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Groninger
Thuis

Groninger Thuis
is het bewonersblad
voor alle bewoners
van Woonstichting
Groninger Huis

BINNEN
KOMER
We kennen het allemaal, de
eindejaarsgesprekken, het
kerstrapport. Ook woning
corporaties worden 1 keer per
4 jaar beoordeeld op hun
prestaties. Dit wordt gedaan
door een externe onafhan
kelijke partij. Zij beoordelen of
Groninger Huis goed presteert.

Een goed rapport
Wij zijn recent beoordeeld en ik
deel vol trots ons rapportcijfer
met u: gemiddeld een 8. Dit is
geen reden om stil te gaan zitten.
Het motiveert ons alleen maar
om door te gaan met de dingen
die we goed doen en aan de
slag te gaan met de tips die we
hebben gekregen.
Zo hebben we dit jaar meer dan
ooit begroot voor leefbaarheid.
Voor een deel is dit bedrag
gekoppeld aan projecten maar
er is ook nog ruimte voor uw
ideeën. Heeft u een goed idee
voor uw straat, portiek of buurt?
Laat het ons weten! Wie weet
kunnen we samen tot een mooi
plan komen dat ten goede komt
aan het woongenot van u en uw
buren.
Daarnaast gaan we de komende
jaren nog meer investeren in de
verduurzaming van onze wonin
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gen. De gasprijzen blijven stijgen
en de kans is groot dat dit het
komende jaar ook invloed gaat
hebben op uw woonlasten.
Een goed geïsoleerd huis zorgt
dat u minder hoeft te stoken. We
hebben daarom bij het vaststellen
van de begroting extra ruimte
gemaakt voor verduurzaming.
We geven hierbij voorrang aan
de woningen met de laagste
energielabels.
Helaas zijn deze werkzaamheden
niet in een paar maanden
gereed. De projecten moeten
voorbereid worden, kosten tijd,
geld, we zijn afhankelijk van
beschikbaarheid van aannemers
en materialen.
Het kan dus zo zijn dat u komend
jaar nog niet aan de beurt bent.
Om de gevolgen van de stijgende
gasprijzen zoveel mogelijk te
beperken breng ik graag de

VoorzieningenWijzer onder uw
aandacht. Via de website
www.datgeldtvoormij.nl meldt u
zich hier voor aan. Samen met u
wordt dan bekeken of u recht
heeft op meer inkomsten (denk
aan toeslagen, gemeentelijke
regelingen) of dat u kunt bespa
ren op bijvoorbeeld uw energie
rekening of zorgverzekering.
Gemiddeld levert deelname een
besparing op van 500 euro.
Groninger Huis betaalt de
deelnamekosten. Nieuwsgierig?
Verderop in het blad leest u er
meer over.
Ik sluit af met u fijne feestdagen
en een goede jaarwisseling te
wensen. Blijf gezond en houd de
blik vooruit. Graag ontmoet ik u
weer in 2022.

Welkom thuis!
Laura
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Smoeltjes
Onze mensen
in het
zonnetje…

Reparatie en onderhoud…

Groninger Huis onderhoudt met regelmaat haar woningen. Het kan natuurlijk zijn dat er
iets kapot gaat in uw woning, dit moet dan gerepareerd of verholpen worden. Wist u dat
u binnenkort uw reparatieverzoek op elk gewenst moment online aan ons door kunt
geven? En dat u vervolgens zelf een afspraak in kunt plannen? Wel zo makkelijk dachten
wij! Bent u toch niet zo handig met de pc? Dat is geen probleem. Onze planners Alfred
en Kevin helpen u graag. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0598) 45 14 82, keuze 1. Voor spoed
reparaties zijn we op ditzelfde nummer 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
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Mijn
Groninger
Huis…
Met uw ‘mijn Groninger Huis-account’ kunt u via
onze website veel zelf regelen. Zo kunt u:
-	 Online een reparatieverzoek indienen en zelf een
afspraak inplannen (binnenkort beschikbaar);
-	 Een betalingsregeling aanvragen;
-	 De huur betalen (binnenkort beschikbaar);
-	 Overlast melden;
-	 De huur opzeggen;
-	 Een huuroverzicht (huurspecificatie) downloaden;
-	 Een compliment of klacht doorgeven;
-	 Uw gegevens bekijken of veranderen.

Heeft u een vraag?
Op veel vragen kunt u op onze website het antwoord
vinden. Typ uw vraag in op de homepagina, onder
‘stel uw vraag of zoek op trefwoord’. Op het scherm
verschijnen allerlei vragen die te maken hebben
met wat u heeft ingevuld. Klikt u op een vraag, dan
verschijnt het antwoord op uw scherm. Komt u er
niet uit, neem dan gerust telefonisch contact met
ons op.

Huur opzeggen?
Dat kan elke werkdag
Bij veel van onze huurders is het niet bekend op welke
dag van de maand de huur opgezegd kan worden.
Bij Groninger Huis doen we daar niet moeilijk over.
U kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen.
Zorg er wel voor dat de einddatum niet in een weekend of
op een feestdag valt. U kunt de huur online opzeggen via uw ‘
Mijn Groninger Huis account’. Houdt altijd rekening met de
opzegtermijn van 1 maand.
Voorbeeld: U wilt de woning op 16 maart verlaten, zorg er dan
voor dat de opzegging vóór 15 februari bij ons binnen is. De huur
loopt dan tot en met 16 maart door en stopt daarna automatisch.

Wilt u de huur opzeggen omdat de huurder overleden is?
Dan zegt u de huur schriftelijk op en stuurt u ons een kopie
van de overlijdensakte als bijlage.
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HAG

Kent u de Huurders Advies Groep (HAG)? De Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG)
is als huurdersorganisatie verbonden aan Groninger Huis. De HAG vertegenwoordigt de
belangen van de ongeveer 4.600 huurders van Groninger Huis.
Zo zet de HAG zich onder andere in voor:
• Wijken en complexen waar het prettig wonen is;
• Voldoende betaalbare en beschikbare sociale
huurwoningen van goede kwaliteit;
• Het behouden van en bevorderen van nieuwbouw
van sociale huurwoningen

De HAG kan altijd nieuwe leden gebruiken. Heeft u
interesse om lid te worden van de HAG? U kunt zich
vrijblijvend melden via het contactformulier op de
webpagina van de HAG. Te bereiken via de website
van groningerhuis.nl door te zoeken op HAG. Een
van de leden neemt dan contact met u op.

Minimaal 4 keer per jaar, maar als het nodig is
vaker, overlegt de HAG met Groninger Huis over
onder andere bovenstaande zaken.

Meer weten?
Op www.groningerhuis.nl leest u meer over de HAG.
U vindt hier veelgestelde vragen, een contact
formulier en algemene informatie over de HAG.

De HAG (bestuurs-)leden zijn allemaal vrijwilligers.
Elk HAG lid heeft zijn/haar eigen expertise en de
leden wonen verspreid over het werkgebied van
Groninger Huis.
Binnen de HAG zijn er verschillende werkgroepen,
zodat ieder lid zich kan inzetten op het gebied waar
hij/zij kennis of betrokkenheid bij heeft.

De HAG is lid van de Woonbond. Deze landelijke
organisatie komt op voor de belangen van huur
ders in Nederland. De Woonbond heeft een groot
netwerk en kan daardoor een krachtig huurders
geluid laten horen op plekken waar dat hard nodig
is zoals in de politiek en bij andere organisaties die
invloed hebben op het landelijk woonbeleid. Meer
weten over de Woonbond? Kijk op www.woonbond.nl
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Facelift…
… voor verschillende flats in Hoogezand
De flats aan de Melis Stokelaan,
Reviusstraat en de Erasmusweg
in Hoogezand zien er weer goed
uit. Omdat de gebouwen een
sobere en grauwe uitstraling

hadden zijn ze door De Kostwinder
Schilders Groep geschilderd. Ook
zijn de oude daken vervangen en
voorzien van dakisolatie.

De nieuwe aanblik is weer
helemaal fris en eigentijds en
past goed in het totale straat
beeld. Een prachtig resultaat!

Planmatig
onderhoud
2022
Benieuwd of uw woning voor 2022 in de onder
houdsplanning staat? Kijk dan op onze website bij
Projecten en klik bij filters op “Onderhoud”. Hier
staat een overzicht met alle adressen die voor 2022
in aanmerking komen voor groot onderhoud.
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Historische
g evelsteen
krijgt nieuwe
plek in Zuidbroek
Een keramieken gevelsteen uit 1950 heeft een mooie nieuwe plek gekregen aan de gevel
van het appartementencomplex van Groninger Huis op de hoek van de Spoorstraat en
Pijpstraat in Zuidbroek. De historische steen werd in 1950 bevestigd aan de gevel van de
woningen aan de Wilhelminalaan. Bij de sloop van die woningen is de gevelsteen bewaard
door Groninger Huis. En nu heeft de steen weer een mooie nieuwe plek aan de gevel.
Onder de steen is een tweede steen met toelichtende tekst aangebracht.
Over de gevelsteen
Door: Stichting Behoud
karakteristieke dorpsgezichten
Menterwolde
De gevelsteen is gemaakt door
de bekende Groninger keramist
Anno Smith (1915-1990) in het
kader van het “1000-woningen
plan” uit 1950. Dit plan trok
landelijke aandacht omdat het in
korte tijd gerealiseerd werd, het
om goedkope maar ook deug
delijke woningen ging en in de
Groninger Ommelanden voor de
arbeider en zijn gezin bestemd
was. Net als nu was er een groot
tekort aan woningen. Het plan was
bedacht door de burgemeester
van Ulrum, dhr. H. Ottevanger en
getekend door het Architecten
bureau Kuiler & Drewes. Het
verschil met nu was dat de
uitvoering autoritair kon worden
aangestuurd en in korte tijd
gestart kon worden.

Maar al gauw bleek dat er
tekortkomingen waren: arbeiders
konden de huur van fl 4,20,- per
week nog wel dragen maar de
verhoging naar fl 6,15,-, vanwege
snel oplopende prijzen, niet. Ook
was niet gedacht aan de hoge
inrichtingskosten die begroot
waren. En een zwaarwegend
praktisch bezwaar voor de
arbeider was dat er geen varken
in of bij het huis gehouden kon
worden. De woningen werden
niet door de arbeiders bewoond,
maar door de sociale laag
daarboven.
Dat dit keramiek een cultureel-
historisch belang heeft, kun je
ook afleiden uit de volgende
problemen die ontstonden:
Zuidbroek keek met smart uit
naar de 18 woningen die door de
gemeente waren toegewezen,
maar er bleek vertraging te zijn.
De gemeente Beerta die eerst
niet mee zou doen, moest nu

voorgaan. Wat was de oorzaak?
Door de Korea-oorlog waren er
grote spanningen in Beerta
tussen de communisten en
niet-communisten. Politiek kwam
het goed uit de woningen wat
eerder aan te bieden.
Op het plan hadden 31 gemeen
ten ingetekend. Elke gemeente
die fl 125,- betaalde voor de
gevelkeramiek van Anno Smith,
kreeg een gedenksteen die
bestond uit de 31 gemeente
wapens met zijn eigen wapen,
groot en opvallend boven in de
steen. Deze steen werd inge
metseld in de zijgevel van de
eerste woning van het blok. De
gevelsteen is gerestaureerd door
de heer F. Wever uit Muntendam.
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Groninger
Huis
Projecten
uitgelicht

De bouw van 30 appartementen
aan de Harkenrothstraat is
gestart! Directeur-bestuurder
Laura Broekhuizen van Groninger
Huis en wethouder Annalies
Usmany van de gemeente
Eemsdelta hebben dit moment
gemarkeerd door symbolisch
de eerste paal te slaan.
Vanwege aardbevingsschade
was het versterken van de oude
appartementen niet mogelijk.
Daarom is besloten de oude
appartementen te slopen en
om nieuw terug te bouwen.
Samen met de huurders van de al
gesloopte appartementen heeft
Groninger Huis gekozen voor het
ontwerp van Adema Architecten
uit Groningen. Het complex wordt
gebouwd door Paas B.V. uit
Nieuw-Buinen. De gemeente
Eemsdelta richt de omgeving
van het terrein opnieuw in. De
planning is dat het gebouw in
december 2022 klaar is.
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De eerste 10 woningen van De Tip in Appingedam zijn geadver
teerd. Op woensdag 3 november heeft Groninger Huis de deuren
van diverse tussen- en hoekwoningen geopend voor de eerste
kandidaten. Een dag waar vele kandidaten in spanning naar
hebben uitgekeken! De kandidaten kregen de mogelijkheid om
alle woningen te bekijken en een voorkeur door te geven. De
planning is dat midden december de sleutels aan de eerste
bewoners wordt uitgegeven.

Op het terrein Groot Bronswijk in
Wagenborgen komen 8 levensloop
bestendige 2-onder-1 kap woningen.
Groninger Huis heeft aan 3 architecten
gevraagd om een ontwerp te maken
voor de nieuwbouw. De architecten
hebben hun plan gepresenteerd aan
Dorpsbelangen Wagenborgen, de
gemeente en Groninger Huis. Uit deze
3 voorstellen is de keuze gevallen op het
ontwerp van HJK Architecten. De planning
is om rond de zomer van 2022 te starten
met de bouw. De verwachting is dat de
woningen in het 2e kwartaal van 2023
worden opgeleverd. Interesse? Schrijf u
dan alvast in als woningzoekende via
www.ikzoekeengroningerhuis.nl

De 6 Tiny Houses van Groninger
Huis aan de Nicolaas Maeshof in
Hoogezand zijn bewoond! Dit
werd gevierd met een feestelijke
opening. De nieuwe bewoners
kregen van Groninger Huis
bloemen en 2 picknicktafels voor
op het terrein.

In Termunterzijl wordt door Paas
B.V. hard gewerkt aan de bouw
van 6 woningen aan de Antoni
Verburghwijk. De planning is dat
de woningen in het eerste kwartaal
van 2022 worden opgeleverd.
Daarna wordt het terrein aan
gelegd. De woningen worden na
de oplevering op onze website
aangeboden voor verhuur.
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Duur
zaam
heid
Willem Weerd
Lid van de Huurdersadviesgroep (HAG)
Leeftijd: 74 jaar
Woont in Zuidbroek

Groninger Huis maakt elk jaar woningen energiezuiniger. Woningen met een laag
energielabel komen hier het eerst voor in aanmerking.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De huurders van deze woningen
ontvangen per post een “warm
en zonnig” aanbod. Dit aanbod
houdt in dat de woning wordt
voorzien van isolatie en zonne
panelen. Hiervoor wordt een
huurverhoging in rekening
gebracht. Het afgelopen jaar zijn
er 60 woningen in Foxhol, Noord
broek en Zuidbroek geïsoleerd en
voorzien van zonnepanelen.
Groninger Huis heeft als doelstel
ling om alle woningen op mini
maal energielabel C te krijgen.
Wie hier ook erg enthousiast
over is, is Willem Weerd, lid van
de Huurdersadviesgroep (HAG)
Willem woont samen met zijn
vrouw Margje aan de Berkenlaan
in Zuidbroek.
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Willem: “Een aantal jaren
geleden kregen wij een “warm”
aanbod toegestuurd. Het
aanbod was als volgt:
• het plaatsen van HR ++ glas
op de beneden-en boven
verdieping
• het aanbrengen van vloer-,
spouw- en dakisolatie
Hiervoor werd een huurverhoging
van € 16,- per maand in rekening
gebracht.
Doordat ons huis is geïsoleerd,
hebben wij het eerste jaar ruim
€ 600 euro bespaard op de
energierekening. Het voorschot
bedrag per maand is terug
gegaan naar een bedrag van
€ 80 a 90,-.

2 jaar geleden zijn er ook 10
zonnepanelen op het dak van
onze woning gelegd. In totaal
betalen we voor alle maatrege
len € 26,- per maand, maar dit
hebben wij er graag voor over.
Deze kosten verdien je zeker
terug! In de winter hoef je veel
minder te stoken en vliegt de
warmte niet naar buiten. Ik kan
het iedereen ook van harte
aanraden en kan hier niet
genoeg reclame voor maken.
Krijg je een aanbod in de brie
venbus, maak er gebruik van.
Twijfel je nog, neem dan contact
op met Groninger Huis. Want
hiermee bespaar je veel op je
energierekening en krijg je er een
comfortabele woning voor
terug”!

Geld besparen?
Meld u aan via datgeldtvoormij.nl
De gasprijzen rijzen de pan uit. Dit betekent dat de energie
rekening volgend jaar fors hoger uit kan pakken. Een flinke
domper. We blijven ons daarom hard inzetten voor het
verduurzamen van onze woningen, want betere isolatie
betekent minder verbruik.
Geld besparen
Omdat uw woning niet van de
één op de andere dag geïso
leerd is, is het interessant om te
onderzoeken of er andere
manieren zijn om geld te bespa
ren. Wij brengen daarom nog
maals De VoorzieningenWijzer
onder uw aandacht.
In de gemeente Oldambt en
Midden – Groningen en vanaf
volgend voorjaar ook in Eemsdel
ta doet Groninger Huis mee aan
De VoorzieningenWijzer.
Een persoonlijk gesprek om uw
situatie door te nemen
Tijdens een persoonlijk gesprek
met een medewerker van SWO in
Oldambt of Kwartier in Midden
-Groningen wordt uw situatie
besproken en gekeken of u nog
ergens geld laat liggen. Tijdens

het gesprek wordt gebruik
gemaakt van De Voorzieningen
Wijzer. De medewerker heeft dit
op zijn laptop staan.
Tijdens het gesprek wordt
bijvoorbeeld gekeken naar uw
zorgverzekering, energieleveran
cier en of u gebruik maakt van
alle landelijke en gemeentelijke
toeslagen waar u recht op heeft.
Maar ook of het misschien helpt
om aangifte Inkomstenbelasting
te doen en daarmee geld terug
te krijgen.
Gemiddeld levert dit gesprek een
besparing van ruim 500 euro per
jaar op. De eerste 30 gesprekken
in midden-groningen hebben
zelfs een besparing van gemiddeld ruim 600 euro opgeleverd.

Helemaal onafhankelijk en
advies op maat
De VoorzieningenWijzer bekijkt
wat het beste bij uw situatie past.
Doordat onder andere Groninger
Huis meebetaalt aan de kosten
voor De VoorzieningenWijzer is dit
helemaal onafhankelijk. U hoeft
dus niet bang te zijn dat u een
zorgverzekering of energieleve
rancier aangeraden krijgt, omdat
De VoorzieningenWijzer hier zelf
voordeel bij heeft.
Ook naar uw persoonlijke situatie
wordt goed gekeken. Gebruikt u
een bepaalt soort medicijn en
misschien zelfs wel van een
specifiek merk? Ook hier kan
rekening mee gehouden worden
als uw zorgverzekering wordt
bekeken. Zo komt u nooit voor
verrassingen te staan.
Meldt u aan via
www.datgeldtvoormij.nl
Aanmelden is simpel, ga naar de
website datgeldtvoormij.nl.
Selecteer uw gemeente en laat
uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer achter. Er wordt
dan contact met u opgenomen.
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Verbouwing
ontvangstruimte
kantoor Groninger Huis
Hiermee vergroten we onze dienstverlening.
Natuurlijk werken we gewoon door en staan we,
zoals altijd, klaar om huurders en relaties te woord
te staan. Kom na de verbouwing gerust een keer
langs om onze nieuwe werkomgeving te bekijken.

In het eerste kwartaal van 2022 maken we als
medewerkers bij Groninger Huis zelf een kleine
verbouwing mee. Onze ontvangstruimte wordt
verbouwd. Zo wordt er onder andere een balie
gecreëerd, komt er een extra spreekruimte en
wordt het pand voorzien van een personenlift.

Groninger Huis is beoordeeld
met gemiddeld een 8
Alle woningcorporaties in Nederland zijn verplicht
om 1 keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren.
Door een onafhankelijke partij wordt dan bepaald
hoe een woningcorporatie presteert. Er wordt
hiervoor naar 4 verschillende onderdelen gekeken.
Groninger Huis heeft net haar visitatie afgerond en
we delen graag de uitkomst met u. Kon minder
vinden we zelf.
Presteren naar opgaven en ambities
Presteren volgens belanghebbenden
Presteren naar vermogen
Governance
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7,9
8,4
8,0
7,5

De visitatiecommissie geeft ook altijd een aantal
tips mee. Voor Groninger Huis is dit onder andere
dat onze interne organisatie op sommige plekken
kwetsbaar is. We moeten veel werk uitvoeren en
voor sommige zaken is maar 1 collega expert.
De komende periode gaan we aan de slag om dit
te verbeteren. Nieuwsgierig naar het hele rapport?
Kijk dan op onze website www.groningerhuis.nl

Wonen doen we samen
In Nederland wonen we dicht op elkaar. Iedereen heeft zijn eigen opvattingen over wonen
en samen leven. Buren kunnen hierin dan ook van elkaar verschillen. Daarnaast kan de één

beter tegen lawaai dan de ander. Dit maakt dat er wel eens irritaties over en weer ontstaan.

In dit artikel delen we met u hoe u hier het beste mee om kunt gaan en wat u kunt doen.
Er bestaat een verschil tussen last en overlast.
Iedereen heeft wel eens last van zijn of haar buren.
Een hond die blaft, het dichtdoen van een deur, veel
onkruid in de tuin, muziek die hard staat, klusgeluiden
of fietsen die in de weg staan. Allemaal punten
waar u zich aan kunt storen, maar die u onderling
dient op te lossen. Meestal hebben mensen geen
idee van de last die ze hun buren geven. Een goed
gesprek met uw buren lost vaak een heleboel
ergernissen op.
In gesprek met de buren
Het is belangrijk om eerst zelf contact met de buren
op te nemen. Doe dit niet als u boos bent, maar op
een rustig moment. Als u kalm bent, is de kans groot
dat uw buren ook rustig reageren.
U legt uit wat het probleem is en welke overlast u
ervaart. Vraag ook uw buren of ze het probleem
herkennen en/of snappen.
Maak goede afspraken
Om de overlast in de toekomst te voorkomen is
het goed om samen afspraken te maken. Probeer
elkaar waar nodig tegemoet te komen, zodat de
afspraken werkbaar zijn. De afspraken zorgen
ervoor dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
Meld de overlast bij ons
Houdt de overlast aan en komt u er samen niet uit
dan kunt u uw overlast bij Groninger Huis melden. Via
uw huurdersaccount kunt u nu ook online overlast

bij ons melden. U heeft de mogelijkheid om bij de
melding foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten toe te
voegen. Vervolgens gaan we samen met u kijken
naar mogelijke oplossingen. Dossieropbouw is zeer
belangrijk bij de aanpak van overlast. Het is daarom
van belang dat uw melding schriftelijk bij ons
binnenkomt zodat wij onze procedure kunnen starten.
Zware overlast melden bij de politie
Bij ernstige incidenten en zware overlast adviseren
wij contact op te nemen met de politie. U kunt de
politie bereiken op: 0900-8844 voor een “gewone”
melding. Voor een dringende melding belt u 112.

Tips om overlast te voorkomen
• Zorg dat uw buren geen last hebben van
uw huisdieren (ontlasting, loslopen, blaffen).
• Feestje of klussen? Vertel het aan uw buren.
Zo komen ze niet voor onaangename
verrassingen te staan.
• Ruim afval op en voorkom zo ongedierte.
Zet vuilnis op de juiste tijd en plaats buiten.
• Zet radio en tv niet te hard of gebruik een
hoofdtelefoon.
• Maak kennis met de buren en probeer
rekening met elkaar te houden. Gaat er
iets mis dan is het makkelijker om erover
te praten als je elkaar een beetje kent.

13

Kleurplaat

voor de kids
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Leuk!

Altijd ontvangen we hele leuke inzendin
gen op onze puzzel. Zo ook deze waarbij
we zelf moesten puzzelen . De oplossing

is verwerkt in een gedicht. Erg leuk.
“Groninger Huis in nieuw jasje,
in de maak dat past je.
Er is uiterlijk iets aan gedaan,
heeft het de huurders voldaan.
Regel uw zaken online,
dat kin toch elk en ain.
Noodsituatie bij brand,
hou een plan achter de hand.
Geen huurverhoging dit jaar,
hoe speelt Groninger Huis het klaar.
Wilt u ook geld besparen,
Voorzieningen Wijzer kan het verklaren.
Huurnota’s via Postex,
kijk dan op hun Teletex.
Groninger Huis gaat bouwen,
daar kun je op vertrouwen.
Waterstofwijk in Wagenborgen,
daar gaan Enexis voor zorgen.
Oplossing van de puzzeltaal,
elke zomer heeft zijn eigen verhaal.
Bertus de Groot van woongebouwen,
een naam om te onthouden.
En dit alles in rijm,
uw blad, wij vinden het fijn.’’
Fam. K. Klok
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Zoek de woorden
Begin
Coronavrij
Gelukkig
Gezelschap
Liefde

Oliebol
Toekomst
Wensen
Gezondheid
Glas

Kerst
Leven
Middernacht
Proost
Uiteinde

Plaats op de juiste plek tussen de overgebleven
letters een spatie en u ziet een zin! Stuur uw
oplossing voor 1 februari 2022 op naar ons.
Dit kan per post (Woonstichting Groninger Huis,
Kerkstraat 42b, 9636 AC Zuidbroek) of per e-mail
(redactie@groningerhuis.nl).
De prijswinnaars van de vorige puzzel
hebben inmiddels hun goed gevulde
boodschappentas in ontvangst genomen.
Nogmaals gefeliciteerd!
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Bereikbaarheid
klantadviseurs

Handige
telefoonnummers

Gemeente Midden-Groningen
(Hoogezand, Sappemeer, Foxhol, Kropswolde)
Jonne Boogaart
Werkdagen: maandagmorgen, dinsdag
tot en met donderdag

CV storing voor huurders in Hoogezand,
Sappemeer, Foxhol en Kropswolde
Energiewacht: 088 55 53 000
Bewoners van Klompéstraat 2 t/m 160 en
Mansholtstraat 2 t/m 128 kunnen de CV storing
doorgeven aan Homij: 050 317 16 84
(na 16.00 uur: 088 186 94 00)

Peter Olinga
Werkdagen: maandag en woensdag,
donderdag en vrijdagmorgen
Gemeente Midden-Groningen
(Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam, Meeden)
Ineke Moes
Werkdagen: maandag tot en met donderdag
Janne Marie Mulder
Werkdagen: dinsdag en donderdag
Gemeenten Eemsdelta en Oldambt
Mariska van der Tuin (Appingedam)
Werkdagen: elke dag tijdens kantooruren
Wesley Mulder (overige gebieden)
Werkdagen: elke dag tijdens kantooruren
Overlastmeldingen
Karin Geuzinge
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
NB: Inloopspreekuur voor de klantadviseurs is elke
morgen van 8.00 tot 12.00 uur en ’s middags alleen
op afspraak. Heeft u een bepaalde vraag voor uw
klantadviseur dan kunt u het beste eerst even bellen.
Let op: We blijven aan het werk, maar helaas is het
nodig dat ons kantoor, door de coronamaatregelen,
op dit moment gesloten is voor bezoek. U kunt niet
op kantoor komen. Afspraken zijn alleen bij hoge
uitzondering mogelijk. Telefonisch en per e-mail zijn
we gewoon bereikbaar.

CV storing overige gebieden
Bosma installatietechniek: 0598 43 25 85
Storing aan de warmtepomp
Energiewacht: 088 55 53 000
Verstoppingen
Rechtstreeks melden bij RRS:
0598 69 65 30 (ook buiten kantooruren)
Huurders uit Hoogezand, Sappemeer, Foxhol
en Kropswolde kunnen rechtstreeks bellen met
Van der Velden rioleringsbeheer:
050 313 88 22 (ook buiten kantooruren)
Glasschade
Rechtstreeks met Kostwinder glasschade:
0800 02 44 422
Overige reparatieverzoeken
Groninger Huis:
0598 45 14 82, optie 1
(ook buiten
kantooruren)

Groning
Huis we er
ns
fijne fee t u
stdagen!

Colofon
Reacties kunt u mailen naar redactie@groningerhuis.nl
Teksten Woonstichting Groninger Huis
Vormgeving Open Communicatie, Groningen
Foto’s Woonstichting Groninger Huis
Druk Drukkerij De Bruin, Zuidbroek
Bezoekadres
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek
Postadres
Postbus 7
9636 ZG Zuidbroek

 0598 45 14 82
 www.groningerhuis.nl
groningerhuis
@groningerhuis
Woonstichting Groninger Huis

Aan dit bewonersblad kunnen geen rechten worden ontleend. De regelingen en bedragen die in dit blad worden genoemd, kunnen door nieuwe wette
lijke regelingen wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Woonstichting Groninger Huis.

