
Alle medewerkers en de directie van Woldring 
Verhuur wensen alle bewoners ook via deze weg 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2022. Wij 
kijken terug op een zeer bewogen jaar, maar jullie 
vertrouwen bleek wederom de sleutel tot ons 
succes. We zijn trots dat we jullie een warm thuis 
hebben mogen bieden en zijn erg blij dat we dit ook 
in 2022 mogen blijven doen.
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Nieuwsbrief december 2021
Fijne feestdagen!

Welkomstboekjes

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest 
met het ontwikkelen van een welkomstboekje. 
Nieuwe huurders krijgen deze mee tijdens de 
sleuteloverdracht. Voor de Woldring Locatie is deze 
al gedrukt en wordt hij al gebruikt. Hier staat onder 
andere meer informatie in over de geschiedenis 
van Woldring Verhuur, voorzieningen in de buurt 
van de Woldring Locatie en het gebruik van de 
verschillende apparaten in het appartement. In 
de toekomst komt daar een boekje bij voor alle 
woonruimten in de binnenstad.

Nu kan het zijn dat je hier woont en dat je alsnog 
een welkomstboekje wil ontvangen. Of dat je het 
welkomstboekje wel hebt ontvangen, maar door de 
verhuisstress hem ergens hebt gelaten en je weet 
niet precies waar. Daarom hebben wij deze ook op 
de website geplaatst van de Woldring Locatie. Op 
de pagina met veel gestelde vragen, vind je een 
download link. In de toekomst komt er ook een link 
voor het boekje van de binnenstad.



Mijn eerste advies is om de website van de 
gemeente Groningen in de gaten te houden. 
Jaarlijks haalt de gemeente oude kerstbomen op 
vanaf verschillende plekken in de stad. Dit is meestal 
in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. Op 
de aangegeven datums kan je je kerstboom langs 
de weg zetten en de gemeente zorgt dan dat deze 
kosteloos wordt opgehaald.

Maar hoe zorg je er nou voor dat de 
kerstboom langs de weg komt, zonder dat 
de gemeenschappelijke ruimten en je eigen 
woonruimte bezaaid raken met naalden? Zodra je 
de kerstballen en kerstlampjes hebt opgeruimd, kan 
je beginnen aan het opruimen van de kerstboom. 
Je kan hiervoor het beste een oud tafelkleed of 
hoeslaken gebruiken. Wikkel je kleed om de boom 
heen, zodat je hem makkelijk kan optillen. Als je 
alleen bent, kan je het kleed op de grond leggen en 
de boom daar weer plat bovenop. Zo kan je slepend 
de kerstboom naar buiten brengen. Je zou ook een 
grote vuilniszak kunnen gebruiken. Misschien heb je 
een kleinere boom en past hij in de zak, maar ook 
als alternatief voor de manier met het hoeslaken is 
een vuilniszak geschikt.

Mijn punt is eigenlijk, dat voorkomen beter is 
dan genezen. Als je op deze manier voorkomt dat 
er overal naalden terecht komen, des te minder 
hoef je op te ruimen. Minder naalden in de 
gemeenschappelijke ruimten betekent daarnaast 
minder overlast voor je medebewoners en voor 
mezelf natuurlijk.’’
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Schoonmaaktip van Viveca

Schoonmaken, eigenlijk vindt niemand dit leuk. 
Het kost veel tijd en energie en bovendien krijg je 
sommige zaken niet zo schoon als je zal willen.
Je huis schoonmaken is daarom soms vervelender 
en moeilijker dan je denkt. Gelukkig wil onze 
schoonmaakster Viveca graag haar schoonmaaktips 
delen in haar (nieuwe) rubriek. Met deze keer de 
vraag: hoe ruim je nou je kerstboom op?

Informatiebord met huisregels

Huisregels: 
 
- Afval in de daarvoor bestemde container 
- Geen spullen op de gang, aan de muur 
 of op de deur. 
- Huisdieren niet toegestaan 
- Binnen roken en drugsgebruik niet toegestaan 
- Geen overlast veroorzaken voor omwonenden 
- Fietsen in de fietsenstalling 
- Geen onbekenden toelaten in het gebouw

We krijgen regelmatig vragen binnen  van bewoners 
van de Woldring Locatie over onze huisregels. 
Blijkbaar zijn er toch nog onduidelijkheden op het 
gebied van het houden van huisdieren, spullen in 
de gang en andere zaken. Op de informatieborden 
zal daarom regelmatig een overzicht met huisregels 
te zien zijn. We weten dat niet iedereen langs deze 
borden loopt om binnen te komen. Daarom volgt 
hiernaast een kort overzicht van de huisregels zoals 
ze ook op de informatieborden staan.

‘‘De kerstdagen zijn misschien wel de gezelligste 
dagen van het jaar. Heel veel mensen kijken 
daarom uit naar deze feestdagen. Natuurlijk wil je 
die gezelligheid ook bij jou thuis. Een kerstboom 
is daarom ideaal om in je woonruimte te zetten. 
Alleen weten de meeste mensen niet hoe je die na 
afloop het beste kan opruimen. Dit heeft als gevolg 
dat je woonruimte en de gemeenschappelijke 
ruimten onder de naalden zitten en daar wordt 
niemand blij van.
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Vuurwerkverbod

Wellicht is het onnodig om te melden, maar 
tijdens de jaarwisseling geldt in Nederland 
een vuurwerkverbod. Dat betekent dat 
consumentenvuurwerk niet meer mag worden 
verkocht en mag worden afgestoken. Wij willen 
jullie nogmaals op het hart drukken dat dit 
vuurwerkverbod niet voor niets is. Hou je daarom 
aan deze maatregel tijdens de feestdagen.

Goede voornemens

Misschien heb jij net zoals de meeste mensen 
ook goede voornemens voor 2022. Als bedrijf 
zijn wij daar geen uitzondering op. Wij willen het 
komende jaar nog actiever onze service verbeteren. 
Zo zijn we al begonnen met een pilot, waarbij 
we nieuwe huurders telefonisch benaderen om 
vragen en problemen actief op te sporen en te 
verhelpen. Daar komt straks iets nieuws bij voor 
alle bewoners van Woldring Verhuur. Ons goede 
voornemen voor 2022 is namelijk om elk kwartaal 
een tevredenheidsonderzoek te houden onder 
alle huurders van Woldring Verhuur. Op basis van 
deze data kunnen we daardoor onze service en 
diensten verbeteren. Jullie kunnen in januari de 
eerste vragenlijst verwachten via e-mail. Hoe meer 
mensen deze invullen, hoe beter. Alvast bedankt 
voor jullie hulp.

In december kan je veel post verwachten. Leuke 
kerstkaarten of nieuwjaarwensen zijn heel fijn om te 
ontvangen. Jammer genoeg kan het ook voorkomen 
dat je een brief ontvangt die helemaal niet voor 
jou bestemd is. Wat moet je hiermee doen? In elk 
pand is er een plek waar bewoners post kunnen 
achterlaten bestemd voor oude bewoners of 
verkeerd is afgegeven door de postbezorger. Voor 
de Woldring Locatie geldt dat dit soort post mag 
worden achtergelaten op kantoor. De huismeester 
zorgt ervoor dat de post retour afzender wordt 
gestuurd. We zien nu regelmatig dat de post op de 
grond wordt gegooid, waardoor de schoonmaak 
dit moet opruimen. Laten we daarmee stoppen en 
deze post neerleggen waar het hoort. Bedankt.

Post verkeerd bezorgd

Nog een laatste toevoeging

Bovenstaande komt vooral doordat bewoners vergeten om hun huisnummer toevoeging door te geven 
aan instanties waarvan zij post krijgen of aan webshops waar (kerst)cadeaus worden besteld. Vooral op 
de Woldring Locatie vergeten bewoners regelmatig hun huisnummer aanduiding te gebruiken. We vragen 
iedereen hier scherp op te zijn. Zo voorkom je dat jouw post of bestellingen verdwijnen en scheelt dit 
weer irritatie bij anderen.


