
MIJANDE IS ALTIJD 
IN DE BUURT.

Snel en gemakkelijk.

December 2022

Openingstijden Zie www.mijande.nl/contact

Bezoekadressen

Twenterand: Oosteinde 193, Vriezenveen

Dinkelland Ootmarsumsestraat 4a, Denekamp

Vanaf maandag 5 december is ons kantoor in Denekamp 

iedere maandag- tot en met donderdagochtend tussen 

8.30 en 12.00 uur geopend

Postadres Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen

Telefoonnummer 088 807 07 00

Website www.mijande.nl 

E-mail mail@mijande.nl

U regelt uw woonzaken 24 uur per dag, 7 dagen 

per week makkelijk en snel via www.mijnmijande.nl

HUURDERSRAAD 
www.huurdersraadmijandewonen.nl

info@huurdersraadmijandewonen.nl

www.mijande.nl

Openingstijden 
rondom Kerst en 
Oud & Nieuw

Maandag 26 december Tweede kerstdag zijn wij gesloten. 

Kijk op onze website voor actuele openings tijden. U kunt 

ook veel woonzaken op ieder gewenst moment regelen via 

www.mijnmijande.nl.

   Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een mooi en gezond 2023.

Wist u dat? 

Staat u bij ons ingeschreven als woningzoekende of huurt u bij 

ons een woning? En veranderen uw telefoonnummer, adres of mail? 

Dan kunt u dat snel en makkelijk zelf aanpassen in uw persoonlijke 

omgeving op www.mijnmijande.nl. Zo zorgt u ervoor dat uw 

gegevens actueel zijn.

 NIEUW! 

Standaard nieuwbouwwoning

Mijande Wonen ontwierp in 2022 een standaard nieuwbouwwoning. Bij 
nieuwbouwprojecten bouwen we in principe deze woning. Deze woningen 
hebben op de begane grond naast een woonkamer en keuken ook een slaap kamer 
en de badkamer. Op de eerste verdieping is nog een mogelijkheid tot twee 
extra slaapkamers.

Met deze woningen kan Mijande 

Wonen een hele grote groep huurders 

bedienen, zowel starters, jonge 

gezinnen en senioren. Voor de grotere 

gezinnen hee�  Mijande Wonen in 

de huidige voorraad genoeg woningen. 

De nieuwbouwwoningen zijn aardgas-

vrij en energiezuinig. 

De energiebespaarbus 
komt naar u toe! 
Interview met energievakman Martin Lubbelinkhof

In de vorige advertentie las u al over onze nieuwe energie bespaar bus. 
Met kleine aanpassingen kunt u zelf snel en makkelijk energie 
besparen. Hier helpen wij u graag mee en stellen dan ook graag 
onze energievakman, Martin Lubbelinkhof voor.

HOE LANG WERK JE AL VOOR MIJANDE WONEN?

Al 43 jaar. Ik ben altijd werkzaam geweest als schilder en nu als 

energievakman.

WAAR KUNNEN ZE JOU VOOR BELLEN MARTIN?

Ik help huurders met energie besparen door het geven van adviezen en 

bespaartips. En door het plaatsen van bijvoorbeeld radiatorfolie, led 

lampen, een waterbesparende douchekop et cetera.

WAT VIND JE ER LEUK AAN? 

Dat ik mensen kan helpen energie te besparen en op die manier als 

Mijande Wonen bij te kunnen dragen aan het verlagen van het energie-

verbruik in deze dure tijden. Daarnaast vind ik het sociale contact erg leuk.

Plannen voor 16 fl exwoningen 
aan de Pastor Brennink-
meijerstraat in Weerselo

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, willen Mijande Wonen 

en gemeente Dinkelland op korte termijn 16 fl exwoningen bouwen in 

Weerselo. De woningen komen op de grond van Mijande Wonen aan de 

Pastor Brenninkmeijerstraat. De vergunning wordt deze maand aange-

vraagd. We verwachten dat de 16 woningen in mei 2023 klaar zijn. Er 

komen 2 blokken met ieder 8 woningen. De woningen worden verhuurd 

aan reguliere woningzoekenden, statushouders en inwoners die met spoed 

een woning nodig hebben.

Meer info leest u op onze website 
mijande.nl/flexwoningenweerselo

Extra aandacht voor verduurzaming, betaalbaarheid en prettig 
wonen in afspraken tussen de gemeenten Dinkelland en 
Twenterand, de Huurdersraad en Mijande Wonen

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, de Huurdersraad en 

Mijande Wonen maken samen afspraken over wonen in de gemeenten. 

In 2021 stelden we een gezamenlijke missie op: ‘We staan voor een 

samenleving waarin iedereen een thuis hee� . Daar dragen we met elkaar 

aan bij door samen te werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in 

aantrekkelijke kernen en buurten. Met als uitgangspunt dat mensen zoveel 

mogelijk keuzevrijheid hebben om te wonen en (samen) te leven op een plek 

en een manier die bij hen past.’ 

Voor 2023 en 2024 maakten we concrete afspraken over het sneller 

verduurzamen van woningen. Het gaat dan niet alleen om de woningen 

van Mijande Wonen, maar ook particulieren worden gestimuleerd om mee 

te doen met het verduurzamen van hun huis. Een ander belangrijk punt 

is de inzet op voldoende en geschikte (nieuwe) huizen voor jongeren, 

ouderen en bijzondere doelgroepen. Pre� ig wonen in buurten en wijken 

is ook een belangrijk doel van de gemaakte afspraken. 

   Meer informatie leest u op www.mijande.nl/prestatieafspraken.

Prestatieafspraken gemeenten, Huurdersraad en Mijande WonenOproep huurderspanel 

Bent u huurder van Mijande Wonen, denkt u graag met ons 
mee over onze communicatie en hoe wij u kunnen betrekken 
bij wat we doen? Dan zijn wij op zoek naar u. 

Wij vinden het belangrijk dat huurders weten waarvoor ze bij ons 

terecht kunnen, dat informatie snel te vinden is, duidelijk is en dat dit 

goed aansluit bij uw wensen. We zijn benieuwd naar uw verwachtin-

gen en wensen hierover. Fijn als u, samen met andere huurders mee 

wilt praten en denken. We kijken uit naar uw aanmelding voor ons 

huurderspanel. Aanmelden kan via de mail (communicatie@mijande.nl) 

of telefonisch 088 807 07 00. 

Meer informatie vindt u op www.mijande.nl/huurderspanel

HOE ZORGEN HUURDERS ERVOOR DAT JIJ MET JE 

ENERGIEBESPAARBUS BIJ HEN THUIS KOMT? 

Dit kan via het algemene nummer van Mijande Wonen, 088 807 07 00. 

KOST HET DE HUURDERS IETS?

Nee, advies en materiaal zijn gratis voor huurders van Mijande Wonen.

HEB JE ER ZIN IN?

Ja! Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging, dat ik op mijn 63e deze 

mooie kans krijg en huurders kan helpen om energie te besparen.

NOG EEN EXTRA TIP VAN MARTIN

Denk aan het op tijd aanvragen van energietoeslag bij uw gemeente! 

Energietoeslag is een tegemoetkoming van ongeveer €1.300 voor 

extra energiekosten in 2022. Dit moet vóór 31 december dit jaar! 

    Kijk op de website of bel met de gemeente voor 
meer informatie en of u hier recht op heeft.

mijnmijande.nl


