
De huuropzeggingen vielen in april vrijwel helemaal stil. Nu
komen de opzeggingen weer los. Dat betekent dat er ook
weer voorinspecties zijn. Daarbij komt onze medewerker
bekijken wat er nog moet gebeuren voor het inleveren van de

sleutel. We zorgen ervoor dat onze opzichters zich aan de
richtlijnen houden. Dus onder andere geen hand geven en
voldoende afstand houden.
Woningzoekenden blijven ons gewoon bellen. Met enkele
aanpassingen is het mogelijk om een woning te bezichtigen.
De nieuwe huurder maakt hiervoor een afspraak met de
huidige huurder. Samen overleggen ze wat er mogelijk is.
Het ondertekenen van het huurcontract kan net als vroeger
op kantoor, maar kan nu ook telefonisch. We sturen dan
alles op en nemen het contract telefonisch helemaal door.
Daarna zet de huurder zijn handtekening en stuurt het
contract per post toe. Wij zorgen er dan voor dat de sleutels
van het nieuwe huis op tijd in de brievenbus liggen.

Woonwinkel
De woonwinkel is weer open. Voorlopig is dit alleen
op afspraak. Ons kantoor is helemaal ‘coronaproof’.
Wat onze richlijnen zijn? Dat leest u op pagina 9.
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INTERVIEW

Waarom de
jaarlijkse huurverhoging
nodig blijft
Ieder jaar beoordeelt Woongroep Marenland de
huurprijzen van woningen, garages, parkeerplaatsen,
bergingen en bedrijfsruimten en past deze eventueel
aan. Per 1 juli 2020 hebben we de huur met 2,6
procent verhoogd. Alle huurders hebben voor 1 mei
een brief ontvangen met de nieuwe huurprijs en een
uitleg. Daarmee volgen wij het huurakkoord tussen
branchevereniging Aedes en de Woonbond.

Woongroep Marenland wil blijven investeren in de
woningen, zodat u een betaalbare, veilige en comfortabele
woning heeft. Zo investeren we waar nodig in renovatie
en verduurzaming. Op die manier blijven de energielasten
laag en daarmee de woonlasten betaalbaar. Maar ook
slopen we woningen en bouwen we nieuwe woningen.
Deze woningen zijn aardbevingsveilig, gasloos en zeer
energiezuinig. Om alle investeringen in de woningen te
kunnen betalen, moeten de huren worden verhoogd. Als
wij de woningen niet energiezuiniger maken, betaalt u
straks een hogere energierekening.

Corona
We laten ondanks deze bijzondere periode de
huuraanpassing per 1 juli doorgaan. Heeft u als gevolg
van het coronavirus problemen met het betalen van de
huur? Neem dan contact met ons op. We kijken samen
naar een oplossing.

Uitzonderingen
In enkele uitzonderlijke situaties verhogen we de huur
van de woning niet. Dat is:
• als het langere tijd onduidelijk is of de woning
wordt versterkt of plaats moet maken voor nieuwbouw (hierover is overleg met de huurder);
• als de woning ingrijpend wordt gerenoveerd dan
wel versterkt;
• als de woning wordt gesloopt en vervangen door
nieuwbouw;
• als de huurder in een wisselwoning verblijft;
• als de huurder verblijft in een nieuwbouwwoning
die na 1 juli 2019 is opgeleverd.

HUUR AUTOMATISCH BETALEN
Het betalen van de huur kan op verschillende
manieren. De makkelijkste manier is een automatische incasso. De huur wordt dan maandelijks
automatisch afgeschreven. Zo hoeft u er niet elke
maand aan te denken. En gaat u verhuizen, dan
kunt u de automatische betaling direct stop laten
zetten. Hulp nodig bij het instellen van automatische incasso? U kunt bij ons langskomen voor
het invullen van een machtigingskaart.
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BEWONERSPARTICIPATIE

Zo blijven bewoners
betrokken bij sloop en nieuwbouw

Woongroep Marenland werkt aan
een grote versterkingsoperatie. Veel
woningen in verschillende dorpen en
wijken worden gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw. Ook in de
afgelopen maanden ging dit proces
verder, want we willen niet dat het
vertraging oploopt. Wel moesten we
antwoord vinden op de vraag: hoe
kunnen we de bewoners erbij blijven
betrekken? Hoe geven we vorm aan
bewonersparticipatie?
Bewonersparticipatie is samen met de
bewoners plannen bedenken voor hun
woning en buurt. Bij de plannen voor de
wijk vinden we het heel belangrijk dat alle
bewoners tegelijkertijd dezelfde informatie
krijgen. Normaal doen we dat in een
bewonersbijeenkomst. In maart stond er
een bewonersbijeenkomst voor bewoners
in Middelstum en Zeerijp gepland. Deze
moesten we helaas afblazen. In plaats
hiervan hebben we besloten iedereen te
bellen. Zo konden we alles uitleggen en
ook afspraken maken over hoe we in
contact kunnen blijven.
Als het kan, willen we binnenkort weer
bewonersbijeenkomsten gaan houden. We
merken dat ook de bewoners hier behoefte
aan hebben. Bij de ASWA in Appingedam is
een grote ruimte die hiervoor ‘coronageschikt’

we deze gesprekken gevoerd op een spreekuur in een van de leegstaande huizen in de
wijk. Deze woning is zo ingericht dat we
anderhalve meter afstand kunnen houden.
Ook is er plexiglas aangebracht. Per gezin
konden we maximaal twee mensen ontvangen.
Hoewel dit goed is verlopen, willen we
binnenkort toch weer graag de persoonlijke
gesprekken of bij de bewoners thuis of bij ons
op kantoor afleggen. Uiteraard alleen als dit
kan volgens de bestaande voorschriften van
het RIVM.

kan worden gemaakt. Eventueel gaan we
avonden organiseren met kleinere groepen.
Woonwensen
Daarnaast komen we normaalgesproken bij
de mensen thuis of nodigen we mensen uit op
kantoor voor een gesprek over de persoonlijke
woonwensen. Bij zo’n gesprek kunnen we
dan één-op-één het sociaal plan toelichten.
Ook vragen we dan wat hun wensen zijn en
bespreken we wat ze nodig hebben tijdens
het verhuizen. Maar huisbezoeken waren de
afgelopen tijd niet mogelijk. Daarom hebben

YouTube
Wat de afgelopen tijd ook niet door kon
gaan zoals anders, is het opleveren van
nieuwbouwwoningen. Normaalgesproken
loopt onze medewerker dan samen met
de nieuwe bewoners door de hele woning
heen. Per ruimte geeft hij of zij dan een uitleg.
Omdat dat nu maar beperkt kan, hebben
we een filmpje gemaakt en dat op YouTube
gezet. Dat blijkt een succes. Mensen vinden
het heel duidelijk en kunnen het nog eens
terugkijken. Voor ons is het gemakkelijk dat
we hiernaar kunnen verwijzen als mensen
vragen hebben. We verwachten dat het
binnenkort weer mogelijk is om de oplevering
in het nieuwe huis te doen. Maar die filmpjes
houden we erin, als een extraatje.
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Huisregels
woonwinkel
De coronamaatregelen hebben ook effect
op uw bezoek aan onze woonwinkel.
Daarom hebben we enkele huisregels
opgesteld. We volgen daarbij de
richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Wat betekent dat voor u?
De woonwinkel is vanaf 25 mei op afspraak geopend.
Dat betekent dat u eerst een afspraak maakt voordat u
bij ons langs komt. Kom dus niet naar de woonwinkel
als u geen afspraak heeft.
Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 graden) of koorts.
Bij binnenkomst vragen wij u om uw handen te desinfecteren.
We houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
In onze woonwinkel zijn twee bezoekers tegelijk toegestaan,
mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u toch samen met uw
partner? Dat zien wij u samen als één bezoeker. U hoeft
geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Kom maximaal vijf minuten voor het tijdstip van de afspraak.
Zo voorkomen we dat er veel mensen bij de woonwinkel staan
te wachten.
Reparatieverzoeken kunt u weer online indienen. Onze
vakmannen voeren de reparatieverzoeken weer uit zoals u
van ons gewend bent.
Komt onze vakman bij u langs? Dan werkt hij volgens een
streng protocol.
Heeft u een afspraak met ons gemaakt, maar krijgt u
daarna ziekteverschijnselen die horen bij corona, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Meld dat dan bij ons.
We verplaatsen dan de afspraak.
De huisregels kunnen veranderen als de richtlijnen van het RIVM
veranderen. Kijk bij twijfel op onze website voor de meest recente
huisregels.
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NIEUWS VAN DE
HUURDERSVERENIGING
DE MAREN IN CORONATIJD

Net als iedereen beleven wij deze
maanden als een rare tijd, waar we
allemaal aan moeten wennen. Na een
drukke periode van bijeenkomsten en
vergaderingen werd het voor ons stil, de
bijeenkomsten en overleggen kwamen
te vervallen. Dankzij videobellen kunnen
vergaderingen met Woongroep Marenland
en het HPAG ook door gaan. De
prestatieafspraken in de diverse gemeenten
kwamen ook stil te liggen, maar beginnen
nu voorzichtig opgestart te worden.

Videobellen is een mooie manier van
vergaderen, maar wij zitten toch liever met
elkaar om tafel en missen de contacten
met iedereen heel erg. In de afgelopen tijd
wisten huurders die met vragen zaten over
sloop/nieuwbouw en huurverhoging ons
gelukkig te vinden via de telefoon en mail.
Het was fijn om deze huurders te helpen.
Helaas kon ook onze geplande bijzondere
ledenvergadering niet doorgaan. De
bedoeling van deze vergadering was om bij
de leden informatie en ideeën op te halen
die we heel goed kunnen gebruiken in deze
bijzondere tijd. Wij hopen dat we deze
bijzondere ledenvergadering na verloop van
tijd weer in kunnen plannen. U krijgt hier
dan uiteraard zo snel mogelijk bericht van.

Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe
bestuursleden die een dagelijkse
bestuursfunctie zien zitten en wat voor ons
kunnen betekenen. Kortom mensen die over
vrije tijd beschikken en deze vrije tijd aan de
huurdersvereniging willen besteden. Heeft u
interesse, neem dan contact met ons op via
huurdersverenigingdemaren@gmail.com of
spreek een van de bestuursleden aan.
Zorg goed voor uzelf en zorg voor de
nodige ontspanning. Wij zijn en blijven
bereikbaar, zowel telefonisch als per mail.
Marian Doornbos, voorzitter

ZO WAS HET VROEGER

De Abel Eppenstraat in mei 1973. Deze straat ligt in de wijk Opwierde 1. In deze straat vervangen we ongeveer 385 huurwoningen door nieuwbouw.
Vervaardiger: foto Huizinga. Foto: collectie Gemeente Appingedam.
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KORT NIEUWS
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MEVROUW LASKER

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Mevrouw Lasker, meneer Schipper en mevrouw Bos-De
Jonge hebben twee dingen gemeen. Alle drie huren ze
een woning van Woongroep Marenland. En alle drie
hebben ze eind april een koninklijke onderscheiding
gekregen! Dat vonden we wel reden voor een bloemetje.
Dus brachten twee van onze collega’s een bloemetje bij
ze langs, natuurlijk op gepaste afstand.

MEVROUW BOS-D

E JONGE

Nieuwsgierig waarom ze een koninklijke onderscheiding
kregen? Kijk dan op www.eemskrant.nl/drie-koninklijkeonderscheiding-in-de-gemeente-appingedam/

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 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 een VVV-bon ter waarde van € 50. De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘Al
hagelt het buiten en ligt de sneeuw in de wei, binnen in huis zit je er warmpjes bij’. Winnaar is Renate van Houwelingen uit
Appingedam. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvangen.
AFSTAND

MONDKAPJE

BEROEP

OVERHEID

BESTRIJDING

RISICO

BUITENSPORT

RIVM

CHINA

SAMENLEVING

CONTACT

TESTEN

COVID

THUIS

GROEP

UITBRAAK

HOESTEN

VACCIN

HORECA

VAKANTIE

HYGIENE

VIRUS

IRMA

WERELDWIJD

ISOLATIE

WERKEN

KABINET
LOCKDOWN
MAATREGELEN

Contact

Bezoek

T 0596 51 91 51

PROF. CLEVERINGAPLEIN 1

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

9901 AZ APPINGEDAM

POSTBUS 27

OPENINGSTIJDEN (OP AFSPRAAK):

VIA MIJN MARENLAND OP

9900 AA APPINGEDAM

MAANDAG T/M DONDERDAG:

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

24-UURS STORINGSDIENST:

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR

T 0596 51 91 37

Storingen en
reparaties

COLOFON

REDACTIE

DRUK

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN

WOONGROEP MARENLAND,

ZALSMAN GRONINGEN

WOONGROEP MARENLAND

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

FOTOGRAFIE

EN VERSCHIJNT MINIMAAL TWEE

GRAFISCH ONTWERP

RONNY BENJAMINS

KEER PER JAAR

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

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

