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Juli 2019

bewaar 
mij

We zijn bereikbaar op maandag tot en 

met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 450 10 10.

Activeer uw inschrijving als woningzoekende
We hebben de website mijnwoningzoeken.nl vernieuwd. Staat u ingeschreven 

als woningzoekende? Zorg dan dat u uw inschrijving opnieuw activeert en 

controleert. Ook als u in de toekomst naar een andere woning wilt verhuizen, 

is het belangrijk u tijdig in te schrijven als woningzoekende. 

Activeer uw inschrijving vóór 1 november 2019 via mijnwoningzoeken.nl. 

Zo voorkomt u dat wij u uitschrijven als woningzoekende en 

dat u uw inschrijftijd kwijtraakt. Heeft u vragen of hulp nodig? 

Neem dan contact met ons op via 088 450 10 10 of bekijk 

de video met uitleg op www.mijnwoningzoeken.nl.

Activeer en 

controleer opnieuw 

uw inschrijving

Gaat u binnenkort fl ink klussen, moet u veel spullen sjouwen of 

organiseert u een buurtactiviteit? Dan hebben wij wat voor u! 

Mooi Meegenomen Aanhanger

Maak gebruik van de gratis ‘Mooi Meegenomen’ aanhanger als 

u aan het klussen bent. U mag de aanhanger maximaal twee 

dagen gebruiken. *

Springkussen

Organiseert u een buurtfeest? Schoenen uit en springen maar! 

U kunt gratis ons Mooiland-springkussen lenen voor uw 

activiteit in de buurt. 

Kijk voor meer informatie 

op onze website of 

stuur een e-mail naar 

webcare@mooiland.nl. 

Gratis te leen 
bij Mooiland

Is een huurdersorganisatie 

iets voor u?
Mooiland telt meerdere huurdersorganisaties. Zij vallen onder 

twee overkoepelende huurdersorganisaties: de Koepel Grave 

en de Koepel Mooiland Allen Samen. 

Wat doet een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie bestaat uit een groep huurders die op -

komt voor de belangen van alle huurders. Zij gaan met Mooiland 

in gesprek over allerlei zaken die de huurder aangaan, zoals 

huurprijzen, energiemaatregelen, onderhoud en leefbaarheid. 

Huurdersorganisaties spreken namens alle huurders.

Praat mee

U kunt als huurder meepraten. En dat is goed, want zo weet een 

huurdersorganisatie wat er speelt. Zoek een organisatie bij u 

in de buurt via mooiland.nl/huurdersorganisaties en laat uw 

mening horen. 

Is er geen huurdersorganisatie in uw buurt? Dan kunt u die zelf 

starten! Heeft u vragen over hoe u dit doet? Wij helpen u graag. 

Stuur een mail naar Ed Kooger via ekooger@mooiland.nl en hij 

neemt contact met u op.

activiteit in de buurt. 

Kijk voor meer informatie 

op onze website of 

stuur een e-mail naar 

webcare@mooiland.nl. 



Wist u dat...?

www.mooiland.nl

Komt u ook naar het 

Mooiland Café? 
In mei vond het eerste ‘Mooiland Café’ plaats. Onder het genot 

van een lekker hapje en drankje sprak Mooiland met huurders 

over ‘duurzaamheid’. Maar liefst 55 huurders waren aanwezig! 

We bespraken onder andere de plannen op het gebied van 

duurzaamheid. We bekeken ook wat huurders zelf kunnen 

doen in de wijk en hoe Mooiland daarbij kan helpen.

We ontvingen veel nuttige feedback! Praat u de volgende keer 

mee? Het volgende Mooiland Café is in oktober en heeft als 

onderwerp: uw wijk. 

Meld u aan via mooilandcafe@mooiland.nl. 

5 Tips voor een fris 
en schimmelvrij huis
Donkere plekken op de muren en een muffe lucht in het huis. 

Schimmel is een groot ongemak. Daarnaast is het ook slecht 

voor de gezondheid. Lees hier 5 tips over hoe u uw woning 

schimmelvrij houdt, want voorkomen is beter dan genezen!

Zet regelmatig het raam open of laat het huis luchten 

door alle ramen en deuren open te zetten. 

Voorkom extra vocht in huis. Los een waterlek 

meteen op, zet een raam open tijdens het koken en laat 

niets lang zonder deksel koken. 

Droog uw was zoveel mogelijk buiten. Liever 

binnen? Zet dan zoveel mogelijk ramen, deuren en 

ventilatieroosters open. 

Bewaar etensresten en gft-afval buiten, houd het huis 
schoon en leg geen tapijt in de badkamer.  

Douche met de deur dicht en zet het raam of 

ventilatierooster open. Zo komt er geen vocht in de

rest van het huis.

*  Mogelijk gemaakt door het participatiefonds van huurderskoepel Grave. 

Sommige sleutelmakers hoge prijzen vragen voor het 

vervangen van een slot? U kunt ons altijd bellen als u zichzelf 

heeft buiten gesloten. Wij regelen dat de deur voor u wordt 

geopend, voor een vriendelijke prijs.

Uw keukenkraan kan afbreken als u daar een tuinslang op 

aansluit? Wilt u graag uw plantjes sproeien of lekker 

verkoeling zoeken? Gebruik dan uw wasmachine -

kraan of afwasmachinekraan!

Retouradres:  Mooiland  Postbus 140  5360 AC  Grave

Ontmoet ons op de
Dag van het Huren!
Kom op zaterdag 12 oktober een kijkje nemen bij Mooiland! Tijdens 

de Dag van het Huren is er bij Mooiland een informatiemarkt, met 

workshops en er is vermaak voor de kinderen. U bent van harte 

welkom!

Tekenwedstrijd

Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen een tekening maken met 

daarop een goed idee voor in de wijk. De tekening met het beste idee 

maken we bekend tijdens de Dag van het Huren. Uiteraard voeren 

we het winnende idee ook uit!* Dus, altijd al gedroomd van een 

speeltuin of een parkje in de wijk? Pak die potloden en grijp uw kans!

Stuur je tekening vóór 13 september naar: 

communicatie@mooiland.nl of naar: Mooiland Grave, 

t.a.v. afdeling communicatie, Postbus 140, 5360 AC Grave

12 oktober 2019

Kom ook langs 
bij Mooiland

13.00 - 16.00 uurDag
van het

Huren
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