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Forse stappen
We zitten weer in de zomer, na een periode waarin corona
ons allen op de proef heeft gesteld. Ik ben blij dat die
periode achter de rug is. Op dit moment lijkt de situatie
weer onder controle. Laten we hopen dat dat zo blijft.
Gelukkig kon de dienstverlening in de coronaperiode door
blijven gaan.
Ook buiten is er weer meer mogelijk. Zo was het fijn dat we
in mei de oplevering van ons deel van Opwierde-Zuid samen
met de bewoners konden vieren. Het is de eerste grote wijk
in het aardbevingsgebied die al zo vergevorderd is. Het is
een fantastisch mooie wijk geworden. We zijn er heel trots
op. Voor de bewoners is het een intensieve periode geweest.
We hebben veel positieve reacties gekregen op de nieuwe
woningen en de nieuw ingerichte wijk.
De komende jaren gaan we in meerdere wijken aan de slag.
Woning worden verbeterd, maar ook duurzamer gemaakt.
Dat is goed voor het milieu én voor de beurs van onze
huurders. Helemaal nu de gasprijzen extreem hoog zijn door
de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Met het duurzamer
maken van de woningen zijn we al langere tijd bezig. Ook
bij de sloop/nieuwbouw. Die nieuwe woningen zijn vaak erg
energiezuinig en gasloos. Dat is een investering die zichzelf
terugverdient. Op dit moment is ongeveer 30 procent van
onze sloop/nieuwbouwopgave uitgevoerd. De komende

jaren zetten we nog forse stappen in het duurzamer maken
van ons woningbezit.
Ook zelf kunt u helpen de energierekening te verlagen.
Het verbruik van gas en elektriciteit wordt namelijk voor
een groot deel bepaald door ons woongedrag. Bijvoorbeeld:
als u in de winter ’s avonds de gordijnen dicht doet, houdt
u de warmte langer binnen. Er zijn heel veel van dit soort
eenvoudige tips waarmee u verrassend veel geld kunt
besparen. Zulke tips vindt u op de website van de campagne
Zo simpel als wat. Verderop in dit blad leest u hier meer
over.
Ik wens u een fijne zomer toe.
Gerke Brouwer
Directeur-bestuurder Woongroep Marenland
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De wachttijden voor jongeren nemen toe

‘IK HEB GEWOON MAZZEL GEHAD’
Justin woont sinds drie maanden op
zichzelf in Middelstum, in een tijdelijke
woning die binnenkort gesloopt wordt.
Hij is er hartstikke trots op. “Een eigen
plekje, daar was ik wel aan toe. Maar
ik heb wel mazzel gehad, anders had ik
veel langer moeten wachten.”

Justin (20) is vrachtwagenchauffeur.
Hij vervoert bloemen van de kwekerij
naar de veiling. Daarbij maakt hij
lange dagen, van het eind van de
middag tot het begin van de ochtend.
“Ik werk soms 60 uur per week.
Daardoor verdien ik voldoende
om een huisje te huren. Hier heb
ik een beetje meer vrijheid. En ik
heb niemand die me stoort als ik
overdag slaap. Ik kom vaak vroeg
in de ochtend thuis, dan kijk ik nog
even rustig tv en dan ga ik slapen tot
een uur of drie. En dan eind van de
middag of begin van de middag weer
naar mijn werk.”
Justin heeft best een groot huis, vindt
hij. “De eerste keer dat ik hier kwam,
vond ik het best groot. Ik heb een
woonkamer, een slaapkamer, een
badkamer en ook nog best een grote
zolder. Wel had ik liever een eigen
ingang gehad dan een gezamenlijke
ingang. Maar het is niet verkeerd.”

Mazzel
Dat Justin nu een plek voor zichzelf
heeft, is eigenlijk toeval. “Ik had me te
laat ingeschreven. Daar was ik nooit
zo mee bezig. Mijn moeder zei wel
‘schrijf je nou in’, maar het kwam er
niet van. Mijn vader zag op Facebook
dat deze woning direct beschikbaar
was. Tot de woning gesloopt gaat
worden, kan ik hier wonen.

De planning is in 2023. Als het goed is,
krijg ik drie maanden van tevoren een
brief. Ik hoop dat ik hier nog een jaar
kan zitten. En ik hoop dat er dan weer
een andere woning beschikbaar is.”
Uiteindelijk wil Justin een permanente
woning. “Ik zoek iets in Winsum of
Uithuizen. Het moet wel een beetje een
levendig dorp zijn. Ik wil ook dicht bij
een supermarkt wonen, dan kan ik daar
snel mijn eten halen.” Voorlopig blijft
Justin rustig in Middelstum wonen.
“Ik blijf hier tot ik eruit moet.”

Woon je thuis en wil je ook
op jezelf gaan wonen? Schrijf
je dan snel in bij Woongroep
Marenland. De wachttijden
worden langer.
Je schrijft je kosteloos bij ons in
via onze website. Kom je er niet
helemaal uit? Dan helpen we
je graag. Je kan ons bellen op
maandag tot en met donderdag
van 9.00 – 12.30 uur en van
13.00 – 16.30 uur en op vrijdag
van 9.00 – 12.30 uur.
Je kan ook bij ons langskomen
in de woonwinkel. We zijn van
maandag tot en met donderdag
open tussen 9.00 en 12.30 uur
en op vrijdag tot 12.00 uur.
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GASLOOS, AARDBEVINGBESTENDIG EN DUURZAAM

Nieuwbouw in uitvoering
Woongroep Marenland vervangt oude woningen door nieuwbouw. Zo zijn steeds meer
woningen veiliger tegen aardbevingen. De nieuwe woningen zijn bovendien energiezuinig
en comfortabel. Nieuwe woningen maken geen gebruik meer van gas. Op dit moment zijn
er sloop/nieuwbouwprojecten aan de gang in Appingedam en in ’t Zandt/Zeerijp. Op deze
pagina een overzicht van deze projecten.

APPINGEDAM

Georg van Saksenlaan

Gerrit Raapstraat en Pieter Veningastraat

In juni zijn we gestart met de sloop van 12 eengezinswoningen en 28 appartementen aan de Georg van
Saksenlaan in Appingedam. Deze maand slaan we de
eerste paal voor de nieuwbouw. Nijhuis Bouw realiseert
hier 24 gezinswoningen. De verwachting is dat de
woningen eind dit jaar worden opgeleverd.

In februari werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aan de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat
in Appingedam. Hier worden 92 nieuwe woningen
gebouwd. Het gaat om 40 levensloopbestendige woningen
en 52 gezinswoningen. De woningen worden gebouwd
door Nijhuis Bouw. De uitvoering van de bouw ligt goed op
koers. De verwachting is dat de woningen vanaf het derde
kwartaal van dit jaar kunnen worden opgeleverd.

Eendracht
Het Eendrachtterrein in Appingedam, waar de kartonfabriek heeft gestaan, ligt op steenworp afstand van de
binnenstad. Hier verrijst het nieuwbouwplan 'Woonlandschap De Eendracht'. Op deze historische plek worden
verschillende typen woningen gebouwd. Woonstichting
Groninger Huis en Woongroep Marenland laten hier
elk 12 gezinswoningen bouwen. Deze ‘parkwoningen’
zijn verdeeld over zes rijen. Ze liggen met de voorzijde
aan een gemeenschappelijk pleintje met veel groen. De
veranda's aan de achterzijde van de woningen grenzen
aan het park. De nieuwe woningen worden gebouwd
door Geveke Bouw. De verwachting is dat de bouw start
na de zomervakantie.

Borgesiusstraat
In juli maken we een start met de sloop van 21 appartementen aan de Borgesiusstraat. De verwachting is dat
we de eerste paal voor de nieuwbouw in oktober kunnen
slaan. Hier komen 22 appartementen. Ze worden
gebouwd door Nijhuis Bouw. We verwachten dat de
bouw in het vierde kwartaal van 2022 start.

EENDRACHT
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DE PIETER VENINGASTRAAT EN DE GERRIT RAAPSTRAAT

’T ZANDT/ZEERIJP

In ’t Zandt en Zeerijp werken we in vier fases aan
een sloop/nieuwbouwproject van in totaal
38 woningen. Het gaat om 6 woningen in Zeerijp
en 32 in ’t Zandt. De nieuwbouw bestaat uit tweeonder-één-kapwoningen met een eigen oprit. Langs
de voorzijde van de woningen komt een beukenhaag. Achter en tussen de woningen plaatsen we
een dichte schutting of een gaashekwerk met hedera.
Aannemer: Plegt Vos uit Assen.

Fase 3: Oosterstraat / Tuinbouwstraat 10 woningen
Aan de Oosterstraat en de Tuinbouwstraat in ‘t Zandt
bouwen we 4 gezinswoningen en 6 levensloopbestendige
woningen. In februari zijn de boorpalen de grond in
gegaan. Vorige maand hebben we het hoogste punt van
de bouw bereikt. We verwachten dat deze woningen
eind 2022 kunnen worden opgeleverd.

Fase 4: Tuinbouwstraat / Molenweg 12 woningen
De vierde en laatste fase start eind 2022. Aan de tuinbouwstraat en de molenweg bouwen we 4 gezinswoningen
bouwen en 8 levensloopbestendige woningen. De planning
is dat de woningen in 2023 gereed zijn.

Fase 1: Zeerijp 6 woningen (gereed)
In mei kregen zes huurders uit Zeerijp de sleutel van
hun nieuwe woning. Het ging om 2 levensloopbestendige woningen (één bouwlaag met een kap) en
4 gezinswoningen (twee bouwlagen met een kap).

NIEUWE GEZINSWONINGEN IN ZEERIJP

Fase 2: Hink Oostingstraat 10 woningen
In september verwachten we 10 gezinswoningen
op te leveren aan de Hink Oostingstraat in ’t Zandt.
Vorig jaar zijn we in oktober begonnen met de sloop
van tien woningen. In november gingen de eerste
boorpalen de grond in.
ZEERIJP
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Bespaar veel geld met eenvoudige tips

Zo simpel als wat
De prijzen van stroom en gas zijn het laatste
half jaar hard gestegen. Wie pech heeft ziet
zijn gasrekening zelfs verdubbeld. Gelukkig
verbruiken we nu, in de zomer, minder gas.
Maar hoe zorg je ervoor dat je in de winter niet
veel te veel betaalt om je huis te verwarmen?
Door gas te besparen, zo simpel als wat!

Gloeilampen en halogeenlicht vervangen
Zelfs als uw huidige gloei- en halogeenlampen
nog goed werken, is het vervangen van deze
lampen door led-licht altijd een goed idee.
Een led-lamp gebruikt namelijk tot wel 85%
minder stroom dan een gloei- of halogeenlamp. Dat loont dus!
Het kost u: € 6 U bespaart per jaar: € 11

Iedereen kan enkele tientjes tot wel 300 euro per jaar
besparen. Heel veel tips kosten niks, het zit vooral in
‘doen’. De deuren in huis overal dicht doen, bijvoorbeeld.
Geen bank voor de verwarming zetten. Korter douchen.
Voor andere tips is eenmalig een kleine investering nodig.
Bijvoorbeeld het kopen van tochtstrips of led-lampen.
Op de website www.zosimpelalswat.nl ziet u hoe u
kunt besparen. Per tip leest u hoeveel u ervoor betaalt
en hoeveel u ermee bespaart. U vindt hier ook handige
video’s met een stap-voor-stapuitleg. Hiernaast enkele
tips van de website.

Gordijnen ’s avonds dicht
Hebt u gordijnen in de woonkamer voor het
raam? Doe ze dan ’s avonds dicht. Zorg er
voor dat ze niet voor de verwarming hangen.
Het kost u: € 0 U bespaart per jaar: € 90

Stekkers uit stopcontact
Veel apparaten kunt u op ‘stand by’ zetten,
zoals uw tv. De tv staat dan niet aan, maar
ook niet helemaal uit. Hij verbruikt dan ongemerkt toch stroom. Haal de stekker eruit als het
apparaat niet aan staat. Laat ook de stekker
van uw oplader niet in het stopcontact zitten
als u hem niet gebruikt.
Het kost u: € 0 U bespaart per jaar: € 90

Dit
kunt u
ook!

Meer tips op www.zosimpelalswat.nl
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REGELING VOOR
ZELFAANGEBRACHTE
VOORZIENINGEN IN HUIZEN
DIE WORDEN VERSTERKT OF
GESLOOPT (OF DAT AL ZIJN)

‘Een mooie
tuin is vooral
een kwestie
van bijhouden´
Truus Bakker uit Bierum heeft een
kleine, maar mooie tuin. “Ik woon

Ook huurders
krijgen zelfaangebrachte
voorzieningen voortaan vergoed

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

Wordt uw huis versterkt
of gesloopt vanwege de
aardbevingsproblematiek?
Dan kunt u voortaan een
vergoeding aanvragen voor
de voorzieningen die u zelf in
uw woning hebt aangebracht.
De regeling geldt ook voor
woningen die al versterkt of
gesloopt zijn.
Of je nu een woning huurt in het
aardbevingsgebied of eigenaar bent,
dat mag geen verschil maken voor de
vergoedingen. Dat is de afspraak die
de woningcorporaties in het aardbevingsgebied met het Rijk hebben gemaakt. Dat geldt sinds mei 2022 ook
voor ‘zelfaangebrachte voorzieningen
(ZAV)’. Dat zijn zaken die u zelf in

bestrating komt af en toe onkruid

uw woning hebt aangebracht en die
door de versterking verwijderd moeten
worden. Na de versterking kunnen ze
niet meer teruggeplaatst worden.
Het gaat bijvoorbeeld om:
• tuinhuis met fundering;
• schutting of pergola;
• serre, veranda of uitbouw;
• sierbeplanting, sierbestrating
of vijver;
• garage;
• uitbreiding of vervanging van
de keuken;
• uitbreiding of vervanging van
de badkamer;
• aanvullende (technische)
installaties, zoals zonneschermen
en zonnepanelen;
• andere voorzieningen die met
toestemming van de verhuurder zijn
aangebracht.

omhoog.
Alles wat
opgroeit,
haal
ik
Als
uw woning
moet
worden
versterkt
weg. Dan
je tevoren
er het
ofonmiddellijk
gesloopt, komen
weheb
van
werkom
van.”
bijminste
u langs
alles goed door
te spreken. Daarbij bekijken we
Truus heeft
devoorzieningen
tuin niet in haar ueentje
samen
welke
zelf
hebt
aangebracht.
Deisstandaardaangelegd.
“Nee, dat
best zwaar
vergoeding
is heeft
3.000
U kunt
werk. De een
dit euro.
gedaan,
de
ook
eendat.
deskundige
een
ander
Iedereen wil
welopname
helpen. laten
doen.
Deslaapkamer
vergoeding
kan
dan hoger
Voor de
zijn
er twee
ofrijen
lager
uitvallen.
tegels
bij gelegd. Daar heb ik
potten met bloemen op gezet, en wat

Woning
gesloopt
of versterkt?
beeldjes.alVoor
de kliko´s
moet ik nog
Woonde
u in een
huurwoning
dieinal
een oplossing
zoeken.
Ik wil ze niet
gesloopt
versterkt is? En is daarbij
het zicht of
hebben.”
een zelfaangebrachte voorziening
verwijderd?
kunt u hetdat
vaste
Voor Truus isDan
het belangrijk
ze de
bedrag
3.000 euro
aanvragen.
tuin zo van
veel mogelijk
zelf kan
blijven
Of
u moet
metaltijd
oudeeen
bonnen
en
doen.
“Ik ben
zelfredzame
facturen
kunnen
aantonen
dat
vrouw geweest, dat vind ik heel de
voorziening
meer
waard jewas.
belangrijk. En
bovendien:
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,

Meer informatie: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/zav
en dat klopt ook wel.”
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INGRIJPENDE WONINGVERBETERINGEN
IN UITHUIZEN, UITHUIZERMEEDEN
EN ROODESCHOOL

Nieuw én
duurzamer
Een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken,
vloerverwarming en ook nog een nieuw toilet.
Veertig woningen in de dorpen Uithuizen,
Uithuizermeeden en Roodeschool worden
momenteel grondig gemoderniseerd en verduurzaamd. Zijn de werkzaamheden binnen klaar,
dan krijgen de huizenblokken later ook nog een
nieuw dak met zonnepanelen en een hybride
warmtepomp. “Het is de eerste keer dat we het zo
aanpakken”, zeggen woonconsulenten Geerlinde
Rutgers en Brigitte Stoppels en projectcoördinator
Hilde Doedel-de Vries.
De veertig woningen stonden al op de planning voor het
moderniseren van badkamer, keuken en toilet. “Tegelijk
bleek dat deze woningen een laag energielabel hadden.
Het is ons streven om onze woningen energiezuiniger te
maken. Dus we dachten: ‘als we hier toch bezig gaan,
laten we dan ook direct de duurzame maatregelen
toepassen’.
Bijzonder is dat alle veertig bewoners met het ingrijpende
plan hebben ingestemd. “Als we een blok woningen
willen aanpakken, moet minstens 70 procent van de

bewoners hiermee akkoord gaan. In dit geval is de score
100 procent. Dat is mooi, want dat betekent dat iedereen
de maatregelen ziet zitten. In februari is de uitvoering
begonnen. De huizen in Uithuizen en Uithuizermeeden zijn
nu zo goed als klaar. Na de zomervakantie is Roodeschool
aan de beurt.”

Een forse ingreep
De werkzaamheden binnen in de woning zijn voor
sommige bewoners best spannend. “Het is natuurlijk
wel een forse ingreep. De werkzaamheden duren tien
werkdagen. In principe kunnen de bewoners tijdens de
werkzaamheden in de woning blijven. We plaatsen
een tijdelijk toilet en een tijdelijke douche in huis.
Maar je hebt natuurlijk wel de nodige overlast. In de
keukentafelgesprekken die we van tevoren voeren,
benadrukken we dat overlast erbij hoort. De eerste
drie dagen wordt er vooral gesloopt. Daarna is de
geluidsoverlast minder, maar je hebt tussen half acht en
vier uur ’s middags wel continu drie bouwlieden over de
vloer. We hebben met de aannemer goede afspraken
gemaakt. De aannemer heeft goed contact met de
bewoners. De aannemer is gewend om in bewoonde
woningen aan de slag te gaan.” Als dat echt een probleem
is, kijken we of er een tijdelijke oplossing mogelijk is.
Mensen kunnen misschien overdag elders verblijven, in een
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‘Er is keurig werk geleverd’

INTERVIEW

'Overlast
hoort erbij,
maar
proberen we
zo min
mogelijk te
houden'

André en Zwanny Kooij uit Uithuizen
zijn hartstikke tevreden met hun
aangepaste woning. “We zeggen
tegen iedereen: ‘er is keurig werk
geleverd’. De keuken is heel mooi
geworden. De badkamer en het toilet
zijn samengevoegd, dat is heerlijk.
Nu gaan ze alleen nog het dak
aanpakken, maar daar heb je geen
last van. Een tijdje geleden waren de
kozijnen al vervangen door kunststof
kozijnen. Toen waren we als laatste van
het blok aan de beurt. Daarom hadden
we gezegd dat we nu graag als eerste
wilden. Het was eigenlijk voor de grap,
maar dat konden ze nog wel regelen
met de aannemer. Dat was mooi.”

recreatieruimte van een verzorgingshuis bijvoorbeeld.
Of, in het uiterste geval, in een wisselwoning.
Tegenover de verduurzamingsmaatregelen staat wel een
kleine huurverhoging. Als de woning klaar is, gaat de huur
met zo’n dertien euro omhoog. De bewoners hebben ook
nog wat te kiezen. “We bieden een standaardpakket aan,
met individuele keuzes, bijvoorbeeld de kleuren van de
tegels. Ook staan we open voor extra wensen, die dan wel
op eigen kosten zijn. Een extra keukenkastje bijvoorbeeld
of een verlenging van het keukenblad. We kijken altijd
wat er mogelijk is.”

Tevreden
De bewoners zijn in het algemeen erg tevreden met het
eindresultaat. “Het gaat relatief snel en de huurverhoging
is relatief laag.”
De komende drie jaren wil Woongroep Marenland nog
eens 300 woningen op deze manier aanpakken. “Het gaat
om woningen met energielabel D of lager, in het gehele
werkgebied. We zitten nu in de voorbereidende fase. Het
is de bedoeling dat we eind dit jaar starten en dat we in
2024 klaar zijn.” De planning is afhankelijk van
de beschikbaarheid van de aannemers.
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"WE WILLEN GRAAG IN CONTACT MET
BEWONERSCOMMISSIES VAN DIVERSE
WOONCOMPLEXEN"

Ook het eerste half jaar van 2022 zijn
we als bestuur van de Huurdersvereniging
De Maren (HV) weer veel in gesprek
geweest met de gemeenten Eemsdelta
en Het Hogeland over de prestatieafspraken. Door fusieperikelen die de beide
gemeenten achter de rug hebben, besteden
we extra tijd aan het overleg, met name
met Eemsdelta. Tijdens deze gesprekken
houden we een scherp oog op de voor ons
belangrijke thema’s, zoals beschikbaarheid,
betaalbaarheid en veiligheid. Ook
onderwerpen als energiekosten en -transitie
staan prominent op de agenda. Zeker nu
door externe factoren zoals de oorlog in
Oekraïne de energieprijzen de pan uitrijzen.
Ook zijn we betrokken bij het Ambitiekader
en de Woonvisie in de gemeente
Eemsdelta, waar zorg en wonen hoog op
de agenda staan. Hierbij gaat het om hoe
we kunnen en willen wonen, nu en in de
toekomst.

Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in
de diverse bouwprojecten. Onlangs waren
we als HV bij de feestelijke oplevering van
een groot deel van Opwierde-Zuid. De wijk
is na de sloop/nieuwbouw voor bewoning
gereed. Helaas kregen we tijdens de
plechtigheid een regenbui op ons hoofd.
Volgens mij zijn de wijkbewoners zeer
tevreden, hoewel er nog wel puntjes van
kritiek te merken waren. Ook hebben we
als HV een versterking/renovatie-project in
Uithuizermeeden bezocht.
Het nieuwe huurbeleid van Woongroep
Marenland is vastgesteld. Als HV zijn we
in het proces meegenomen en hebben we
adviezen in kunnen brengen.
Na de coronaperiode kunnen we weer
fysiek vergaderen en we hopen dat we
niet weer in lockdowns komen. Zoals in het

vorige blad aangekondigd, willen we na
de zomer een ledenvergadering houden.
U hoort daar zo spoedig mogelijk meer
over. Tijdens de ledenvergadering willen
we ook aankondigen hoe we meer in
contact willen komen met u als huurder. In
de tussentijd willen we in contact komen
met bewonerscommissies van de diverse
complexen om te onderzoeken waar we
elkaar kunnen versterken.
Kortom, als HV hebben we veel werk te
verzetten in deze spannende tijd. Al met
al een drukke agenda waar we graag
ondersteuning bij willen hebben.
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u een mail sturen naar
huurdersverenigingdemaren@gmail.com.
Namens Huurdersvereniging De Maren
Marian Doornbos (voorzitter/secretaris),
Roelof Epping en Pieter Tjassing
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KORT NIEUWS
ROOKMELDERS VANAF 1 JULI VERPLICHT
Per 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping in de
woning een rookmelder te hebben. Rookmelders redden
levens en helpen bij het terugdringen van het aantal
slachtoffers van brand. Veel woningen van Woongroep
Marenland zijn al van een rookmelder voorzien. Dat
geldt voor alle nieuwe woningen sinds 2003. Woongroep
Marenland zorgt voor rookmelders in uw huis als die er
nog niet zijn. Deze worden geplaatst door Energiewacht.
In welke ruimte een rookmelder wordt opgehangen, is
afhankelijk van de indeling van uw woning. De monteur

van Energiewacht weet precies welke types rookmelders
zijn toegestaan, waar deze moeten komen te hangen en
hoeveel rookmelders er in uw woning geplaatst moeten
worden. Als er in uw huis al rookmelders hangen die
aan de regelgeving voldoen, hoeven deze niet te worden
vervangen. Inmiddels hebben bijna al onze woningen
rookmelders. We werken hard aan het voorzien van de
laatste woningen.

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 2022 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: ‘Een nieuwe
woning heb je in allerlei vormen’. De winnaar is familie Bos uit Appingedam. Zij hebben de prijs inmiddels ontvangen.

BEDJE

PET

BESTEK

POMP

BLOKJE

REISGIDS

BRIL

SLOT

CAMERA

SNORKEL

CAMPING

SPIEGEL

DRANKJE

STOEL

DROP

STRANDLAKEN

FIETS

STRANDTAS

HOED

TAFEL

KAART

TANDENBORSTEL

KLEDING

TELEFOON

KOELBOX

TENT

LAARZEN

ZAKLAMP

LAMPJES

ZONNIG

LUCHTBED

ZWEMBROEK

PENNEN

ZO WAS HET IN 1968

Luchtfoto van het dorp (rechtsonder) en de wijk Opwierde. Linksboven Huize Solwerd en Damsterheerd langs het Damsterdiep. In het midden de
Rengersstraat en de Graaf Edzardstraat in aanbouw. Vervaardiger: Aerophoto Eelde. Uitgever: Aerophoto Eelde. Uit de collectie van: gemeente Eemsdelta.

Contact

Openingstijden

Storingen en
reparaties

T 0596 51 91 51

WOONWINKEL: MAANDAG T/M DONDERDAG VAN

VIA MIJN MARENLAND OP

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

9.00 - 12.30 UUR, VRIJDAG VAN 9.00 - 12.00 UUR

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

POST: POSTBUS 27, 9900 AA APPINGEDAM

TELEFONISCH: MAANDAG T/M DONDERDAG VAN

24-UURS STORINGSDIENST:

BEZOEK: PROF. CLEVERINGAPLEIN 1, APPINGEDAM

9.00 - 12.30 EN 13.00 - 16.30 UUR, VRIJDAG 9.00 - 12.00 UUR

T 0596 51 91 51

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.

