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Aardbevings-
schade melden? 
In de vorige editie van Op Stee kon 
je alles lezen over het melden van 
aardbevingsschade. Het uitgebreide 
stappenplan liet zien dat je schade kunt 
melden bij het Woonpunt van Wierden 
en Borgen, maar de contactgegevens 
misten. Heb jij nog een schademelding 
die je wilt indienen? Neem dan contact op 
met het Woonpunt door te bellen naar 
(050) 402 37 50 of stuur een mail naar 
woonpunt@wierdenenborgen.nl. 
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KORTOM

Heb je al een kijkje genomen op de website  
www.woningenetbovengroningen.nl? Hier vind 
je sinds 3 maart ons beschikbare woningaanbod 
in de gemeenten Het Hogeland, Loppersum, 
Westerkwartier en de voormalige gemeente Ten 
Boer. Met de nieuwe website kunnen wij ons 
woningaanbod overzichtelijk én dagelijks aanbieden. 
Voor woningzoekenden is het nu nog eenvoudiger 
om te reageren op woningen. Sta je ingeschreven als 
woningzoekende in één van deze gemeenten, maar 
heb je nog niet ingelogd op de nieuwe website? Geen 
zorgen, je kunt jouw account ook nu nog activeren. 
Dit doe je met het registratienummer dat wij je 
op 3 maart per mail hebben toegestuurd. Verdere 
instructies voor de eerste keer inloggen vind je op 
WoningNet Boven Groningen. 

Huurbeleid
Eind april ondertekenden we samen 
met de huurdersorganisaties een 
nieuw huurbeleid. Het uitgangspunt 
van het nieuwe beleid is dat 
huurprijzen betaalbaar blijven en in 
verhouding zijn met de kwaliteit van 
onze woningen. 

Na een intensieve samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van 
de huurdersorganisaties, de 
Woonbond en Wierden en Borgen 
ligt er een nieuw huurbeleid: 
‘Met oog voor elkaar’. Met het 
nieuwe huurbeleid kunnen wij alle 
zittende en toekomstige huurders 
op een rechtvaardige, eerlijke en 
begrijpelijke manier behandelen. 
Benieuwd naar de inhoud van het 
huurbeleid? Je ziet en leest meer 
op www.wierdenenborgen.nl/
huurbeleid.

Het coronavirus en 
reparatieverzoeken, 
hoe doen we dat?
Het was even schakelen na de landelijke maatregelen tegen het co-
ronavirus. Voor veel van onze medewerkers betekent het thuiswer-
ken, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld voor onze 
vakmannen die vaak de hele dag bij mensen thuis komen. Om de 
reparaties toch door te laten gaan, bellen onze vakmannen kort van 
tevoren naar de huurder. Ze checken of er geen gezondheidsklach-
ten zijn. Als die er wel zijn, verplaatsen we de afspraak. Is iedereen  
     gezond? Dan komt de  
     vakman gewoon langs om  
     de reparatie uit te voeren. 
     Natuurlijk houden ze daar 
     bij wel 1,5 meter afstand.  
                  Zo worden reparaties zoveel  
     mogelijk uitgevoerd en 
     kunnen onze vakmannen 
     gewoon aan het werk blijven!

Doorwerken
De afgelopen maanden heeft het 
coronavirus ons in zijn greep. Ook bij 
ons staat veiligheid voor huurders 
én medewerkers voorop. Daarom 
hebben wij onze werkwijze op veel 
punten aangepast. Reparatieverzoeken, 
verhuurwerkzaamheden en projecten 
lopen net even anders dan u gewend bent, 
maar gaan gewoon door. Met extra hulp 
van de geïnterviewden, die soms zelf foto’s 
maakten, hebben we ook kunnen zorgen 
voor een goedgevulde Op Stee. Ik wens u 
dan ook veel leesplezier!

Matthieu van Olffen

Woningaanbod op WoningNet 
Boven Groningen

Iedereen 
gezond?

Wat fijn!
Tot zo.

Ja!

Ik heb 
schade.



Op Stee • 54 Op Stee • 5

STEEVAST

I“In het begin was dat gasloos wonen wel even 
wennen, maar nu bevalt het prima. Als je ‘s 
avonds weg bent geweest en je komt thuis, dan 
kon je vroeger de thermostaat nog even lekker 

opdraaien – dat kan met de warmtepompinstallatie 
niet. Die wordt niet heet, maar heeft een behaaglijke 
constante temperatuur. Wierden en Borgen 
adviseerde ons de thermostaat op 20 graden te 
laten staan, dag en nacht. Wij hebben daar wat mee 
geëxperimenteerd. Als je het koud hebt, werkt het 
niet om de thermostaat gelijk op 22 graden te zetten. 
Je kunt er dan beter een halve graad bij doen. De 
thermostaat staat bij ons nu op 21 graden, daar 
kom ik niet meer aan. Ook als het morgen buiten 17 
graden wordt, laat ik de thermostaat op 21 graden 
staan. Hij regelt alles zelf.” 

Net even anders
“We koken nu elektrisch: op een inductiekookplaat, 
dat gaat net even anders. De kookplaat geeft een 
andere warmte dan gas, maar ik vind het ideaal. 
Het wordt veel sneller warm. Je moet wel de juiste 
pannen hebben – die hebben we nieuw gekregen 
toen we hier kwamen wonen. Maar er zijn ook 
ondersteekplaten te koop, dan kun je alle pannen 
gebruiken. Je kunt met een magneet checken of 
je pan geschikt is voor inductie. Als de magneet 
blijft plakken, dan kun je de pan gebruiken op 
de inductiekookplaat. Ik moest ook wennen aan 
de warmwatervoorziening. Ik had het gevoel dat 
gasgestookt water iets warmer werd. Toen kon 
je bij wijze van spreken ook de hele nacht de 
warmwaterkraan laten lopen. Dat is nu anders: als de 
boiler leeg is, is het warme water even op.”

Lagere energierekening 
“Een groot pluspunt is de lagere energierekening. 
Ik betaal veel minder dan voorheen. Het eerste jaar 
kreeg ik maar liefst negenhonderd euro terug! Ik 
heb toen nog nagevraagd of dat wel klopte. Vorig 
jaar hebben we ons maandelijkse voorschot naar 
beneden laten zetten. Mijn energieleverancier stuurt 
mij elke maand een overzicht van wat ik verbruikt 
heb. In december hebben we bijvoorbeeld veel meer 
verbruikt, dat komt ook door de kerstverlichting. 
De wasdroger en de diepvrieskast zijn ook 
energieslurpers, dat zie je terug in het verbruik.”

Laat het op je afkomen
“Jezelf voorbereiden op gasloos wonen kan eigenlijk 
niet echt. Mijn advies: denk er niet teveel over na, 
laat het op je afkomen. Iedereen weet dat het gas op 
den duur op is. We moeten een keer overschakelen. 
Het doet zeer dat het hele dorp op zijn kop gaat. We 
hebben een deel van ons leven achter ons gelaten 
in ons oude huis aan de Badweg. Maar een nieuw 
huis biedt ook weer nieuw perspectief. Er is veel hout 
gebruikt, dat straalt warmte uit, en het is allemaal 
nieuw.”

Elkaar helpen
“We hebben veel aan het contact met buren, die 
leven allemaal mee. Een aantal van onze buren 
verhuist straks mee terug naar de Badweg, die 
kennen we al jaren. Ik zie wel dat oudere buren het 
moeilijker vinden om te wennen aan de nieuwe 
techniek. ‘Gain verstand van, dai knopjerderij’. 
Maar we zijn er om elkaar te helpen. En als we er 
niet uitkomen, is er altijd wel iemand van Wierden 
en Borgen die wil helpen. Je kunt ze bellen, of een 
afspraak maken. En ik vind de Woonmap heel handig 
daar staat alles in.”

Gasloos wonen: iedereen krijgt ermee te maken in Loppersum. Elektrisch koken 
op een inductiekookplaat, andere manieren van verwarmen en een andere 
warmwatervoorziening – er verandert veel. De familie Bierma woont alweer 
drieënhalf jaar in een gasloze woning aan de Sjuxumerweg. De heer Bierma 

vertelt over zijn ervaringen met gasloos wonen en heeft enkele tips. 

Verhuizen 
naar een 
gasloze woning

Sjuxumerweg

'Een groot pluspunt: de lagere 
energierekening’
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GOED BEZIG

Op vakantie in eigen huis

Maak een vakantiebestemming  
van je tuin of balkon
Als je de tuin of balkon een goede 
opknapbeurt geeft, kun je ook daar je 
‘vakantiebestemming’ van maken. Hoe je 
dat doet? Veeg je balkon of tuin eens goed 
aan en ruim losliggende spullen op. Tik via 
Marktplaats goedkoop een houten pallet 
op de kop en plaats die op een zonnige 
plek in je tuin of op je balkon. Een lekker 
dik kussen of oud matras erop en je hebt 
een heerlijke plek om te zonnen! Genoeg 
ruimte in de tuin? Maak een tent van oude 
dekbedovertrekken en slaap een nacht 
onder de sterren om gewekt 
te worden door fluitende vogels.

VRAAG ‘T OP STEE

Hoe kan ik mijn mobiel 
bereik verbeteren?

Het is heerlijk wonen, zo’n comfortabel nieuwbouwhuis. 
Maar er is één minpuntje: het bereik van je mobiele 
telefoon is er vaak niet zo goed. De oorzaak zit vooral in 
de supergoede isolatie van moderne huizen. Die dikke 
‘schil’ laat het mobiele signaal van je provider niet goed 
door. Bovendien hebben de ramen in nieuwe woningen 
vaak driedubbel glas. Dat is een extra belemmering 
voor een heldere ontvangst. In Groningen zijn veel 
nieuwbouwwoningen ook nog eens versterkt met een 
stalen constructie vanwege aardbevingsgevaar. Ook dat 
is niet bevorderlijk voor een duidelijk mobiel signaal.

'Wifi-bellen kan een oplossing zijn’

Wat kun je doen voor een beter bereik?
Je kunt een paar dingen doen om je bereik zo optimaal 
mogelijk te krijgen:

•  Het bereik kan verschillen per ruimte en verdieping. 
Check aan de hand van de dekkingsstreepjes op je 
telefoon waar het optimaal is. Houd je telefoon (en 
dus ook de ingebouwde antenne) rechtop tijdens het 
bellen en dek je toestel niet af met je hand.

•  Probeer of een andere telefoon of provider een betere 
verbinding geeft. Het kan een afweging zijn om over te 
stappen.

•  Bellen via je eigen wifi-netwerk – dus via je 
internetverbinding – is een mogelijke oplossing.  
Daarvoor moet je eigen wifi-netwerk stabiel zijn.  
Ook moeten je telefoon en abonnement ervoor  
geschikt zijn. Voor wifi-bellen betaal je niks extra.  
Er zijn inmiddels enkele providers die wifi-bellen 
aanbieden. Check het bij je eigen provider!

Altijd en overal mobiel bereikbaar zijn: we vinden het heel normaal. Het is ook extra 
belangrijk nu we meer thuiswerken in deze tijd van coronamaatregelen. Maar wie 

naar een nieuwbouwhuis verhuist, merkt vaak dat de ontvangst binnenshuis hapert. 
Hoe komt dat? En wat kun je doen als mobiel bellen niet lukt in huis? 

• Groeten uit eigen tuin! •

Familie de Vries

De Vlijt 123

Bedum
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Nieuw hoekje in de kamer

Het is bijna zomer, voor de meeste mensen tijd om vakantie te vieren. Dit jaar zit het er 
door de coronacrisis niet in om er echt op uit te gaan. Daarom geven we in plaats van de 
beste vakantietips de beste thuisblijftips. Met deze tips heb je gegarandeerd een leuke én 
actieve vakantie in eigen huis! 

Schuiven met de meubels
Je kamer een make-over geven, kan ook zonder 
dat je nieuwe verf en nieuwe meubels hoeft te 
kopen. Teken je kamer en meubels op schaal en 
knip ze uit. Vervolgens kun je zoveel schuiven 
in de indeling als je wilt. Heb je de perfecte 
opstelling gevonden? Dan kan het echte schuiven 
beginnen! Zo heb je binnen een middag een 
‘nieuwe’ kamer.

Vakantie op eigen balkon

Verstuur een kaartje naar familie of vrienden
Op vakantie is het altijd leuk om een kaartje te 
sturen naar familie. Maar een kaartje versturen 
hoeft natuurlijk niet altijd vanaf een vakantieadres. 
Knutsel of teken een kaartje en stuur deze naar 
familie of vrienden. Zo heb je iets leuks te doen 
en maak je ook nog iemand blij. 

Tijdens de coronacrisis 
moeten we extra om elkaar 
denken. Daarom vind je bij 

deze editie van Op Stee de poster 
'Samen sterk tegen corona'. 

Wil je graag iemand helpen? Hang dan de 
groene zijde van de poster met daarop je 

telefoonnummer voor het raam. Kun je wel 
wat hulp gebruiken? Hang dan de rode 

zijde van de poster met daarop je 
telefoonnummer voor het raam. 

Zo staan we samen sterk 
tegen corona!
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Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
•  Orchideestraat, Groningen: 

Groot onderhoud 183 woningen. 
In voorbereiding. Start 
werkzaamheden vierde kwartaal 
2020.

•  Speenkruidstraat: Groot 
onderhoud 41 woningen. 
In voorbereiding. Start 
werkzaamheden vierde kwartaal 
2020.

Hoogkerk
•  Molukse wijk: renovatie 49  

woningen. In uitvoering.
•  Industriestraat, Prinses 

Margrietstraat en Irenestraat: 
Renovatie 42 woningen. In uitvoering. 

Leens
Beatrixstraat:
nieuwbouw 
12 twee-onder-
een-kapwoningen. 
In uitvoering.

Loppersum
Badweg: Nieuwbouw 10 
woningen. Opgeleverd.

Bedum 
• Folkerdastraat, Bedum: Nieuwbouw 9 woningen. Opgeleverd.
• Bederawalda, Bedum: Nieuwbouw 12 woningen. Opgeleverd.

Middelstum 
Ticheldobbe:
Nieuwbouw 16 woningen 
in samenwerking met 
Woongroep Marenland. 
8 woningen Wierden 
en Borgen, 8 woningen 
Woongroep Marenland. 
Opgeleverd.

Loppersum

Groningen
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Badweg, Loppersum

Ticheldobbe, MiddelstumFolkerdastraat, Bedum

Bederawalda, Bedum

Industriestraat, Prinses 
Margrietstraat en 

Irenestraat, Hoogkerk

Beatrixstraat, Leens



10

De provincie in
Mireille studeerde af in 2015, werkte een aantal 
jaren bij woningcorporaties en ging op reis. “Het 
leuke van reizen is toch ook weer het thuiskomen.” 
En helemaal toen ze als medewerker Verhuur 
bij Wierden en Borgen aan de slag kon. “Ik vind 
de afwisseling en het persoonlijke contact erg 
leuk. Het werk is in een groot gebied. Ik zie dat de 
aardbevingen veel impact hebben op onze huurders 
en het woningbezit. Het geeft voor sommigen 
een onveilig en onzeker gevoel. Gelukkig hebben 
we een team van Woonconsulenten die huurders 
informeren en projecten op dit gebied begeleiden.” 
Vanwege corona ziet de dag van Mireille er nu 
anders uit. “De standaardwerkzaamheden lopen 
gewoon door, maar er zijn aanpassingen gedaan bij 
het opleveren en bezichtigen van woningen.”

'Het is goed dat 
mensen vragen stellen’

OP PAD MET...

MIREILLE 
BUITENKAMP 

Normaal start Mireille haar dag op kantoor 
in Bedum. Nu doet ze dat meestal vanaf 

huis. Ze checkt haar e-mail en drinkt koffie 
terwijl ze bijpraat met het verhuurteam via 
Teams. Er staat vandaag een oplevering en 
bezichtiging gepland. “Handig om dan nog 
dingen uit wisselen waar je rekening mee 

kunt houden bij afspraken. Daarna pak ik de 
map voor de oplevering met daarin onder 

andere de huurovereenkomst en brochures 
voor de huurder.” 

Door naar Leens, want daar heeft Mireille een bezichtiging. 
“Via Woningnet kunnen mensen reageren. Degene die als 

hoogste is geëindigd, mag de woning bezichtigen. Normaal 
doen wij alleen bezichtigingen als de woning al leegstaat, 

door corona doen wij ze nu allemaal. Zo voorkomen we dat 
mensen toch per ongeluk onvoldoende afstand houden. 
Ik doe de deur open en blijf buiten staan. De kandidaten 

kunnen zelf de woning bekijken en eventuele vragen buiten 
aan mij stellen. Ik ontmoet veel verschillende mensen en 

hoor soms ook persoonlijke verhalen. Dat maakt het werk 
extra leuk.”

“Ik werk thuis, maar ga gemiddeld wel één 
keer per week naar kantoor. Voor bijvoorbeeld 
het ophalen van de huurovereenkomst. Ik 
verwerk de afspraken van de ochtend en 
heb contact met de afdeling planning over 
reparatieverzoeken.” Via de mail en telefoon 
beantwoordt Mireille veel verschillende vragen 
over de verhuur. “Het is goed dat mensen 
vragen stellen. Een goede voorbereiding voor 
het huren van een woning is belangrijk, hier 
geef ik graag advies over.”

Op Stee • 11

Mireille ontmoet de nieuwe bewoners van een woning in 
Zoutkamp. “We doen eerst een rondje door de woning, 
apart van elkaar vanwege het coronavirus. Deze is al 
geïnspecteerd, maar soms kom je nog kleine dingen tegen 
zoals een stroef slot. Ik regel dan dat het nog gerepareerd 
wordt. We ondertekenen de huurovereenkomst en ik 
overhandig de sleutel, met natuurlijk 1,5 meter afstand. 
Vervolgens kan de nieuwe huurder aan de slag in de 
woning.” Mireille kijkt ook wat er eventueel is overgenomen 
van de oude bewoner. “Ik stapte laatst een tuin in en zag 
dat alle kippen ook waren overgenomen!”

8.00
uur

9.00
uur

10.30
uur

12.00
uur
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Veilig wonen in de 
seniorencomplexen

“W
e zorgen ervoor dat onze bewoners 
in een veilige en prettige omgeving 
wonen”, vertelt Ronald van der Lee, 
opzichter en werkvoorbereider bij 

Wierden en Borgen. In de seniorencomplexen van 
Wierden en Borgen gelden strikte veiligheidseisen. 
“Het is erg belangrijk dat de vluchtwegen en de 
algemene verkeersruimtes toegankelijk blijven 
en rollators of andere spullen de doorgang niet 
blokkeren.”

Scootmobiel veilig stallen
Scootmobielen moeten, als ze niet in de woning 
worden gestald, een vaste en afgesloten plek hebben 
in de complexen om te parkeren en op te laden. 
“Zo blijven de gangen toegankelijk”, legt Ronald uit. 
“Bovendien is het beter voor de brandveiligheid: 
mocht een scootmobiel in brand vliegen, dan gebeurt 
dat in een afgesloten ruimte en zijn er geen gevolgen 
voor de overige ruimtes in het complex. Een aantal 
complexen heeft deze ruimten al, bij de andere zijn 
we druk bezig om een oplossing te creëren.”

Drempelvrij
Wierden en Borgen doet nog meer om de 
veiligheid te vergroten in de complexen. Ronald: 
“Tegenwoordig hebben de nieuwbouwwoningen 
geen drempels meer. Zo hebben onze bewoners met 
een rollator of scootmobiel vrije doorgang en kunnen 
ze niet struikelen. Ook met de bestrating rondom de 
woningen wordt rekening gehouden met minimale 
randen en drempels bij de toegangsdeuren naar de 
woning.”

Van gas naar elektrisch
Een andere verbeterstap voor veiligheid is elektrisch 
koken, volgens Ronald: “Wij stimuleren onze oudere 
bewoners om elektrisch te koken op in plaats 

van op gas. Kook je op gas, dan is er sprake van 
‘open vuur’ waardoor materialen vlam kunnen 
vatten. Ook is er het risico van gasvorming in de 
woning bij onbeveiligde kooktoestellen. Onze 
nieuwbouwwoningen worden overigens altijd 
gasloos gebouwd.”

Voorlichting 
Ronald Bosman is huismeester van diverse 
seniorencomplexen van Wierden en Borgen. Samen 
met de Veiligheidsregio Groningen organiseert hij 
eens per drie jaar een voorlichtingsmiddag voor 
bewoners van de seniorencomplexen. “Hiervoor 
kunnen bewonerscommissies zich aanmelden bij 
de Veiligheidsregio Groningen. Dit raad ik hen van 
harte aan. Aan de hand van voorbeelden uit de 
praktijk leggen we uit hoe we allemaal ons steentje 
kunnen bijdragen aan veilig wonen. Want veiligheid 
is een verantwoordelijkheid van zowel de huurder als 
de verhuurder. We rekenen op u en u kunt op ons 
rekenen!”

In de seniorencomplexen van Wierden en Borgen is veilig wonen ontzettend belangrijk. 
Hulpdiensten moeten altijd goede toegang hebben tot de woningen. Dat doen we met elkaar. 

We houden ons aan de veiligheidseisen en richten de woningen op een veilige manier in. 
Bijvoorbeeld door alle vluchtwegen goed vrij te houden. 

VEILIG THUIS
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KOKEN VOOR WEINIG

Bietensmoothie 
vol vitamines
Marit de Boer is omgeven door een gezonde lifestyle. 
Sporten, massages en voedingsadvies zijn groot  
onderdeel van haar werk- én privéleven. 

Marit is eigenaresse van Lifestylecenter Mind & Motion in Bedum.  
“We geven daar sportlessen, personal training, begeleiding in 
de fitness, voedingsadvies en massages. Samen met haar man 
en twee kinderen woont ze in Bedum in een twee-onder-een-
kapwoning. “We hebben een heerlijke en grote tuin. Zeker in 
deze tijd zijn we daar heel blij mee! De kinderen kunnen zich 
daar lekker uitleven. En wij... wij kunnen daar natuurlijk lekker 
sporten.”

450 gram groenten per persoon
“We eten thuis zo gevarieerd mogelijk. We streven ernaar om 
elke dag 450 gram groenten per persoon binnen te krijgen. 
Dat is behoorlijk wat. Daarom maak ik graag smoothies voor 
tussendoor waarin ik groenten verwerk.” Dit is het favoriete 
smoothierecept van Marit: een zoete bietensmoothie. 

Bereidingswijze (5 minuten) 
-  Stap 1 

Doe alle ingrediënten in de  
blender.

-  Stap 2 
Voeg 400 ml water toe (wat meer 
of minder kan ook, afhankelijk 
van hoe dik je de smoothie wilt 
hebben). 

-  Stap 3 
Zet de blender aan.

-  Stap 4 
Schenk de smoothie in een glas 
en geniet ervan.

Ook de kinderen van Marit zijn dol 
op deze zoete smoothie. Bietjes 
zitten boordevol met vitamines en 
mineralen. Je kunt de smoothie best 
een dag en nacht in de koelkast 
bewaren. Heel handig dus!

Ingrediënten (3 à 4 personen)-  500 gram rode biet (vacuümverpakt)- 1 doosje diepvries aardbeien- 20 gedroogde pruimen- 400 ml water
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Deel jouw recept!
Ook een lekker recept voor weinig? Meld je dan aan via het mailadres 
opstee@wierdenenborgen.nl met als onderwerp ‘Op Stee’. En wie weet 
sta jij mét je recept in de volgende editie van Op Stee!

Marit de Boer

Jammie! Smullen maar!

Proost!
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FEITEN EN CIJFERS 2019

Het Hogeland

Westerkwartier

Loppersum

Groningen

47 
DORPEN 

4 
GEMEENTEN

44 
WONINGEN
GESLOOPT

14
NIEUWE 

WONINGEN

22
WONINGEN
VERKOCHT

491
NIEUWE 

HUURDERS

€70,9M
BEDRIJFSRESULTAAT 
(VOOR BELASTINGEN)

€323.757
NAAR LEEFBAARHEID

6.747
WONINGEN  

IN BEZIT

84 
MEDEWERKERS

• Deegappels
• Eierbal
• Kekaigies
• Kniepertjes
• Krentjebrij

• Landwijn
• Metworst
• Molleboon
• Mosterd
• Mosterdsoep

• Poffert
• Ranja
• Roggebrood
• Spekdikken

Windmolen van papier

Blazen en draaien maar!

KLEINTJE OP STEE

PUZZEL

Aan de slag!
STAP 1:  Leg de liniaal schuin over het papier en trek een 

streep van de ene hoek naar de andere. Herhaal dit 
voor de overgebleven twee hoeken.

STAP 2:  Maak gaatjes in de hoeken, telkens aan dezelfde 
kant van elke lijn.

STAP 3:  Knip vanuit alle hoeken tot de helft van de streep.
STAP 4:  Vouw de vier hoeken met de gaatjes naar het 

midden. De gaatjes moeten precies op elkaar liggen.
STAP 5:  Duw de speld door de gaatjes en duw de speld 

daarna dwars door de bovenkant van het rietje.

Je windmolen is klaar. 
Tijd om hem in de wind te laten draaien!

Foto van: ladylemonade.nl

14-5-2020 Print de woordzoeker
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A D R O G G E B R O O D
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G E S E T E I E R B A L

I P O N N J I W D N A L

E S E J T R E P E I N K

S R P M O L L E B O O N

K N S L E P P A G E E D

DEEGAPPELS
EIERBAL
KEKAIGIES
KNIEPERTJES
KRENTJEBRIJ
LANDWIJN
METWORST
MOLLEBOON
MOSTERD
MOSTERDSOEP
POFFERT
RANJA
ROGGEBROOD
SPEKDIKKEN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                            

Stuur je oplossing in!
Win een klusbon van €50! Stuur je 
oplossing voor zaterdag 1 augustus 
naar opstee@wierdenenborgen.nl.

Wat heb je 
nodig?

Vierkant stuk stevig papier, 
schaar, speld met een knop 

of een punaise, liniaal, 
pen en een 

limonaderietje.

€9,7M
ONDERHOUD

€6,9M
WONING-
VERBETERING

€10,1M
BELASTINGEN
& HEFFINGEN

€9M
RENTE

€8,6M
PERSONEELSKOSTEN

€4,2M
OVERIGE KOSTEN

€2,3M
NIEUWBOUW

€0,8M
ADVIESKOSTEN

€0,5M
VVE BIJDRAGE

19%

8%

17%

2%

1%

17%

19%

13%

5%
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Hoogkerk – de Molukse wijk
'De deur staat hier altijd open’

Omdat haar blok in de Molukse wijk destijds werd 
gesloopt, verhuisde Cherissa naar de Sanstraat, 
ook in Hoogkerk. Na tien jaar kon ze tot haar grote 
vreugde terugkeren naar haar vertrouwde Molukse 
wijk. “Ik ben hier opgegroeid, ik woon nu zelfs weer 
nabij mijn oude buren. De Sanstraat was een fijne 
buurt, maar ik miste onze cultuur, het wijkleven en 
mijn vrienden.”

Ale rasa, beta rasa
In onze wijk staan we achter ons gezegde: ‘Ale rasa, 
beta rasa’. Het staat voor: ‘Wat jij voelt, voel ik ook’. 
We helpen elkaar waar we kunnen en de deur staat 
altijd open. Molukkers zijn ontzettend gastvrij. Je 
bent altijd welkom en kom je onverwachts tijdens 
etenstijd? Dan delen we gewoon wat hebben.” 
Ook worden er in de wijk allerlei activiteiten 
georganiseerd, zoals volleyballen, barbecues of een 
gezellig samenkomen bij een kampvuur. “Door de 
corona-maatregelen is dit nu natuurlijk even anders. 
Maar ook nu blijft er aandacht voor elkaar. We kijken 
nu zelfs extra naar elkaar om. Door bijvoorbeeld 
hulp aan te bieden om boodschappen te doen.”

Bewonerscommissie 
Sinds vorig jaar is Cherissa actief in de 
bewonerscommissie. Zo denkt ze mee over 
de verbeteringen aan de woningen en aan de 
woonomgeving. “Ik spreek namens de bewoners. 
Hierbij probeer ik zo goed mogelijk in te spelen 
op hun behoeften. Samen met Dewan (wijkraad) 
en de bouwcommissie zetten wij ons in voor de 
belangen van de wijk. Ik ben nu ook bezig om nieuwe 
initiatieven te realiseren voor de buurt.” Dankzij de 

bouwcommissie van de wijk ligt er een plan voor 
groot onderhoud bij Wierden en Borgen. “De hele 
wijk wordt aangepakt. Wij krijgen onder andere een 
nieuwe keuken, isolatie en dubbele beglazing. Ook 
vernieuwen ze het aanzicht van de wijk. Ik ben erg 
blij met onze goede samenwerking met Wierden en 
Borgen en Jorritsma.”

Sinds 2015 woont Cherissa Toisuta in de Molukse wijk in Hoogkerk. “We zijn een gelovige en 
hechte gemeenschap. We geven hier onze culturele tradities en normen en waarden door. 

Er heerst hier saamhorigheid en we hebben respect voor elkaar.”

BIJ ONS IN

Bij jou in…
Woon jij ook op een leuke plek? Heeft jouw straat, buurt 
of dorp een feest? Staan je buren altijd voor je klaar? 
Meld je dan aan via: opstee@wierdenenborgen.nl met als 
onderwerp ‘Op Stee’. Wie weet vertel je jouw verhaal in de 
volgende editie van Op Stee! 

RMS-dag 25 april 2020

'Het is een eer dat wij Molukkers 
een eigen wijk hebben’

Donnée

Cherissa

Murual

Ieder jaar viert de Molukse gemeenschap 
op 25 april het uitroepen van de Republik 

Maluku Selatan (RMS) in 1950. Dit jaar hebben 
jongeren op Aboru van het eiland Haruku, 
Maluku, de Molukse vierkleur gehesen. Wij 

hebben diep respect voor hun moed en 
toewijding aan de al 70 jaar onafhankelijke 

Republiek der Zuid-Molukken.
 ‘Ale rasa, beta rasa!’

Op Stee • 17
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HUURDERSORGANISATIES

Gerard Middel

Even voorstellen...

Sinds november 2019 loop ik mee met 
Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk. 
Ik ben getrouwd, ik heb een dochter, een 
schoonzoon en twee kleinkinderen. Nadat 
ik in 2016 stopte met werken, kreeg ik de 
vraag of ik de bewonerscommissie van 
Groenhof wilde komen versterken. Ik vond 
dit erg leuk, iets wat ik niet had verwacht. De 
bewonerscommissie van Groenhof werkte 
nauw samen met voormalig Steelande, 
nu Wierden en Borgen. Hierdoor is bij mij 
de vonk overgeslagen en besloot ik met 
huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk in zee 
te gaan toen ze me hiervoor vroegen.

'Ik hoop hiermee huurders te 
kunnen helpen’

Er komt veel op mij af, maar ik vind het 
allemaal erg interessant. Vooral het 
groot onderhoud van de Industriestraat, 
Margrietstraat en Irenestraat is een boeiend 
project. Samen met voorzitter Sarah Swart 
zet ik hiervoor een bewonerscommissie op. Ik 
vind het een hele uitdaging om te bemiddelen 
tussen de huurders en de woningcorporatie 
als er problemen zijn. Ik hoop hiermee de 
huurdersvereniging en huurders te kunnen 
steunen.

Huurdersvereniging De Huurder en Stichting 
Huurdersplatform Bedum – Ten Boer hebben 
de intentie om te fuseren. Sinds de Woningwet 
2015 is er veel veranderd. Er wordt veel van 
huurdersorganisaties gevraagd om conform 
de Woningwet te adviseren en in te stemmen 
met beleidsstukken. 

Het werk van de huurdersorganisaties wordt volledig 
gedaan door vrijwilligers. Het werk vraagt veel 
van die vrijwilligers en het wordt steeds moeilijker 
om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. 
Huurdersvereniging De Huurder en Stichting HP 
Bedum-Ten Boer zijn daarom in gesprek over de 
mogelijkheid van een fusie. De gesprekken gaan onder 
andere over de volgende punten:

1. Wat is de meerwaarde van fuseren?
2. Hoe willen de organisaties samenwerken?
3. Wat hebben ze gemeenschappelijk?
4. Waar zitten de verschillen?

'We willen onze krachten bundelen’
Hopelijk leiden deze gesprekken tot een fusie of 
oprichting van een nieuwe huurdersorganisatie. 
Dat kan door krachten te bundelen en taken te 
verdelen. De huurdersorganisaties komen op voor de 
belangen van huurders in het gebied van voormalig 
gemeente Loppersum, Uithuizermeeden, voormalig 
gemeente Bedum en voormalig gemeente Ten Boer 
met daaromheen diverse dorpskernen. Er wordt 
gezocht naar een vorm waarbij vanuit elke dorpskern 
vertegenwoordiging aanwezig is.

Tijdens het traject is er begeleiding van een adviseur 
van de Woonbond. Ben je huurder in het betreffende 
gebied? Dan zijn je ideeën en suggesties welkom! 
Je kunt ze mailen naar dehuurder@gmail.com of 
hpbedumtenboer@outlook.com.

HUURDERSVERENIGING DE MARNE - DE TERPEN
• Wilhelminalaan 36, 9953 RP Baflo.
• 0595 422346.
• kantoor@marneterpen.nl.
• www.demarnedeterpen.nl.
•  Bestuursleden: Jan Werkman (voorzitter), Harma  

Wieringa (secretaris), Leny Vermaas (penningmeester), 
Jan van Weerden, Grietje Mulder Henny Mennes en Titie 
v.d. Kooi.

HUURDERSPLATFORM BEDUM - TEN BOER
• Industrieweg 37, 9781 AC Bedum
• hpbedumtenboer@outlook.com.
• www.huurdersplatformbedum-tenboer.nl.
•  Bestuursleden: Ida Douma (voorzitter), Albertina  

Nienhuis (secretaris), Nick van Koldam  
(penningmeester)en bestuursleden Jenny Zuur en  
Wieger Knobbe (juridisch adviseur).

HUURDERSVERENIGING DE HUURDER
•  Prinses Christinastraat 3, 9982 GR Uithuizermeeden.
• 06 42 25 96 30.
• dehuurder@gmail.com.
• www.dehuurder-info.nl.
•  Bestuursleden: Ben Jacobs (voorzitter),  

Mirjam Bosker-Mostert (secretaris), Herman Kooi  
(penningmeester).

HUURDERSVERENIGING HOOGKERK
• Johan Dijkstralaan 7, 9744 DA Groningen.
• huurdersver.hoogkerk@gmail.com.
• www.hvhoogkerknoorddijk.nl.
•  Bestuursleden: Sarah Swart (voorzitter), Tita  

Huisman (secretaris), Janny Huisman (2e secretaris) 
en Bertus Erenstein.

Contact

Huurderverenigingen 
in gesprek over fusie

OPROEP

Vrijwilliger, iets voor jou?
Jouw huurdersorganisatie kan jouw 
hulp en steun gebruiken! Heb je 
interesse in de Volkshuisvesting? Laat 
het ons weten.

Wil je wel contactpersoon voor jouw wijk of 
dorp zijn? Laat het ons weten. Wil je graag op 
de hoogte blijven van wat jouw corporatie kan 
doen voor jou als huurder? Bemiddel je graag 
tussen corporatie en huurder? Meld je dan 
bij de huurdersorganisatie in jouw regio! Zie 
contactgegevens in het groene kader onderaan de 
pagina.

Bewonerscommissie
Ook voor Hoogkerk geldt: vele handen maken 
licht werk. Binnenkort start er onderhoud in 

de Halmbuurt, Schildersbuurt, Suikerbuurt en 
de Margriet- en Irenestraat. Daarom zoeken 
wij deelnemers voor de bewonerscommissie 

die meepraat over het onderhoud van de wijk. 
Geïnteresseerd? Meld je aan en praat mee!

Woon je ergens anders in Hoogkerk? Ook dan ben 
je welkom bij ons. Samen kom je immers verder! 

Aanmelden kan via mail:  
huurdersver.hoogkerk@gmail.com of  

bel ons op 06-41815366.
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Informatie Wierden en Borgen
• Postbus 103, 9780 AC Bedum. 
• Tel. (050) 402 3750.
• woonpunt@wierdenenborgen.nl.
• www.wierdenenborgen.nl.

Bezoekadres
De Vlijt 30, Bedum.
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 8.30 uur tot 
16.30 uur en vrijdag van 8.30 
tot 12.00 uur.

• Reparatieverzoek: 050 402 3750

•  Glasschade (indien lid glasfonds):  
Boekema (050) 579 1468.

•  Rioolverstopping (indien lid f.k.o.): 
Van der Velden (050) 313 8822.

•  Geiser en centrale verwarming: 
Feenstra (088) 845 5000.

•  Calamiteiten buiten kantoor- 
uren: Boekema (050) 579 1468.

’Het gaat om het verhaal 
achter de schutting of 

het lawaai’
Dichter 
bij elkaar

“Of het nu om een schutting gaat, 
een boom of geluidsoverlast… 
negen van de tien keer ligt er 
een ander probleem onder 
het conflict. Vaak is het een 
opeenstapeling van kleine dingen. 
Als buurtbemiddelaar bied ik 
een luisterend oor en probeer ik 
begrip over en weer te creëren. 
Het gaat om het verhaal áchter de 
schutting of het lawaai. Mensen 
gaan vaak uit van vooroordelen. 
Als kinderen bijvoorbeeld 
geluidsoverlast veroorzaken, 
zal het wel een asociaal gezin 
zijn. Maar misschien gaat er wel 
iets heel anders achter schuil, 
bijvoorbeeld gedragsproblematiek 
waar de ouders een zware dobber 
aan hebben. Door beide partijen 
écht naar elkaar te laten luisteren, 
ontstaat vaak begrip en lossen 
de betrokkenen zelf hun conflict 
op. Als buurtbemiddelaar ben je 
een begeleider en gespreksleider, 
maar geen oplosser.” 

VEUR MEKOAR

Buren aan de bar
“Ik voer gesprekken altijd met 
een collega-vrijwilliger. We 
volgen jaarlijks trainingen en 
komen regelmatig bijeen om 
kennis uit te wisselen. Behalve 
de functie van bemiddelaar 
hebben we ook een belangrijke 
signaleerfunctie. Komen we zaken 
tegen als psychische problemen 
of verslaving, dan maken we daar 
melding van. Ik vind het heel 
mooi dat ik als vrijwilliger mensen 
dichter bij elkaar kan brengen. Het 
is fijn als beide partijen opgelucht 
het gesprek verlaten. Ik kwam 
zelfs eens twee buren tegen die 
met elkaar een biertje dronken 
aan de bar na afloop van een 
bemiddelingsgesprek. Daar doe je 
het voor, een mooier compliment 
kun je niet krijgen!”

Als buurtbemiddelaar probeert Nico 
Herwig wederzijds begrip te kweken 
tussen buurtbewoners met een conflict. 
De afgelopen vijf jaar voerde de Bedumer 
ruim vijftig gesprekken in Delfzijl, Appingedam 
en Loppersum. In veruit de meeste gevallen 
met een positieve afloop.

Wil jij graag gebruik maken van 
buurtbemiddeling of wil je zelf 

buurtbemiddelaar worden? 
Kijk voor meer informatie

op www.s-w-d-.nl.


