
Deze lente toveren we het binnenplein om tot een 
groen oase. Rondom de twee hekwerken boven de 
parkeergarage realiseren we een soort plantenmuur   
De muur bouwen we met gestapelde bloembakken 
gemaakt van plasticafval. De bakken vullen we met 
substraat en duizenden planten. Daarboven komt 
een pergola met klimplanten en een lampensnoer. 
Zo brengen we niet alleen sfeer voor bewoners, 
maar bieden we ook verkoeling op hete dagen en 
werken we mee aan het oplossen van het plastic 
afvalprobleem. 

Deze groen oase wordt gerealiseerd door onze 
partner Save Lodge bv. Zij combineren circulair 
bouwen met klimaatadaptatie en hebben als missie 
om steden verticaal te vergroenen. Dat doen ze op 
verantwoorde wijze. Zo redden ze voor onze groen-
oase duizenden kilo’s rest mix plasticafval uit de 
stookoven, fermenteren ze 30.000 liter groenafval 
als substraat voor in de bloembakken en benutten 
ze oppervlaktewater uit het Reitdiep voor de 
irrigatie. 

De werkzaamheden vinden plaats in mei en juni. 
We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Als je gaat schoonmaken, maak dan gebruik van 
zo heet mogelijk water. Als je de douchekop 
helemaal opendraait en het water flink heet is, 
zal je al zien dat je de meeste kalk op deze manier 
kan verwijderen. Dit werkt het beste bij kalk wat 
nog niet zolang aanwezig is. Voor wat ouder en 
hardnekkiger kalk, zal dit niet voldoende zijn.

Wat hier wel tegen helpt? Uiteraard zijn er speciale 
schoonmaakmiddelen te verkrijgen die goed werken 
tegen kalkaanslag. Dat zou je sowieso kunnen 
proberen. Dit hoeft overigens niet heel duur te zijn, 
omdat huismerken ook goed hun werk doen.  

Heb je geen antikalk in huis of werkt dit niet? 
Probeer het dan eens schoon te maken met 
schoonmaakazijn. Als je dit mengt met lauw water, 
heb je een wondermiddel tegen kalk. Hiermee 
verdwijder je de ernstige kalkaanslag.

De grootste tip die ik je kan geven, is de douche 
schoon te houden en na gebruik de cabine te 
drogen. Als je het bijhoudt, dan wordt het ook een 
stuk minder lastig om alles weer schoon te krijgen. 
Daarnaast is het verstandig om elke keer als je onder 
de douche staat over de douchekop te wrijven. Dit 
voorkomt verstopping van de douchekoppen en 
zorgt voor een goede sterke straal.
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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 rubriek. Met deze keer de vraag: wat 
kan je doen aan kalk in de douchecabine?

‘‘Kalkaanslag is een vervelend probleem. Overal 
waar water komt, kan kalkaanslag ontstaan. 
Wanneer je dit niet verhelpt kan dit schadelijk zijn 
voor de spullen die je gebruikt. Er zal dan minder 
glans te zien zijn en tegels zullen wit uitslaan. Ook 
kan het dan zijn dat de kraan bijvoorbeeld minder 
hard doorstroomt.

Een groot complex van Woldring Verhuur, 
Schoolholm 26, draagt een bijzonder verleden met 
zich mee. Dit pand betreft namelijk een voormalig 
Joods bejaardentehuis van waaruit verschillende 
bewoners zijn gedeporteerd naar Duitsland tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Dit verhaal kwam bij 
Woldring Verhuur aan het licht nadat het pand 
gekocht was in 2016. Wij hebben ons daarna 
voorgenomen om dit pand zo goed mogelijk te 
conserveren, omdat deze gebeurtenissen nooit 
meer vergeten mogen worden. 

Op 2 mei wordt er een speciaal evenement 
gehouden. Er zijn namelijk een tijdje geleden 
zogenaamde Stolpersteine, geplaatst die op deze 
dag worden onthuld. Hierbij zijn de burgermeester 
van Groningen, familieleden van de omgekomen 
bewoners en personeel van Woldring Verhuur 
aanwezig.

Dit betekent dat we op 2 mei aangepaste 
openingsdagen hebben. Het kantoor sluit deze 
dag na 14:00 uur. Ook telefonisch zijn we deze dag  
na 14:00 uur niet te bereiken. Bedankt voor jullie 
begrip.

Onthulling Stolpersteine op Schoolholm 26



Fiets en scooter parkeren
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Ontwikkelingen fitnesruimte

De fitnesruimte is een tijdje dicht geweest vanwege 
de coronamaatregelen. Deze tijd hebben we 
gebruikt om onderhoud te plegen en bepaalde 
zaken te vernieuwen. Hopelijk zijn jullie blij met het 
resultaat. Mocht je nog ideeën hebben over deze 
ruimte, mag je altijd contact met ons opnemen.

In deze periode hebben we namelijk ook contact 
gehad met onze leverancier voor fitnessapparatuur. 

Zij hebben onze apparatuur nagekeken en kwamen 
met een bijzondere constatering bij ons terug: Nog 
niet eerder kwamen zij de vorm van slijtage tegen 
die zij in onze fitness ruimte hebben waargenomen. 
Dan bedoelen we niet de hoeveelheid, maar wel 
het soort slijtage. Er waren onderdelen stuk, die 
anders nooit stuk gaan. Onze leverancier moest 
helaas vaststellen dat dit enkel kan zijn veroorzaakt 
door vandalisme. 

We zijn eecht enorm teleurgesteld door dit bericht. 
Waarom zou een huurder opzettelijk de apparatuur 
beschadigen waar hij/zij en de medebewoners met 
plezier gebruik van maken.? Die vraag blijft helaas 
onbeantwoord.
 
We willen benadrukken dat gebruik van de 
fitnesruimte enkel is toegestaan voor en valt onder 
de verantwoordelijkheid van de huurders zelf. Het 
is om deze reden niet toegestaan mensen van 
buitenaf mee te nemen als gast. Laten we met 
elkaar zuinig zijn op onze fitnessruimte.

Overlast meldingen

Het valt ons op dat de overlastmeldingen in het 
weekend weer toenemen. Behalve geluidsoverlast, 
geldt dat ook voor overlast door vervuiling. Dit is 
helaas een terugkerend probleem.

We doen daarom nogmaals een oproep aan iedere 
bewoner van de Woldring Locatie om rekening te 
houden met je medebewoners. Dat betekent geen 
harde muziek in de woning, geen lawaai maken 
op de gang, niet schreeuwen uit het raam en geen 
eigendommen en afval achterlaten in algemene 
ruimtes.

Dit is en blijft helaas een grote ergernis voor veel 
bewoners, dus hou alsjeblieft rekening met elkaar. 
Bij voorbaat dank. 

Mocht je toch (ernstige) overlast ervaren, aarzel 
dan niet om de politie hiervan op de hoogte te 
brengen. 

Iedere bewoner van de Woldring Locatie heeft een 
eigen fietsplek in de fietsenstalling toegewezen 
gekregen. In deze stalling kan je je fiets en scooter 
veilig stallen, zonder dat je je druk hoeft te maken 
over diefstal of schade.

Toch kiezen sommige bewoners ervoor om hun 
voertuig elders rondom het complex neer te zetten. 
Met verschillende vormen van overlast tot gevolg.

Het verzoek is daarom om je fiets te parkeren op 
jouw plek in de stalling. Voorkom ergernis en zorg 
er meteen voor dat je fiets veilig staat. 

Voor scooters willen we graag meegeven dat het 
noodzakelijk is dat je deze binnen parkeert en 
tevens op dubbel slot zet. 


