Tips met soda
Iedereen kent huishoudsoda. Maar wat kan je
er nu precies allemaal mee doen? Heel veel in
elk geval, hier een aantal voorbeelden;
(LET OP houdt soda buiten bereik van kinderen
en huisdieren).
Frisse wasmachine:
Laat op een vaste dag in de maand de
wasmachine op 90 graden draaien met een
schep soda erbij. Zo ruikt de wasmachine
lekker fris en gaat hij langer mee.
Witte was:
Voeg 2 eetlepels soda toe aan het wasmiddel in
de wasmachine en de witte was wordt stralend
wit!
Snijbloemen langer goed:
Door een beetje soda aan water toe te voegen
blijven de bloemen langer mooi.

Tegen aangekoekte pannen:
Zet een aangekoekte pan met sodawater op het
vuur en laat dit even aan de kook komen.
Daarna op zacht vuurtje het aanbaksel los laten
weken. Let op! Dit kan niet met een aluminium
pan. Soda tast aluminium aan.
Schoon matras bij ongelukjes:
Schud een zakje soda uit over het matras en
laat een uur of vier liggen.
Daarna alles eraf stofzuigen en het matras is
schoon, fris en alle vocht is eruit!
Tegen een verstopte afvoer/toilet:
Soda en flink heet water toevoegen en de afvoer
is weer schoon!
Tegen aanslag koffie en theekopjes:
Neem wat zout of soda en warm water doe dit
in je kopje, was het af en zonder moeite heb je
het weer schoon.

Huurverhoging 2013

Hier volgen een aantal
telefoonnummers die u
kunt bellen bij eventuele
problemen.
Klachten over de
Centrale verwarming:
Feenstra Service BV
0900-8455
Klachten over de
kabel-aansluiting:
ZIGGO
0900-1884
(lokaal tarief)
Onderhoud van boiler
en geiser:
Inhome Energiewacht
0800-0388
Problemen met
verstoppingen:
De Winter Rioolservice
0900-8974665
Onderhoudsklachten
kunnen van maandag tot
en met donderdag van
08.00 uur tot 09.00 uur
worden gemeld.
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Daarnaast heeft de overheid besloten dat
corporaties een deel van het overheidstekort
moeten gaan betalen. Door het opleggen van
een heffing moeten de corporaties uiteindelijk
1,7 miljard euro per jaar betalen. De overheid
denkt dat de corporaties dit door de hogere
huren wel terug kunnen verdienen.
Vervolgens wil de overheid het scheefwonen
tegengaan. Dit zijn huurders die voldoende
inkomen hebben om een duur huis te kunnen
betalen of te kunnen kopen en toch in een
goedkope sociale huurwoning wonen.
Huishoudens met een gezamenlijk inkomen
tussen de ` 33.600 en de ` 43.000 ontvangen
een extra huurverhoging van 0,5% (4% + 0,5%)
en huishoudens met een gezamenlijk inkomen
boven de ` 43.000 krijgen een extra
huurverhoging van 2,5% (4% + 2,5%).
Dit beleid moet de corporatie de mogelijkheid
geven om extra geld te genereren om de

heffing te kunnen betalen. Dit alles zal in
gebieden met hoge inkomens ook best helpen.
Echter, deze regio staat bekend als een gebied
waar de meeste mensen een laag inkomen
hebben. Het aantal scheefwoners is hier dan
ook niet hoog. Wel zijn hier veel huurders
afhankelijk van de huurtoeslag.
Wij vinden dat de SUW er is om iedereen goed
te kunnen huisvesten. Ook voor mensen met
een laag inkomen moeten er betaalbare
woningen beschikbaar zijn.
Wij hebben dan ook besloten om als basis de
huurverhoging van 4% door te voeren maar
niet hoger dan de zogenaamde
aftoppingsgrenzen. Dit zijn de grenzen tot waar
men maximaal van de huurtoeslag profiteert,
afhankelijk van leeftijd en grootte van het
huishouden. Een aantal aangewezen grote
gezinswoningen mogen boven deze grens
uitkomen maar blijven wel onder de
huurtoeslaggrens. Echter, voor huurders die
een extra huurverhoging krijgen gezien de
hoogte van hun inkomen, gelden deze grenzen
niet. Deze huurders hebben op basis van hun
inkomen geen recht op huurtoeslag.
Uiteindelijk is de gemiddelde huurverhoging
voor 2013 uitgekomen op 3,3%.
Hieruit blijkt dat de SUW betaalbare
huurwoningen zeer belangrijk vindt.

In memoriam
Adriaan van Veldhuizen
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In het begin van zijn bestuurslidmaatschap
wees hij de woningen zelf aan mensen toe en
daardoor kende hij de meeste huurders goed
en wist hij veel van hun persoonlijke
omstandigheden. De werkorganisatie was heel
klein, de regelgeving was een stuk simpeler dan
nu en huurders hadden amper inspraak.
Adriaan was van mening dat elke Nederlander,
ongeacht zijn inkomen, recht had op een
fatsoenlijke woning op een plek van zijn eigen
keuze. Als men daartoe zelf de middelen niet
had, dan diende de overheid daarvoor te
zorgen middels sociale woningbouw
De SUW is in de loop van de jaren een
professionele instelling geworden en dat is
voor een groot deel aan de heer van Veldhuizen
te danken. Uitwerkingen van vele door de
overheid aan ons opgelegde regelingen, komen
van zijn hand en hij heeft heel wat uren overleg
gevoerd met onze huurdersorganisatie, want
hij was een groot voorstander van
huurdersinspraak. De heer van Veldhuizen
droeg deze standpunten ook uit in de Eerste
Kamer, waarin hij zitting had voor de Partij van
de Arbeid van 1977 tot 1995 en waar hij
ondermeer woordvoerder volkshuisvesting
was. Hij was een Sociaal Democraat in hart en
nieren en was zowel op plaatselijk, provinciaal
als landelijk politiek actief als

volksvertegenwoordiger. Hij was Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
Zijn kinderen en kleinkinderen betekenden alles
voor hem en wij wensen hen veel kracht om dit
grote verlies te dragen. Ook zijn broers en
zussen wensen wij veel sterkte toe.
De SUW gedenkt Adriaan met veel respect en
waardering voor zijn grote inzet en
betrokkenheid. We zullen zijn humor en zijn
mooie verhalen missen. Vriendschap was bij
Adriaan voor het leven en niet voor even.
Jannie Reimert-Oosting

Na-isolatie
Even als voorgaande jaren zullen ook dit jaar
een aantal woningen worden voorzien van dak-,
vloer- en gevelisolatie. Ook worden de
buitenkozijnen voorzien van HR++ isolatieglas.
Om een goede ventilatie in de woning te
waarborgen wordt ook een mechanische
ventilatiebox aangebracht.
Al deze geriefsverbeteringen worden niet door
berekend in de huur, zodat de voordelen

volledig ten goede komen van de huurder.
Dit jaar worden de woningen aan de St.
Annastraat, de St. Jacobsdrift en de woningen
aan de J.F. Kennedylaan, in totaal 28 woningen,
geïsoleerd.

Planmatig onderhoud
We zijn al druk bezig met de voorbereiding van
diverse onderhoudsplannen. Hieronder geven
we in grote lijnen weer wat voor onderhoud en
in welke complexen de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd dit jaar.
Schilderwerk
Ommelandenweg 1a t/m 23
Hunsingoweg 1 t/m 47 en
28 t/m 36
Fivelingoweg 2 t/m 10
Bovenhuizen 26,
Lageweg 2 t/m 7
Aak 25 t/m 4, 30 t/m 46 en
Tjalk 25 t/m 31, 26 t/m 42
Aak 43 t/m 51
Lageweg 9 t/m 23
Brouwerijstraat 32 t/m 32 G
Molenerf 20 t/m 54

gevelmetselwerk plaatselijk dan wel geheel
worden gevoegd. Ook worden van een aantal
complexen de schoorstenen opnieuw gevoegd.
Ommelandenweg 1a t/m 23
J. Cohenstraat 38-40
Sibrandariep 2-22
Maarweg 57-81
Arp Schnitgerhof 9-17
Arp Schnitgerhof 21-25
Arp Schnitgerhof 27-35
Arp Schnitgerhof 22-44, 50-56 en 59-61
Blink 24 t/m 38 en Zuiderstraat 37 t/m 47

grote beurt
grote beurt
grote beurt
grote beurt
bijwerk beurt
bijwerk beurt
grote beurt
bijwerk beurt
grote beurt

Aannemerswerk
De dakkapellen van de woningen aan de Botter
worden dit jaar voorzien van een nieuwe
bekleding.
De uitzet/draairamen van de woningen aan de
Lageweg/Bovenhuizen worden vervangen door
nieuwe ramen.

Voegwerk
In de hieronder genoemde complexen zal het

Verkoop woningen
Oldörpsterweg 1 k
Een twee-onder-één-kapwoning gebouwd in de stijl
van de Groningse school in de wijk Almersma. Een
bouwstijl die zich kenmerkt door robuuste vormen
van bakstenen gecombineerd met verfijning en
allure. Denk aan grote dak overstekken,
uitgemetselde muurdammen en horizontale
raamstroken. De woning is in 2009 gebouwd en
heeft een perceelgrootte van ongeveer 2,5 are.
Indeling: De woning beschikt over een royale
woonkamer van 30 m² en een open keuken. Op de
eerste en tweede verdieping zijn er 4
slaapvertrekken en de badkamer. De achtertuin ligt
pal op het zuiden. De garage heeft een oppervlakte
van 20 m². Verwarming middels een
HR-combiketel. In de woonkamer is er
vloerverwarming.

Vraagprijs: ` 208.500 v.o.n.
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Zoek de volgende woorden:
antilope
baardaap
baviaan
bever
bison
boxer
bruinvis
buffel
dingo

eekhoorn
egel
ezel
fret
gazelle
geit
gems
gordeldier
haas

hamster
hinde
jaguar
lam
lama
leeuw
lemming
mensaap
merrie

muis
mustang
ocelot
okapi
otter
paard
panda
panter
poedel

poema
poes
potvis
rund
steenbok
terrier
veldrat
veulen
walvis

waterrat
wisent
woelrat
wolf
wolvin
zeebeer
zeekoe
zeug
zilveraapje

De oplossing van de vorige keer was ‘Oh kom er eens kijken’. De cadeaubon van ` 25,00 is gewonnen
door mevrouw Bogema aan de Botter. Van harte gefeliciteerd!

IBAN
In 2014 krijgen wij allemaal te maken met een
nieuw bankrekeningnummer. Te weten IBAN
(International Bank Account Number). In
Europees verband heeft men besloten om al
het betalingsverkeer met als belangrijk
onderdeel de bankrekeningnummers gelijk te
maken. Tot 1 februari 2014 blijft het oude
nummer van kracht, daarna kunt u alleen nog
maar met uw IBAN-nummer betalen.
Elke rekeninghouder in Nederland krijgt
hiermee te maken.
Uw huidige betaal- en spaarrekeningnummer
worden naar verwachting begin 2013
automatisch omgezet in een internationaal
rekeningnummer: IBAN.
U hoeft hier zelf niets voor te doen.

De Stichting Uithuizer
Woningbouw heeft in
totaal 7 medewerkers in
dienst namelijk:
t.X*3JUNFFTUFS
 .FEFXFSLTUFS
4FDSFUBSJBBU3FDFQUJF
t.X+).FJKFS#VJLFNB
 .FEFXFSLTUFS
)VVSBENJOJTUSBUJF
t.X"EF7SJFT
.FEFXFSLTUFS
 7FSIVVSFO
 #FXPOFST[BLFO
t%IS)0PTUJOH
 )PPGE"ENJOJTUSBUJF
t%IS+).,BNQ
 )PPGE5FDIOJTDIF
 %JFOTU
t%IS3#SPOUTFNB
 0OEFSIPVET
 NFEFXFSLFS
t%IS+7PPSUIVJT
 0OEFSIPVET
 NFEFXFSLFS

Het bestuur van de
Stichting Uithuizer
Woningbouw heeft in
totaal 5 bestuursleden,
te weten:
t%IS+WBO%VJOFO
 7PPS[JUUFS
t.X+3FJNFSU0PTUJOH
 1FOOJOHNFFTUFS
t%IS)4DIBBQIPL
 -JE
t.X%4MBUNBO
 -JE
t%IS.;VJEFNB
 TFDSFUBSJT

Waar vindt u uw IBAN?
Uw eigen IBAN vindt u op uw rekeningafschrift
of in internetbankieren. U kunt ook de
IBANBIC-service gebruiken. Daarmee kunt u
elk Nederlands rekeningnummer omrekenen
naar een IBAN.
Hoe ziet uw IBAN eruit?
Uw IBAN is opgebouwd uit meerdere letters en
cijfers in een vaste volgorde, bijvoorbeeld NL
10 RABO 0 123456789:
t /-*FEFS&VSPQFFTMBOEIFFGU[JKOFJHFO
letters. Voor Nederland is dat 'NL'. Uw
IBAN begint met de omschrijving van het
land waar de rekening loopt. Een
Nederlandse rekening herkent u dus aan
NL.
t %FDJKGFSTOBEFMBOEDPEFWPSNFOIFU
controlegetal. Dit getal is voor iedere
rekening anders, maar bestaat altijd uit
twee cijfers. In het voorbeeld dat u
hieronder kunt downloaden, is het controle
getal 10.
t 3"#0/BEFMBOEDPEFFOIFUDPOUSPMFHFUBM
volgt de afkorting van de naam van de bank
waar uw rekening loopt. In onderstaand
voorbeeld is dat de Rabobank.
t 5PUTMPUWPMHUVXIVJEJHF
rekeningnummer vooraf gegaan door het
cijfer 0.

Wat verandert er voor u?
t %FTDIFSNFOWBOJOUFSOFUCBOLJFSFO
t 6XFJHFOTQBBSFOCFUBBMSFLFOJOHFOFOVX
online adresboek worden deze zomer
geleidelijk, automatisch, omgezet naar
IBAN.
t .BBLUVHFCSVJLWBOQBQJFSFO
overschrijvingsformulieren voor uw
betalingen, dan ontvangt u dit voorjaar
automatisch een nieuwe set formulieren
voor uw betaal- en spaarrekeningen.
t 7BOBGKVMJXPSEUEF*#"/BDDFQUHJSP
geïntroduceerd in Nederland. Deze vervangt
de huidige acceptgiro. Vanaf dit moment
kunt u uw IBAN op de acceptgiro invullen.
Tot 1 februari 2014 mag u ook nog uw oude
rekeningnummer invullen. In de periode 1
juli 2013 tot en met 1 januari 2014 kunt u de
huidige acceptgiro nog tegenkomen én
gebruiken als betaalmiddel.
t 6POUWBOHUBVUPNBUJTDIFFOOJFVXF*#"/
wereldpas als uw huidige pas aan
vervanging toe is.
t #FUBBMQSPEVDUFO[PBMTNPCJFMCBOLJFSFO 
iDEAL en FiNBOX worden geleidelijk, maar
uiterlijk deze zomer aangepast voor IBAN.
Intern is de SUW ook druk bezig met de
overgang naar IBAN. De hele huuradministratie
moet worden omgezet. Dit zal in september
plaatsvinden. De laatste paar maanden van het
jaar zult u van ons dan ook al een
acceptgirokaart ontvangen met ons IBANnummer.
Ook kunnen die huurders die gebruik maken
van een automatische incasso straks jaarlijks
een overzicht verwachten met de data waarop
wij de huur gaan incasseren. Wij zijn namelijk,
net als alle andere bedrijven die automatisch
incasseren, verplicht om deze incasso van te
voren te melden.
Na de zomer zullen wij u opnieuw informeren
over de stand van zaken.

