
Over enkele weken ontvangt u een uitnodiging 
van Mooiland om in te loggen in uw 
Huurderportaal Mijn thuis. In ‘Mijn thuis’ regelt 
u 24/7 eenvoudig én veilig uw woonzaken en 
heeft u toegang tot uw huurgegevens. Zo kunt u 
bijvoorbeeld een reparatie melden, online betalen 
en nog veel meer. Mijn thuis: regel het online!

Buurt Ideeënfonds 
Toen de recreatiezaal en de kantine in complex de 
Weijerdonk in Boxmeer door Corona niet gebruikt kon 
worden, wilde de bewonerscommissie tóch iets betekenen 
voor bewoners. Ze namen contact op met de wijkconsulent 
en dankzij een bijdrage van het Buurt Ideeënfonds kan 
de zaal tijdens de sluitingsperiode opgeknapt worden. 
Bewoners kunnen daardoor straks genieten van een 
vernieuwde, opgefriste recreatiezaal. “Daar zijn we heel 
blij mee, want het werd echt gemist door bewoners!”, zegt 
Aad Strijk van de bewonerscommissie. 

Het Buurt Ideeënfonds is er speciaal voor huurders van 
Mooiland die een mooi idee voor in hun straat of buurt 
hebben. Heeft u een goed idee en wilt u (samen met 
andere bewoners) uw woon- en leefomgeving verbeteren? 
De Huurderskoepel Mooiland Grave denkt 
graag met u mee! Meer informatie vindt u op 
www.huurderskoepelgrave.nl

Woningruil
Als huurder van Mooiland kunt u met een andere 
huurder van woning ruilen. Woont u bijvoorbeeld in een 
appartement en wilt u naar een eengezinswoning? Kent 
u iemand die huurt en juist kleiner wil wonen? Dan kunt 
u samen een aanvraag doen voor woningruil. U kunt de 
aanvraag alleen doen als u langer dan een jaar bij Mooiland 
huurt én als u ook ingeschreven staat als woningzoekende. 
Meer informatie en het aanvraagformulier, vindt u op onze 
website: www.mooiland.nl/woningruil 

Mooi
aan de wand
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Heeft u vragen?
Op onze website www.mooiland.nl vindt u 

veel informatie over het huren of zoeken van 
een woning bij Mooiland.

Spreekt u liever een van onze medewerkers?
Op werkdagen zijn we bereikbaar 

tussen 8.30 en 17.00 uur via 088 450 10 10.

Vanaf dit voorjaar 
zelf online
woonzaken regelen 
via Mijn thuis

Bestuurder Anne Wilbers
neemt afscheid bij Mooiland 
Anne Wilbers wordt vanaf 1 februari 2021 bestuurder bij 
Stadgenoot in Amsterdam. Anne heeft veel betekend 
voor Mooiland. Wij bedanken Anne voor de fi jne jaren.

NIEUW!
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Oppluspakket 
Als u ouder wordt of een beperking heeft, kunnen 
kleine dingen in huis voor ongemak zorgen. 
Bijvoorbeeld een te laag toilet of lastig bereikbare 
bovenraampjes. Deze ongemakken zijn vaak 
eenvoudig op te lossen. Met het gratis Oppluspakket 
van Mooiland kiest u zelf voor oplossingen die uw 
woning weer comfortabel maken voor u. Wij brengen 
de voorzieningen daarna in uw woning aan. 
Dat kost u niets! Zo kunt u langer zelfstandig thuis 
wonen in uw eigen omgeving. Zo geven wij thuis bij 
Mooiland. Wilt u meer informatie 
over het Oppluspakket? 
Kijk dan op onze website
www.mooiland.nl/oppluspakket

Supertrots 
op onze A-score!
Brancheorganisatie Aedes meet ieder jaar de 
prestaties van woningcorporaties. Onlangs zijn de 
uitslagen gepubliceerd. Met trots kunnen we delen 
dat Mooiland dit jaar een A scoort! En dat is, vooral 
gezien de omstandigheden dit jaar, een bijzondere 
prestatie. Natuurlijk blijven we altijd  leren en 
ontwikkelen. We vinden uw feedback ontzettend 
belangrijk! 

A

Maak kennis met.. 
In korte fi lmpjes stellen onze medewerkers zichzelf 
graag online aan u voor! De vakman, wijkconsulent, 
technisch beheerder en een medewerker 
klantenservice vertellen over hun rol in de wijk 
en leggen uit wat zij voor u kunnen betekenen. 
Nieuwsgierig? U vindt de fi lmpjes op onze website 
www.mooiland.nl/medewerkers

Oog 
voor elkaar
Ons leven is vanwege het Coronavirus een stuk 
geïsoleerder geworden. Het is daarom belangrijk 
om extra naar elkaar om te kijken. Houd afstand, 
maar ook contact met elkaar. Sommige mensen 
kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. 
Wilt u iets betekenen, maar weet u niet goed wat? 
Misschien heeft u wat aan deze tips:

•  Maak eens een praatje met iemand 
waarvan u weet dat hij of zij het 
moeilijk heeft.

•  Word een maatje of buddy van iemand 
die last heeft van eenzaamheid. 

•  Gaat u wandelen? Vraag een 
buurman of -vrouw een keertje 
mee! Denk daarbij wel aan de 
Coronamaatregelen.

•  Heeft u iets leuks gepland met 
een buurman of -vrouw? Stuur 
ons een foto! Wij sturen u dan 
een leuk setje speelkaarten 
toe. U kunt de foto sturen naar: 
communicatie@mooiland.nl

Retouradres: Mooiland - Postbus 140 - 5360 AC Grave

Gelukkig 
nieuwjaar!
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