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Tips voor
goede ventilatie
Uw mening telt!
Wij doen ons best om ons werk iedere dag iets beter te
doen. Daarom vinden wij uw mening erg belangrijk.
Als het nodig is passen we de communicatie aan.
Graag horen we van u of onze boodschap helder en
persoonlijk is. Samen met een groepje bewoners lezen en
bespreken we een paar keer per jaar een aantal brieven.
Is de boodschap duidelijk? Is de brief te lang?
Wilt u zich aanmelden om ook mee te lezen?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@mooiland.nl
Wilt u meepraten over allerlei zaken die voor u en
uw buurtbewoners belangrijk zijn? Bijvoorbeeld over
energiemaatregelen, onderhoud en prettig wonen?
Bekijk welke huurdersorganisaties in uw buurt actief
zijn via www.mooiland.nl/huurdersorganisaties
Is er nog geen huurdersorganisatie in uw buurt?
Dan helpen wij u graag om deze samen met u
op te starten. Wilt u hierover meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar participatie@mooiland.nl

Heeft u de kerstboom al versierd,
de lampjes opgehangen en de kersttruien uit de kast
gehaald? Stuur ons dan uw mooiste perfecte
Kerstkiekje! De 50 leukste inzendingen ontvangen een
smakelijke verrassing. Stuur uw Kerstkiekje
vóór 1 januari 2022 naar participatie@mooiland.nl

Met de winter voor de deur én in coronatijd is het voor uw
gezondheid belangrijk om uw woning goed te ventileren.
In een goed geventileerd huis is de lucht schoner, heeft u
minder last van schimmel en heeft u minder warmteverlies,
kou en tocht. We geven u graag een aantal ventilatietips!
• Zet elke dag een paar ramen open, zodat frisse lucht
het huis doorstroomt. Zet op dat moment wel de
verwarming iets lager, zo verspilt u geen energie.
15 minuten is al voldoende.
• Heeft uw huis geen automatische ventilatie?
Houd de ventilatieroosters in de ramen dan open.
• Ventileer uw woning extra wanneer u kookt, doucht of klust.
Open een raampje of zet het ventilatiesysteem op de hoogste
stand. Ventileer ook extra als er veel mensen in huis zijn.
• In een te koud huis kan vocht niet verdampen.
De ideale temperatuur is 20 graden overdag en
minimaal 17 graden ’s nachts.
Bekijk meer tips op www.mooiland.nl/woontips

Wist u dat…
… u uw reparatie online aan ons kunt doorgeven? Dat kan
via onze website www.mooiland.nl/reparatiemelden
... u nog meer woonzaken online kunt regelen via uw
huurderportaal Mijn thuis? www.mooiland.nl/mijnthuis

We wensen u
fijne feestdagen
en een gelukkig
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… we een hele mooie beoordeling hebben
gekregen van de Aedes Benchmark?
Ieder jaar beoordeelt brancheorganisatie
Aedes alle woningcorporaties. Net als vorig
jaar krijgen we voor huurdersoordeel een
mooie A-score. Dat is de hoogste score en daar
zijn we ontzettend blij mee, want uw oordeel is
natuurlijk het allerbelangrijkste!

Buurt Ideeënfonds
Bewoners van appartementencomplex Jonkerbosch
in Nijmegen werden deze zomer verrast met een
pop-up terras. Gewoon voor de deur!
Bewoonster Kiki zorgde samen met buurtgenoot
Nicolette maandelijks voor een gezellig terrasje in de
groene omgeving voor hun appartementencomplex.
Dankzij een bijdrage van het Buurt Ideeënfonds kon
het duo terrasmeubels aanschaffen.
“Toen kon het eerste pop-up terras georganiseerd
worden!”, zegt Kiki. Inmiddels helpt een vaste
groep betrokken buurtbewoners Kiki mee met de
organisatie, die zij nu zelf voortzet. “Buurtbewoners
die zin hebben, kunnen aanschuiven, verhalen
vertellen, woonervaringen delen en buurtbewoners
leren kennen. Ik word heel vrolijk van de reacties.
Er wordt gelachen en er zijn serieuze gesprekken.
Net zoals op een ‘echt’ terras!”
Heeft u ook een leuk idee voor in uw buurt?
Bijvoorbeeld een mooie kerstboom in de hal van
uw complex, een moestuin of een picknickbank?
Mail uw idee dan naar koepelgrave@ziggo.nl.

… u ons kunt volgen op Instagram? We houden
u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes,
verhalen van bewoners en projecten.
Volg Mooiland via
instagram.com/mooilandwoningcorporatie
Volg ons

NLdoet - doet u
met ons mee?
Op vrijdag 11 maart 2022 start de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet.
Mooiland steekt graag samen met bewoners en
partners de handen uit de mouwen! Helpt u ons mee?
Of weet u een klus die we gezamenlijk kunnen
oppakken? Bijvoorbeeld het opknappen van een
gezamenlijke tuin of het schoonmaken van een
brandgang? Laat het ons weten en stuur
een e-mail naar participatie@mooiland.nl
Dan gaan we samen aan de slag.

NLdoet
11 maart

www.mooiland.nl

