
Wat hebben wij veel nieuwe bewoners mogen 
verwelkomen in de Woldring Locatie zeg! Al deze 
bewoners willen wij een warm welkom heten. 
Hopelijk wordt de Woldring Locatie snel jullie thuis.

Voor degenen die nog niet weten wat voor 
document jullie nu aan het lezen zijn, een korte 
toelichting. Om de zoveel tijd schrijven wij een 
nieuwsbrief voor alle bewoners van de Woldring 
Locatie. Dit betekent dat iedereen die hier woont 
deze nieuwsbrief per mail ontvangt. Hierin staan 
interessante nieuwtjes, belangrijke ontwikkelingen 
& aandachtspunten die allemaal betrekking hebben 
op het gebouw, jouw woonruimte en het bedrijf. 
Veel leesplezier!

De afgelopen periode hebben wij samen met 
Save Lodge gewerkt aan de nieuwe binnentuin 
op de Woldring Locatie. Deze diversiteit aan 
planten zorgt hopelijk voor een leuke sfeer en 
een beetje verkoeling op hete dagen. We zijn 
zelf heel enthousiast over het eindresultaat. 
Alle bakken zijn namelijk op maat gemaakt en 
bestaan uit gerecycled plasticafval wat anders 
zou worden verbrand. Ook beschikt deze oase 
over een automatisch irrigatiesysteem waarbij 
oppervlaktewater uit het Reitdiep wordt gebruikt 
om alle planten te bewateren. Behalve een leuk 
uitziende tuin, hebben wij een bijzonder duurzaam 
project neergezet en werken wij mee aan een groot 
aantal Sustainable Development Goals.    
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Nieuwsbrief september 2022
Welkom nieuwe bewoners in de Woldring Locatie!

Binnenplein omgetoverd tot groen oase



Wat je vooral niet moet doen! 

‘’Je etensresten voor een langere tijd op de plaat 
laten zitten. Hoe ouder het vuil op de plaat, hoe 
moeilijker te verwijderen. Je kan daarom beter de 
inductieplaat na het koken direct afnemen met 
warm water en een microvezeldoekje (absoluut 
geen schuursponsje gebruiken!). Snel, effectief en 
je hebt geen schoonmaakmiddel nodig. Na afloop 
droog je de plaat met een droge doek om strepen te 
voorkomen en klaar.’’

Maar wat kan je nou doen tegen hardnekkige 
vlekken? 

‘’Daar heb ik uiteraard ook een goede tip voor! 
Voor het verwijderen van deze plekken op je 
inductieplaat heb je eigenlijk slechts twee dingen 
nodig, een citroen en een klein beetje baking 
soda. Eerst strooi je een klein beetje soda op de 
inductieplaat. Vervolgens snij je de citroen in 
tweeën en gebruik je de platte kant van de citroen 
om de poeder in te wrijven. Als de combinatie van 
het citroensap en de baking soda intrekt, verdwijnt 
het vuil als sneeuw voor de zon. Ideaal!’’ 
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Schoonmaaktip van ons hoofd huishoudelijke dienst Viveca

Schoonmaken, eigenlijk vindt niemand dit leuk. 
Het kost veel tijd en energie en bovendien krijg je 
sommige zaken niet zo schoon als je zou 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: hoe 
krijg ik mijn inductieplaat schoon?

‘’Je staat in je pannetje te roeren en deze blijkt 
toch net iets te vol te zitten. Of je bent water aan 
het koken, je let even niet op en het kookt over. 
Je inductieplaat raakt snel vies en omdat dit soort 
dingen altijd gebeuren tijdens het koken, is de 
kookplaat vaak heet en blijft het vuil aankoeken. Een 
drama om schoon te krijgen.’’

Zoals jullie weten is op de Friesestraatweg 
betaald parkeren ingevoerd per 1 mei. Het is jullie 
waarschijnlijk ook opgevallen dat er in de straat 
geen parkeermeters zijn geplaatst. Wij hebben aan 
de gemeente Groningen gevraagd hoe dit precies 
zit. Zij gaven aan dat in de straat inderdaad een 
betaald parkeren beleid geldt, maar dat dit kan 
worden voldaan via een van de vele parkeerapps, 
bijvoorbeeld Parkmobile. Hou hier rekening mee 
mocht je visite ontvangen die de auto in de straat 
willen parkeren. Bij verdere vragen kan je het beste 
contact opnemen met de gemeente Groningen. 

Betaald parkeren, gebruik de app

Zoals vermeld in je huurcontract en op de tv 
schermen bij de ingang hebben we bepaalde regels 
als het gaat om het houden van huisdieren. In het 
gebouw is het absoluut niet toegestaan om wat 
voor dier dan ook te houden. De reden waarom 
we dit nogmaals benadrukken is vanwege de 
hoeveelheid vragen of een goudvis, hamster, een 
klein hondje, een lief klein poesje of een reptiel 
in een afgesloten terrarium wél eventueel zouden 
mogen. Hoewel we snappen dat een kleiner dier 
minder overlast veroorzaakt dan een groter dier, 
kunnen wij op deze regel géén uitzondering maken. 
Alle huisdieren, in welke vorm of grootte dan ook, 
zijn absoluut niet toegestaan in het gebouw. Ook 
niet voor een tijdelijk verblijf. Bedankt voor jullie 
medewerking. 

Huisdieren



Nieuw in de verhuur: Damsterdiep 45
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Wat is er met onze liften aan de hand?

Het is jullie vast niet onopgemerkt gebleven, maar 
er zijn vaker problemen met de liften dan we 
zouden willen. Toegegeven, elke keer dat de lift 
stuk is, is een keer te veel, maar dit is wel erg vaak. 
Voor elke storing moeten we een monteursafspraak 
inplannen en ontvangen we elke keer een keurige 
terugkoppeling. Op basis hiervan moeten we helaas 
wel een teleurstellende conclusie trekken. 

Veel van de gebreken komen voort uit onjuist 
gebruik. Deuren die hardhandig worden 
geblokkeerd door spullen, bewoners die het 
blijkbaar te lang vinden duren en deuren zelf 
opentrekken, het is allemaal wel een keer voorbij 
gekomen. Er zijn blijkbaar een paar bewoners die 
niet normaal met de gemeenschappelijke spullen 
overweg kunnen en dat vinden wij heel erg voor 
de rest die in het gebouw wonen. Door het gedrag 
van een aantal individuen moeten alle bewoners 
het steeds ontgelden. Wij roepen iedereen op 
om normaal om te gaan met gemeenschappelijke 
spullen. Bij voorbaat dank.  

Nieuwe huismeester
Onlangs hebben wij afscheid genomen van onze 
huismeester Jethro. Er zijn een aantal huurders die 
in het bezit zijn van zijn telefoonnummer en deze in 
het verleden hebben gebruikt voor het melden van 
storingen, technische problemen of andere zaken. 
Het vriendelijke verzoek om voortaan bij dergelijke 
issues te bellen of te mailen naar het kantoor of bij 
noodgevallen buiten kantoortijden te bellen met 
het beveiligingsbedrijf MB&D via 050-3053969.

Waarschijnlijk vraag je je nu ook af wie onze nieuwe 
huismeester wordt. Intern is besloten dat de taken 
van de huismeester worden verdeeld onder twee 
huidige personeelsleden. Ko van Eerden, van onze 
technische dienst, en Michal Olah, één van onze 
schoonmakers, zullen deze taken gaan oppakken. 
Heel veel succes mannen!

Op een fantastische locatie vlakbij de Groninger 
binnenstad, vind je sinds kort één van onze 
nieuwste aanwinsten. Op Damsterdiep 45 zijn er 
drie appartementen ontwikkeld en twee daarvan 
zijn klaar om te worden verhuurd. De woonruimten 
zijn net wat groter dan wat wij aanbieden op 
de Woldring Locatie en zijn daarom perfect om 
bijvoorbeeld in te gaan samenwonen. Mocht je 
interesse hebben om te verhuizen uit de Woldring 
Locatie naar dit nieuwe project, bekijk dan ons 
aanbod op www.woldringverhuur.nl en laat het ons 
weten. 


