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Woongeluk
Weliswaar hebben we de kortste dag net achter 
ons, maar voorlopig staan we nog steeds in de 
duisternis op en gaan we ermee naar bed. 
Tijdens deze donkere dagen genieten we het 
meest van onze woning. In de zomer is het 
vooral de tuin of het balkon waar we graag 
vertoeven. In de winter neemt de huiselijke 
gezelligheid knus bij kerstboom en haard die 
plek van het buitenleven over. In deze column 
heb ik al vaak geschreven dat Antares het 
belangrijk vind dat een huis geen stapel stenen 
met een dak is, maar vooral een thuis kan zijn 
voor onze huurders. En dat is lang niet altijd 
makkelijk te bereiken. Gezelligheid in de 
woning, daar gaan wij niet over. Die maak je 
zelf met je huisgenoten en vrienden. Iedereen 
doet dat op zijn eigen manier en vanuit zijn 
eigen culturele achtergrond. 

Naarmate mensen gelukkiger zijn met hun 
woonomgeving zal het ook makkelijker zijn om 
achter de voordeur in je eigen huis een leuk 
leven te leiden. Burenruzies, een gevoel van 

onveiligheid of asociaal gedrag in de wijk zijn 
zaken die je woongenot behoorlijk kunnen 
verpesten. Helaas lijken die problemen de 
laatste jaren toe te nemen. De samenleving 
verhardt en dat zie je helaas ook in de wijk. 
De gebeurtenissen in de wijk Vastenavond-
kamp in Blerick zijn daar een triest voorbeeld 
van. Antares gaat daar echter niet aan toege-
ven. Wij staan voor zoveel mogelijk ongestoord 
woongenot voor onze huurders. Als er 
problemen zijn dan proberen we die samen 
met u als huurder op te lossen. Lukt dat niet, 
dan schakelen we in overleg deskundige 
instanties in om toch tot een oplossing te 
komen. In het uiterste geval treden we hard op 
tegen hardnekkige veroorzakers van overlast. 
Het woongenot van welwillende mensen staat 
bij ons voorop.

Het afgelopen jaar heeft Antares zwaar 
geïnvesteerd in het nog beter maken van onze 
dienstverlening. Het bouwen en exploiteren 
van goede en betaalbare huurwoningen, dat 

kunstje kennen we wel. Het samen met 
bewoners goed op orde houden van de 
woonomgeving is heel andere koek. Dat laatste 
zal de komende jaren extra aandacht krijgen. 
In deze Thuis bij Antares kunt u al iets lezen over 
de wijkteams die binnenkort van start gaan. 
Teams die onder meer bestaan uit verhuurma-
kelaars, onderhoudsmensen, leefbaarheidscoör-
dinatoren en enkele ondersteunende taken 
gaan per wijk aan de slag en worden het vaste 
aanspeekpunt voor alle vraagstukken waar u als 
huurder van Antares tegenaan loopt. We weten 
zeker dat we daarmee onze dienstverlening 
naar een nog hoger plan zullen tillen. Het wordt 
nog nadrukkelijker onze bedoeling om samen 
te werken aan woongeluk. 
En dat (woon)geluk wens ik u en uw naasten 
voor het nieuwe jaar nu alvast van harte toe.

 

Paul Stelder
Directeur-bestuurder Antares 
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Fijne feestdagen!

Net als vorig jaar heeft Antares de entrees van een aantal woongebouwen in kerstsfeer versierd. Peggy Vosbeek van Peggy’s 
Muurschilderingen (zie cover) maakte de decoraties. We hopen dat de versieringen de bewoners in feeststemming brengen. 
De redactie van Thuis bij Antares wenst u gezellige feestdagen en een gezond 2018!
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Antares is momenteel op diverse locaties in de regio druk bezig met het bouwen of renoveren 
van woningen. Op deze pagina’s een overzicht van een aantal projecten die net klaar zijn of 
die (binnenkort) in uitvoering zijn.

We zijn druk aan het werk voor u…

Foto boven: Sint Ursulahof, 
voor de renovatie

Foto beneden: 
Sint Ursulahof, na de renovatie

Sint Ursulahof 
Kessel
In Kessel heeft Antares onlangs de renovatie 
van 26 woningen aan Sint Ursulahof voltooid. 
De mix van gezinswoningen en woningen 
voor een- en tweepersoonshuishoudens 
heeft een frisse, nieuwe uitstraling gekregen. 
Ook heeft Antares maatregelen in het kader 
van duurzaamheid genomen. Zo kunnen 
bewoners besparen op hun energielasten  
én genieten van extra wooncomfort. 

Ter afsluiting van de renovatie trakteerde 
Antares de bewoners tijdens een gezellige 
buurtbijeenkomst op friet en gebak.

Van der Steenstraat 
Meijel
Aan de Van der Steenstraat in Meijel voltooit 
Antares rond deze periode de renovatie van 
35 gezinswoningen. Het was de uitdaging 
om de woningen een stijlvolle aanblik te 
geven, zodat ze er weer jarenlang tegen 
kunnen. Met isolerende maatregelen, het 
vervangen van kozijnen, het toepassen van 
duurzame maatregelen en het vernieuwen 
van het ventilatiesysteem hebben de 
woningen op het gebied van duurzaamheid 
een flinke ‘boost’ gekregen.
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We zijn druk aan het werk voor u…
Maasveldstraat 
Steyl
Aan de Maasveldstraat in Tegelen is Bouw- 
bedrijf Schroen sinds begin oktober bezig 
met de bouw van een woonzorgcomplex 
met 21 studio’s en algemene voorzieningen 
voor PSW. Daarnaast realiseert Schroen op 
dit terrein zeven energieneutrale huurwonin-
gen. De oplevering vindt naar verwachting 
plaats in het vierde kwartaal 
van 2018. 
De huurprijs van de gezinswoningen 
bedraagt € 710 per maand. Daarnaast 
betalen de huurders een Energieprestatie-
vergoeding (EPV) van € 90 per maand voor 
de extra investering die Antares doet om de 
woningen energieneutraal te maken. Je hebt 
dan als bewoner geen energiekosten meer; 
alleen het vastrecht en de energiebelasting 
van de stroomleverancier. Er is geen gas-
aansluiting in deze woningen. Nadere 
informatie hierover nemen we op in de 
verhuurbrochure.

Keramiekstraat 
Steyl
Aan de Keramiekstraat in Steyl start Antares 
binnenkort met de bouw van twintig studio’s 
voor het Regionaal Autisme Centrum. De stu-
dio’s worden verdeeld over vier woonblokken, 
met een algemene keuken en woonkamer. 
Het plan is ontworpen door architectenbu-
reau Quant. Bouwbedrijf Janssen Bouwen/
Ontwikkeling tekent voor de uitvoering. 

Eind oktober presenteerde Antares samen 
met het Regionaal Autisme Centrum de 
plannen aan de omwonenden. Zij reageer-
den heel positief op de voorgenomen bouw. 
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaam-
heden gestart. Naar verwachting wordt het 
project eind 2018 opgeleverd.

Molenbossen 
Blerick
De renovatiewerkzaamheden aan de 
buitenzijde van de Molenbossenflat Vogel-
vlucht zijn in volle gang. De balkonneuzen 
zijn afgezaagd en de nieuwe balkondelen 
zijn ertegenaan geplaatst. Ook de liften zijn 
binnenkort aan de beurt. Bewoners kunnen 
dan tijdelijk gebruikmaken van een tijdelijke 
noodlift. 

Helaas is niet te voorkomen dat de werk-
zaamheden gepaard gaan met geluids- en 
stofoverlast. Wie deze overlast even beu is, 
kan terecht in Tante Keet. In deze gezellig 
ingerichte keet staan vrijwilligers klaar om de 
bewoners op te vangen met een lekker 
kopje koffie of thee!

Betouwstraat 
Tegelen
Het ruim dertig jaar oude complex aan de 
Betouwstraat in Tegelen krijgt een complete 
make-over. Naast onderhoudswerkzaamhe-
den, het aanpakken van veiligheidsaspecten 
en het vergroten van de hoofdentree, gaat 
ook het wooncomfort erop vooruit. 

Zo hebben alle woningen na de renovatie 
energielabel A+, worden keuken en bad-
kamers vervangen én krijgt het hele gebouw 
een nieuwe, frisse uitstraling. Gevelbekle-
ding en voegwerk wordt vernieuwd, balkon-
hekken worden vervangen en alles wordt 
opnieuw geschilderd. De bewoners zijn blij 
met dit verbeterproject, dat in januari start 
en waarvan naar verwachting in mei de 
oplevering is. 
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Vrijwilligers naar VVV
Antares vindt het belangrijk om de leefbaarheid in wijken 
en buurten op peil te brengen en te houden. Hoe beter de 
leefbaarheid, des te groter het woongeluk van de bewoners. 
Want dat is niet alleen afhankelijk van de woning, maar zeker 
ook van het sociaal netwerk in de buurt.

Antares prijst zich gelukkig met het feit dat er 
in tal van buurten huurders zijn die zich 
belangeloos inzetten voor een prettige 
woonomgeving in de breedste zin van het 
woord. Door bijvoorbeeld geregeld met een 
groepje zwerfvuil op te ruimen, een klussen-
dienst op te zetten of door boodschappen te 
doen voor oudere buurtgenoten. 

Fonds Leefbaarheid
Om mensen te stimuleren om actief een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in 
hun woonomgeving heeft Antares al sinds 
jaar en dag een financieel fonds, het Fonds 
Leefbaarheid. Jaarlijks doen tal van huur-
ders(groepen) met succes een beroep op een 
bijdrage uit dat fonds. Bijvoorbeeld materia-
len voor het organiseren van een verbindende 
activiteit waaraan de hele straat of wijk kan 
deelnemen. Een belangrijke voorwaarde voor 
een financiële bijdrage is dat vrijwilligers uit 
de wijk de activiteit zelf organiseren. 

Vrijwilligerswerk beloond
Als teken van dankbaarheid stelt Antares dit 
voetbalseizoen voor elke thuiswedstrijd van 
VVV Venlo tien kaarten beschikbaar voor 
vrijwilligers die klaarstaan voor hun buurt. 
Op die manier hebben we de afgelopen tijd 
al aardig wat vrijwilligers blij kunnen maken! 

Wilt u als vrijwilliger ook in aanmerking 
komen voor een kaart voor een thuiswedstrijd 
voor VVV of kent u vrijwilligers die we een 
plezier doen met zo’n kaart? Neemt u dan 
contact op met het team leefbaarheid via 
leefbaarheid@thuisbijantares.nl.  

Ongelukje gebeurd 
met uw scootmobiel? 
Meld het even!

Een heel aantal bewoners verplaatst zich 
met een scootmobiel. Een handige manier 
om nog lekker lang mobiel te zijn. Steeds 
meer woongebouwen beschikken over 
een eigen scootmobielruimte, waar u uw 
‘karretje’ veilig kunt stallen. 

Hoewel een scootmobiel uitermate wend-
baar is, kan het voorkomen dat u per 
ongeluk ergens tegenaan rijdt. Met een 
(kleine) beschadiging tot gevolg, bijvoor-
beeld aan deuren of deurstijlen. Met name 
bij een botsing tegen de liftdeuren kunnen 
deze ontwricht raken, met een mogelijke 
liftstoring tot gevolg. Overkomt u dit, dan 
vragen wij u vriendelijk dit even bij ons te 
melden. Anders draait Antares op voor de 
schade, terwijl bewoners hiervoor doorgaans 
verzekerd zijn. Een telefoontje naar ons Klant 
Service Centrum is voldoende. Ook kunt u 
e-mailen naar wonen@thuisbijantares.nl. 

Vernieuwde scootmobielruimte 
In het appartementencomplex aan het Verre-
kampplein in Venlo is de entree aangepast. De 
bestaande scootmobielruimte is opnieuw 
ingericht, waardoor er meer plek is om de 
scootmobielen veilig te parkeren. Daarnaast zijn 
we met de gemeente Venlo in overleg over de 
aanleg van een nieuwe scootmobielruimte bij 
het appartementencomplex aan de Kruisstraat/
Stationsstraat in Tegelen. Voor de bouw hiervan 
is het noodzakelijk om grond van de gemeente 
aan te kopen. Zodra hier nieuws over is, 
informeren we de bewoners van het  
complex zo snel mogelijk. 
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Handig! Deurdrangers 
Deurdrangers zijn enorm handig om te 
zorgen dat deuren in huis vanzelf dichtgaan. 
Daardoor heeft u minder tocht en minder 
warmteverlies. Een deurdranger wordt ook 
wel een deurveer of deursluiter genoemd. 
De dranger zorgt ervoor dat de deur zichzelf 
sluit. De deur valt niet hard dicht: het laatste 
stukje gaat heel rustig. U heeft dus geen 
lawaai van dichtslaande deuren. Een standaard 
deurveer koopt u al voor vijf euro bij de 
bouwmarkt. Een deurdranger die automatisch 
sluit, kost zo’n twintig tot vijftig euro, afhanke-
lijk van uw wensen, type deur en sluitkracht. 

Gordijnen dicht 
Doe gordijnen dicht om warmteverlies tegen 
te gaan. Bevinden uw radiatoren zich onder 
de ramen, zorg er dan voor dat de gordijnen 
op de vensterbank eindigen, zodat ze de 
radiatoren of convectoren niet bedekken. 

Verantwoord 
verwarmen
Dat u beter een warme trui kunt aantrekken zodat uw 
verwarming een graadje lager kan, weet u inmiddels vast wel. 
En dat stoken in ruimtes waar u toch niet verblijft niets toevoegt, 
is u ook ongetwijfeld bekend. Maar er zijn nog meer praktische 
tips die een positieve invloed hebben op uw energieverbruik. 
Wel zo handig, nu het stookseizoen weer in volle gang is! 

Dat versterkt namelijk juist het warmteverlies 
via de ramen!

Radiatorfolie voorkomt 
warmteverlies 
Heeft u radiatoren tegen een niet of slecht 
geïsoleerde buitenmuur? Plak dan radiator-
folie achter de radiatoren. Er ontsnapt dan 
veel minder warmte van de radiator naar 
buiten via de buitenmuur: de cv-ketel hoeft 
voortaan minder hard te stoken. Er is ook 
radiatorfolie die u direct op de achterkant van 
een radiator kunt plakken, zodat de folie niet 
in het zicht komt. 

Een gezond binnenklimaat 
Neem regelmatig stof van de radiatoren af 
met een vochtige doek. Dit voorkomt dat 
ongezonde stoffen vrijkomen bij verhitting. 
Ook komt het de verspreiding van de warmte 
ten goede. En dat kost weer minder energie!   

Luchten versus ventileren 
In het winterseizoen, als de verwarming vrijwel dagelijks aanstaat, is het nodig om 
elke dag te luchten én te ventileren. Maar let op: luchten is niet hetzelfde als ventile-
ren. Bij luchten zet u ramen open voor een snelle extra afvoer en aanvoer van lucht. 
Zo drijft u vervuilde lucht het huis uit en komt er frisse lucht binnen. Meestal is tien 
tot dertig minuten luchten voldoende, want zodra de vervuilde lucht weg is, heeft 
luchten geen effect meer. Denk eraan de verwarming even uit te zetten als u lucht; 
zo voorkomt u onnodig verlies van warmte.
 
Ventileren moet continu; dit is nodig voor uw gezondheid. Vroeger ging luchtverver-
sing in huis via naden en kieren. Maar in moderne, kierdichte huizen gebeurt dat niet 
en is andere ventilatie nodig. Voortdurende aanvoer van frisse lucht kan bijvoorbeeld 
via (klep)raampjes, ventilatieroosters of een mechanische ventilatie. Controleer 
regelmatig of de roosters goed werken en houd ze goed schoon. Zo komt u op een 
gezonde manier de winter door! 

Bron: milieucentraal.nl
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Molenbossenbewoonster 
Gertie Peelen, die Tweede 
Kerstdag haar 64e verjaardag 
viert, werd pas geleden tweede 
tijdens de uitverkiezing van 
De Gelukkigste Bewoner. De 
Blerickse voelt zich een héél 
gelukkig mens, hoewel zij best 
een pittig jaar achter de rug heeft. 
Hoe doet zij dat?

Medevrijwilligsters Wies Boots (met bril) 
en Anneberth Houben bewonderen de 
oorkonde die Gertie ontving.
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Gertie Peelen woont sinds 2012 op de achtste verdieping van Zuidenwind, 
de meest zuidelijke van de vier Molenbossenflats op de Blerickse Maasoever. 
Ze viel gelijk voor het adembenemende uitzicht. ‘Het kost niks en maakt 
me altijd gelukkig. De luchten die je hier ziet, zijn fenomenaal. Vooral het 
avondrood is hiervandaan onbeschrijflijk mooi. En als het in het najaar 
kouder begint te worden, ziet de dan nog relatief warme Maas er ’s ochtends 
soms uit als een stoombad. Met Nieuwjaar zie je vanaf dit punt één grote 
lichtshow, waar je ook kijkt. Ik kijk hier elke dag weer mijn ogen uit. 
Het is de kunst om van die kleine dingen te genieten.’ 

Aanwinst
Sinds de renovatie van Zuidenwind is Gertie helemaal in haar nopjes 
in haar woning. ‘Met name het nieuwe grotere balkon is een absolute 
aanwinst. Waar krijg je nou zo’n groot balkon? Daar kun je heerlijk met 
gasten zitten en eten. En onze bewonersruimte De Zeute Inval is ook 
fantastisch. Als je ziet hoeveel bewoners daar dankbaar gebruik van 
maken! Ik mag dan door KnaapenGroep (de aannemer die de Molenbossen 
renoveert – red.) zijn genomineerd als de gelukkigste bewoner, de tweede 
prijs die ik uiteindelijk heb gekregen is voor alle vrijwilligers. We doen het 
allemaal samen.’
Eigenlijk is heel opmerkelijk dat Gertie Peelen tweede werd tijdens de 
zoektocht naar De Gelukkigste Bewoner. Want in augustus verloor de 
Blerickse haar moeder. Een maand later overleed een goede vriendin. 
Zelf sukkelt Gertie Peelen van tijd tot tijd met haar gezondheid. Voor 
menigeen reden genoeg om bij de pakken neer te zitten, maar niet voor 
Gertie Peelen. ‘Je moet er toch wat van maken. Voor geluk moet je zelf 
zorgen. Als ik een beetje in de put zit, spreek ik mezelf toe. ‘Kom op’, 
zeg ik dan tegen mezelf. Ik heb drie kinderen en acht kleinkinderen. 
Die rekenen erop dat ik er voor hen ben en leuke dingen met hen doe.’

Dankbaar
Gertie Peelen hoopt dat de oorkonde die zij heeft gekregen ook voor 
anderen reden is om het leven van de zonnige kant proberen te zien en 
voor elkaar klaar te staan. ‘Iedereen heeft zijn rugzakje. Ik weet ook wel 

dat niet iedereen even sterk is om tegenslagen op te vangen, maar ik 
weet uit ervaring dat je jezelf een dienst bewijst door positief te denken. 
Toen Wiel, de liefde van mijn leven, begin 2010 van het ene op het andere 
moment overleed, was ik uiteraard intens verdrietig. Maar ik ben vooral 
heel dankbaar voor de fantastische jaren die we samen hebben gehad. 
Om met Rowwen Hèze te spreken: soms is het beter iets moois 
te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.’

Mensenmens
Gertie Peelen woont weliswaar alleen, maar eenzaam is zij niet. 
‘Als echt mensenmens ben ik best veel op pad. Oppassen op de klein-
kinderen, ik ben lid van een koor en ik ben druk als vrijwilliger hier in 
Zuidenwind. Maar als ik weg ben geweest, vind ik het ook altijd weer 
héérlijk om thuis te komen.’  

‘Geluk moet je zélf maken’
Thuis bij Gertie Peelen in de Molenbossen
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Duurzaamheid doen we samen!

Duurzaamheid gaat verder dan alleen extra isoleren of zonnepanelen plaatsen. Het gaat erom 
zodanig te investeren dat we energie en milieu kunnen sparen, terwijl we tegelijkertijd niet 
inboeten aan woonplezier. Daarom is duurzaamheid géén eenmalig project, maar een 
structureel onderdeel van ons werk. We betrekken daarbij graag onze huurders, gemeenten, 
leveranciers en andere partners. Iedereen telt én doet dus mee. Want duurzaamheid doen 
we samen! 

Drie thema’s
Onze visie op duurzaamheid komt erop neer dat we bij ál ons 
handelen de juiste balans willen vinden tussen effecten voor onze huurders, 
de leefomgeving en onze organisatie. Om dit vorm te geven, kiezen we voor drie thema’s. 
Per thema hebben we de principes en ambities op een rij gezet. Hier gaan we voor!

• De gelukkige bewoner
 Antares biedt woningen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, met een eigentijds 

comfort. Het belangrijkste is immers dat u zich als bewoner gelukkig voelt in uw woning en 
woonomgeving. Dus geen (over)last van geluid, toch en kou. Ook gaan we, als we verbete-
ringen uitvoeren aan uw woning, altijd voor een duurzame oplossing, waarbij energie kan 
worden bespaard en de effecten zo groot mogelijk zijn op de lange termijn. 

 Zo kunt u zo lang mogelijk van uw woning blijven genieten! 

• Het groene vastgoed
 Op het moment dat wij onze woningen renoveren, gaan we voor het best mogelijke 

duurzaamheidsniveau. Dat betekent dat we kiezen voor duurzame materialen en energie-
zuinige oplossingen. We verwachten van onze partners dat zij met ons meedenken. 

 Gaat het om nieuwbouw, dan realiseren we deze minstens energieneutraal en gasloos. 

• Duurzame bedrijfsvoering
 Om het goede voorbeeld te geven, gaat Antares actief aan de slag met de eigen bedrijfs-

voering. Denk aan minder (papier)verspilling en inkoop van duurzame materialen. Zo gaan 
we samen op weg naar een energieneutrale bedrijfsvoering.  

Antares vindt duurzaamheid belangrijk. 
Klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen gaan steeds meer invloed hebben op ons leven. 
Dat geldt voor onze omgeving, onze organisatie en ook voor 
u als bewoner. Maar wat is duurzaamheid nu precies? 
En hoe passen we dit toe in ons dagelijks leven? Hiervoor 
ontwikkelde Antares een duurzaamheidsvisie. 
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Duurzaamheid doen we samen!

Van label G 
naar A++

Pilot woningrenovatie in Kessel

Bij het renoveren van woningen is duurzaam-
heid een belangrijk aspect voor Antares. 
Om ervaring op te doen met nieuwe 
bouwkundige technieken en installatietech-
nieken, werd deze woning bij wijze van proef 
op een andere manier gerenoveerd dan tot 
nu toe gebruikelijk was. ‘De woning is van 
het slechtste energielabel, namelijk label G, 
naar label A++ gebracht’, legt manager 
duurzaamheid Ric Leenders uit. ‘Ook is de 
woning volledig gasloos. Zowel verwarmen, 
warm water als koken gebeurt elektrisch.’ 

Behaaglijk
Nieuw is dat om de woning beter te isoleren, 
de methodiek van binnenisolatie is toege-
past. ‘Om in lijn te blijven met de andere 
woningen in de straat wilden we het uiterlijk 
niet aanpassen. De gevel en de kozijnen zijn 
intact gebleven en we zijn van binnenuit 
gaan isoleren met dunne voorzetwandjes. 
Bijkomend voordeel van de gekozen 
verwarmingsinstallatie is dat radiatoren niet 
meer nodig zijn. Dat levert ruimte op.’ Voor 
de verwarming is op de benedenverdieping 
gekozen voor stralingspanelen in 
het plafond. Op de bovenverdieping zijn 
elektrische radiatoren geplaatst, die kleiner 
en smaller zijn dan traditionele radiatoren. 
‘Het grote voordeel van de elektrische 
stralingspanelen is dat er nog steeds op 
hoge temperatuur kan worden verwarmd, 
wat voor een behaaglijk gevoel zorgt.’

Tochtvrij
Ook de ventilatie is op andere wijze inge-
regeld. ‘We hebben gekozen voor een 
gebalanceerde mechanische ventilatie, 
die niet alleen afzuigt, maar ook verse lucht 
aanvoert. Vaak heeft zo’n zogenoemde 

WTW-installatie als nadeel dat bewoners 
tocht ervaren en er vervuiling van het 
plafond optreedt. In deze nieuwe toepassing 
is dat niet zo. Alleen in de centrale trappen-
hal wordt lucht ingeblazen; in de rest van de 
kamers is afzuiging. Dat voorkomt tocht en 
vervuiling.’

Zonne-energie
Het dak van de woning aan de Mariastraat 
heeft aan de voorzijde wel een nieuwe ‘look’ 
gekregen. Omdat er een elektrische boiler is 
geplaatst voor warm water, zijn er zonnecol-
lectoren tegen de nok van het dak geplaatst. 
De rest van het dakvlak is volledig bedekt 
met zonnepanelen voor het opwekken van 
elektriciteit. Ook is meteen een nieuwe 
keuken en badkamer geplaatst. 

Waardevolle ervaring
De kosten van de renovatie zijn iets hoger 
dan een traditionele renovatie, waarbij een 
woning naar label A of B gaat. Ric Leenders: 
‘Nu waarderen we meteen op naar A++. 
De huurprijs stijgt daardoor wel, maar de 
energielasten zullen zakken tot hooguit twee 
tientjes per maand. Toekomstige bewoners 
zijn daarom per saldo een stuk voordeliger 
uit!’ De komende maanden staat de woning 
nog leeg, om de nieuw toegepaste technie-
ken te evalueren en te bekijken of en hoe 
deze in toekomstige renovaties ook kunnen 
worden ingezet. ‘Daarna gaan we samen met 
de toekomstige bewoners monitoren of de 
verwachte opbrengsten inderdaad worden 
behaald. Zo kunnen we deze waardevolle 
ervaring gebruiken voor projecten van de 
toekomst!’ 

Wie aan de Mariastraat 7 in Kessel komt te wonen, is nog niet 
bekend. Wél staat vast dat deze nieuwe huurder een hele lage 
energierekening krijgt. De woning is namelijk nagenoeg CO2-
neutraal gerenoveerd. Dat scheelt niet alleen in de porte-
monnee, ook het wooncomfort gaat met sprongen vooruit. 
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Woongeluk

Om antwoord te geven op de vraag ‘hoe kan het dan 
beter?’ is het belangrijk om eerst terug te gaan naar de 
kern. Waarom doen we wat we doen? Waarom zetten 
we ons elke dag in voor onze doelgroep? Oftewel: 
wat is eigenlijk de bedoeling van Antares? Een werk-
groep haalde input op, discussieerde onderling en 
met de rest van de organisatie en sprak met collega-
corporaties. Wat onze bedoeling is? (samen werken aan) 
WOONGELUK! 

Kompas
‘De bedoeling werkt als een kompas’, licht manager 
Wonen Gé Faessen toe. ‘Het geeft de richting aan, 
maar is geen TomTom die stap voor stap aangeeft hoe 
je op je eindbestemming komt. Maar bij alles wat we 
doen, speelt de bedoeling in ons achterhoofd.’ 
Woongeluk is voor iedereen anders. ‘Dat is nu juist de 
kracht’, vervolgt Gé. ‘Het stelt ons in staat nog meer 
maatwerk te bieden, waarbij we ingaan op de individuele 
vraag of behoefte van die ene bewoner of een bepaalde 
bewonersgroep.’ 

Werken in wijkteams
Om de dienstverlening verder te verbeteren, wijzigen 
we ook onze organisatiestructuur. We delen teams 
anders in, waardoor onze medewerkers dichter bij de 
klant komen te staan. Gé Faessen: ‘In de eerste helft 
van 2018 gaan we werken met twee wijkteams. 
We denken dat Antares daarmee meer een ‘gezicht’ 
krijgt in de wijk. Het team als geheel voelt zich verant-
woordelijk voor de resultaten en de juiste klantbeleving. 
Onze belangrijkste partners zijn daarbij een verlengstuk 
van de wijkteams. Daarmee willen we dichter bij onze 
klant staan, zodat we elke dag weer samen kunnen 
werken aan het woongeluk van onze huurders!’ 

(samen werken aan) 
WOONGELUK 
Als corporatie doen we het zeker niet slecht. We scoren boven het landelijke 
gemiddelde als het gaat om klanttevredenheid, onze woningen vinden gretig 
aftrek en onze medewerkers werken met plezier bij Antares. En toch vinden 
we met zijn allen dat het nog beter kan.  
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Wat is uw favoriete 
plek in huis?
‘Lekker neerploffen’
Jeanne Tacken-Verberkt woont sinds 2007 in een smaakvol 
ingericht appartement in Den Haesencamp aan het Huber-
tusplein in Blerick. Ze hoeft niet lang na te denken over de 
vraag wat haar favoriete plek in huis is. ‘De bank in de 
woonkamer’ klinkt het vanaf, inderdaad, die bank. ‘Als ik 
thuis kom, vind het heerlijk om op de bank neer te ploffen 
en daar lekker te ontspannen, met een boek of een puzzel 
of om tv te kijken. Vanaf de bank heb ik ook prachtig uitzicht 
naar buiten. Ik vind het heel mooi om aan de bomen te zien 
hoe de seizoenen elkaar opvolgen.’

‘Meteen alles regelen’ 
Ria Weijers woont bijna zeven jaar in de Molenbossen in 
Blerick. Een van haar favoriete plekjes in huis: achter de 
laptop op het hoekje van de eettafel. ‘Ik ben in de regel heel 
druk met van alles en nog wat. Ik steek best veel tijd in de 
organisatie van allerlei bewonersactiviteiten. Dat doe ik vaak 
op de laptop.’ Haar appartement is sfeervol ingericht, met 
oog voor detail. ‘Leuke spulletjes en mooie kleuren zorgen 
ervoor dat het echt een thuis wordt. Daar geniet ik van!’

‘Medebewoners verwennen’ 
Ton Minten staat het liefste achter zijn fornuis te koken. 
‘Alhoewel ik na mijn werk ook graag even op de bank plof’, 
bekent hij. In zijn appartement aan de Jan Vermeerstraat 
heeft Ton er alles bij de hand om een smakelijke maaltijd te 
bereiden. ‘Ik kook heel graag. En als ik kook, dan maak ik ook 
meteen een grote portie. Zo kan ik enkele medebewoners in 
de flat ook verwennen met een verse maaltijd, die ze altijd 
lekker vinden. Ook als de mensen om me heen kleine klusjes 
hebben, help ik ze graag. Door elkaar te helpen, ontstaat er 
een goede onderlinge band!’ 

Iedereen heeft in huis wel een plekje waar hij of zij meestal 
te vinden is. Gewoon, omdat juist dat plekje zo prettig voelt. 
Op de bank, achter het fornuis, in de hobbykamer… Of juist 
lekker buiten; op het balkon of in de tuin. We vroegen drie 
van onze huurders: wat is úw favoriete plek in huis?
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We vinden het belangrijk dat onze woningen veilig zijn, dus ook brandveilig. Vandaar dat 
we onze woongebouwen regelmatig laten controleren op (brand)veiligheid. Zaken die 
verbetering behoeven, pakken we uiteraard zo snel mogelijk op. Ook de toezichthouders 
wijzen we op punten waar zij op kunnen letten om de brandveiligheid te bevorderen. 
Zo verwachten we van hen dat zij er op toezien dat de vluchtwegen vrij zijn. Een aantal 
toezichthouders heeft inmiddels ook een training bij de brandweer gevolgd. 

Vergrijzing
Maar hoe streng wij ook toezien op de naleving van de brandveiligheidsregels, uiteindelijk 
hebben de bewoners zelf een belangrijke rol bij de brandveiligheid in hun gebouw. Bij het 
ontstaan van de meeste branden speelt het gedrag van mensen namelijk een grote rol. 
‘Dat geldt voor alle bewoners, maar senioren zijn ook in dit opzicht een extra kwetsbare 
groep’, zegt Nick Boersma, beleidsadviseur Brandveilig Leven bij de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord. ‘En vanwege de vergrijzing en het feit dat senioren steeds langer thuis 
wonen, wordt het almaar belangrijker om ouderen goed te informeren over brandveiligheid.’ 
Boersma’s team Brandveilig Leven organiseert geregeld informatiebijeenkomsten voor 
oudere huurders van Antares. Zo zijn dit jaar nog bijeenkomsten georganiseerd bij de 
Kruisstraat in Tegelen en het Verrekampplein in Venlo. Tijdens die bijeenkomsten krijgen 
huurders informatie over het voorkomen van brand, het belang van vroegtijdige signalering 
van brand en over hoe te vluchten bij brand.

Pluizenfilter
Boersma: ‘Iedereen weet dat je een brandende kaars niet vlak bij een gordijn moet zetten. 
Maar veel mensen, ook ouderen, weten bijvoorbeeld niet dat het pluizenfilter van een 
wasdroger na elke droogbeurt leeggemaakt moet worden om brand te voorkomen. 
Of dat het niet verstandig is om laptops en telefoons aan de oplader te laten hangen 
als de batterij al is opgeladen. ’Ook over het vroegtijdig signaleren van brand bestaan 
misverstanden, zegt Boersma. ‘Ouderen hoor ik bijvoorbeeld wel eens zeggen dat een 

Tips voor het voorkomen van brand
• Vlam in de pan komt vaker voor dan u denkt. Laat u niet afleiden en gebruik bijvoorbeeld  

een kookwekker. Spreek ook het volgende met uzelf af: ‘Als de deurbel / telefoon gaat,  
dan zet ik eerst de kookplaat uit.’

• Wanneer u met kerst gaat fonduen of gourmetten met een brander, gebruik van géén spiritus.   
Zorg bovendien dat u een passend deksel bij de hand heeft, net als bij gewoon koken kan ook 
hier vlam in de pan slaan. 

• Zet kaarsen in een stevige, niet brandbare houder op een vlakke ondergrond. Brand alleen 
kaarsen in ruimten waar iemand aanwezig is. Tip: steek kaarsen in kerststukjes bij voorkeur  
niet aan; laat ze in ieder geval niet te ver opbranden.

• Maak de filters van de wasdroger na elke droogbeurt schoon. Dit duurt maar één minuut  
en bespaart zelfs energie. Tip: zet een prullenbakje naast de droger voor het stof.  
In de buurt aan het stofzuigen? Zuig dan gelijk de twee filters van de droger schoon. 

• Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen. Toch een natuurlijk boom?  
Tip: een natuurlijk boom die vocht kan vasthouden is minder brandbaar; kies voor een boom 
met kluit en geef deze dagelijks water. Voorkom dat u ingesloten raakt en zet de kerstboom, 
gezien vanaf de toegangsdeur, in de verste hoek van de kamer.

Senioren vormen een extra kwetsbare groep als het gaat 
om brandveiligheid. Reden voor Antares om vooral in woon-
gebouwen waar veel ouderen wonen informatiebijeenkomsten 
over brandveiligheid te organiseren. Ook in technisch opzicht 
hebben we al onze woongebouwen laten inspecteren. 

Als je slaapt, slaapt je neus ook
rookmelder wat hen betreft overbodig is, omdat ze vanzelf wakker worden als ze in hun 
slaap een rooklucht zouden ruiken. Maar als je slaapt, slaapt je neus ook en ruik je dus geen 
brandlucht. Je oren slapen daarentegen nooit. Dus als je rookmelder begint te piepen, word 
je daar wakker van. Rookmelders zijn dus absoluut geen overbodige luxe en zouden in geen 
enkele woning mogen ontbreken. En als je dan gewaarschuwd bent door de rookmelder, 
is het belangrijk dat je vooraf hebt nagedacht over je vluchtplan.’ 

Wilt u meer weten over brandveiligheid in uw woning, kijk dan op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid.
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Diverse bewoners van onze woongebouwen 
maken gebruik van sleutelkluisjes om 
verzorgenden of hulpverleners toegang tot 
de woning te verschaffen. Hartstikke handig, 
want zo kan de verzorger zelf de woning 
binnen komen. Zeker voor wat oudere of 
hulpbehoevende mensen een prettige 
oplossing. De meeste standaard sleutelkluis-
jes zijn voor een ervaren inbreker kinderspel: 
met een beetje geweld forceert hij het 
kluisje, waarna hij de sleutel er zo uit kan 
pakken. Met alle gevolgen van dien. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Hoewel huurders in principe zelf verantwoor-
delijk zijn voor het plaatsen van (veilige) 
sleutelkluisjes, is Antares op zoek gegaan 
naar een goede oplossing voor dit toene-
mend probleem. Vanaf nu kunt u via Antares 
een sleutelkluisje aanschaffen mét Politie-
keurmerk Veilig Wonen. U kunt dit Puck 
sleutelkluisje zelf aanschaffen (eigendom) 
voor 2 219,- bij bevestiging aan de muur of 
2 252,- bij bevestiging aan de deur, als 

muurbevestiging niet mogelijk is (prijzen 
inclusief montage). Ook kunt u het plaatsen 
van het sleutelkluisje laten verrekenen in uw 
servicekosten (geriefsverbetering). In dit 
geval betaalt u 2 2,50 per maand. Het kluisje 
blijft dan eigendom van Antares. Of u nu 
kiest voor koop of huur, in beide gevallen 
komt een erkend installateur het kluisje bij 
uw woning monteren.

Zeer inbraakwerend
Het Puck sleutelkluisje werkt met een 
gepatenteerde techniek. De zorgverlener 
voert de code in, waarna de stevige stalen 
kap open gaat en de sleutel uitgenomen kan 
worden. Een gepatenteerde techniek zorgt 
ervoor dat de code automatisch verdwijnt, 
zodat deze niet af te lezen is. De sleutelkluis 
is SKG** gekeurd (zeer inbraakwerend). Bij 
een poging het kluisje te forceren, blokkeert 
het systeem, waardoor het slot niet meer 
open te draaien is.
 
 

Interesse? Geef het bij ons aan! 
Heeft u interesse in het Puck  
sleutelkluisje? Laat het ons weten!  
U kunt hiervoor bellen naar ons Klant  
Service Centrum: (077) 373 36 66 
of mailen naar wonen@thuisbijantares.nl. 
Na bevestiging maakt de installateur 
met u een afspraak voor de 
montage. Een gerust gevoel!  

Sleutelkluisjes met Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: een gerust gevoel! 

Een tijdje geleden was diverse malen in het nieuws dat inbrekers zichzelf binnenlieten door de huissleutel uit 
sleutelkluisjes te roven. Deze kluisjes bleken relatief makkelijk open te breken voor de geoefende inbreker. Er zijn 
echter ook degelijke, goedgekeurde exemplaren op de markt. Antares biedt deze vanaf nu te huur of te koop aan. 
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Maar liefst 43 jaar woonde Mia Tiggelers met 
haar gezin aan de René van Chalonstraat in de 
Blerickse wijk Annakamp. ‘Met heel veel plezier 
hebben we daar decennialang gewoond. 
Maar op een gegeven moment trokken al onze 
generatiegenoten weg. In de vrijgekomen 
woningen kwamen meestal jonge gezinnen. 
Wij waren zo’n beetje de laatsten van de oude 
garde die overbleven. Maar mijn man wilde 
voor geen geld weg’, vertelt de inmiddels 
84-jarige Mia Tiggelers.
Nadat Mia’s echtgenoot begin dit jaar was 
komen te overlijden, polsten haar drie 
kinderen bij hun moeder of het niet verstandig 
was om nu dan toch maar te verhuizen.

Vergroeid
Mia: ‘Onverwacht snel kwam deze woning in 
de Wieënhof aan de Hendrik van Veldekestraat 
in Blerick beschikbaar. De vorige bewoonster 
had alles zo netjes onderhouden dat ik er zó in 
kon. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk was 
om afscheid te nemen van de oude buurt. Als 
je zo lang op een plek hebt gewoond ben je 

op de een of andere manier met de buurt 
vergroeid. Daar kwam in mijn geval bij dat het 
nog betrekkelijk kort geleden is dat mijn man 
overleden is. Alles bij elkaar genomen best 
veel om in een jaar te verwerken voor iemand 
van mijn leeftijd. Gelukkig sta ik er niet alleen 
voor en krijg ik veel hulp van mijn kinderen.’ 
Dat geldt in het bijzonder voor jongste dochter 
Marjan. Die bezoekt haar moeder niet alleen 
steevast in het weekeinde, maar is er ook op 
woensdagmiddag te vinden om huishoudelijke 
hand- en spandiensten te verlenen. Marjan: 
‘Ik werk voor Proteion Schoon en mijn moeder 
is zogezegd een van mijn klanten. Ik vind het 
heel fijn dat ik dit kan doen, ook al omdat ik 
juist door mijn werk maar beperkt tijd heb om 
mijn moeder te bezoeken. Op deze manier 
kunnen we het nuttige en het aangename 
verenigen.’

Fenomenaal
Zelf woont Marjan sinds vorige zomer in een 
appartement op de achtste verdieping van de 
Passageflat aan de Raadhuislaan in Tegelen. 

Vóór die tijd woonde zij jaren in een gezins-
woning in de Blerickse wijk Klingerberg. 
‘Je kent dat wel; tuintje voor en tuintje achter. 
Heel mooi allemaal, maar ook een boel werk 
als je een gezin en een baan hebt. En dan heb 
ik ook nog een hond waar ik elke dag een 
flinke wandeling mee probeer te maken. 
Nadat mijn zoon in Tegelen was gaan wonen, 
ben ik gaan kijken voor een woning bij hem in 
de buurt. Dit appartement is ideaal; vanaf mijn 
balkon heb ik een fenomenaal uitzicht richting 
Duitsland. Ik zit nu vaker buiten dan voorheen 
in mijn gezinswoning. En wat ook heerlijk is: 
als ik de lift naar beneden neem, heb ik alle 
winkels die ik nodig heb binnen handbereik.’

Bewonersruimte
‘Dat geldt voor mij ook hier in hartje Blerick’, 
stelt Marjans moeder tevreden vast. ‘Zeker nu 
ik sinds kort een rollator heb, is het voor mij 
belangrijk dat de winkels in de buurt liggen. 
Met mijn rollator krijg ik niet veel boodschap-
pen in één keer mee en daardoor moet ik wat 
vaker naar de winkel. Nee, ik mis hier niks. 
Of het zou een bewonersruimte moeten zijn. 
Hier wonen voornamelijk ouderen en die 
komen relatief weinig buiten de deur. Voor het 
sociale contact zou het goed zijn als we een 
ruimte hadden waar de bewoners elkaar met 
een kopje koffie of thee kunnen ontmoeten.’  

Zo moeder, zo dochter
Thuis bij 

Mia en Marjan 

Tiggelers

Mia Tiggelers-Niessen (84) en haar dochter Marjan Tiggelers 
(53) huren al jaren een woning van Antares. Beiden verhuisden 
enige tijd geleden en voelen zich intussen weer aardig op hun 
plek in de nieuwe woning.
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Zo moeder, zo dochter



18

Thuis b
ij A

ntares W
o

nen

Zodra uw aanvraag voor een nieuw keuken-
blok is goedgekeurd, komt deze op de lijst 
van uit te voeren onderhoudsprojecten. 
Enkele keren per jaar wordt deze lijst 
doorgestuurd naar de aannemers die in uw 
woning de nieuwe keuken gaan plaatsen. 
Een contactpersoon van het aannemersbe-
drijf neemt vervolgens contact met u op om 
een afspraak in te plannen. Tijdens deze 
afspraak loopt de medewerker samen met u 
alle praktische zaken door en bekijkt hij de 
huidige situatie. In dit gesprek bespreekt 
hij ook met u alle mogelijke opties. Wist u 
bijvoorbeeld al dat u extra kastjes kunt 
bijkopen, of een inbouwkoelkast? Aan de 
hand van een keuzeformulier neemt de 
aannemer alles met u door.   

Kijkje in de showroom
Wij kunnen ons voorstellen dat u op dat 
moment wellicht keuzes voorgelegd krijgt 
waarover u nog niet heeft nagedacht. 

Geen punt, u kunt altijd bedenktijd vragen en 
later uw definitieve keuzes doorgeven. Wat u 
ook kunt doen, is u vooraf al verdiepen in de 
mogelijkheden. Zo kunt u in de showroom 
van Bouwcenter Driessen in Venlo de 
standaard ‘Antares-keuken’ in levenden lijve 
bekijken. Dat geeft meteen een ander beeld 
dan wanneer u het vanaf een plaatje beoor-
deelt!
 
Online opties bekijken
Onze keukens (serie 200) komen van keuken-
leverancier Keller Keukens. Op hun website 
kunt u alle mogelijke (extra) opties alvast 
bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld tegen 
meerprijs kiezen voor een luxere afzuigkap in 
plaats van een standaard exemplaar. Of voor 
andere greepjes, die passen bij uw persoon-
lijke smaak. En wat dacht u van handige 
accessoires? Zo wordt de nieuwe keuken 
echt úw keuken!  

  

Nieuwe keuken? 
Meer mogelijk dan u denkt! 

Als uw keukenblok ouder is dan achttien jaar, kunt u ervoor kiezen een nieuw keukenblok te 
laten plaatsen. Maar wist u ook al dat er allerlei opties zijn waaruit u, tegen betaling, kunt 
kiezen? Er is meer mogelijk dan uw wellicht zou denken! 

Bouwcenter Driessen ligt aan de 
Van Heemskerkweg 2, 5928 LL in Venlo 
(TradePortWest 8002). De showroom is van 
maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur 
tot 17.00 uur (op donderdag zelfs tot 20.00 
uur) en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 
uur. De webwinkel van Keller Keukens - 
speciaal voor huurders - vindt u hier: 
https://webwinkel.kellerkeukens.nl/
voor-huurders.html/
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We lopen er regelmatig tegenaan dat het 
klachtenformulier wordt ingevuld voor zaken 
die eigenlijk reparatieverzoeken zijn. En dat 
is zonde; uw reparatieverzoek loopt onnodig 
vertraging op. We kunnen ons voorstellen 
dat u in verwarring bent voor welke zaken u 
welk formulier moet gebruiken. Daarom 
leggen we het graag aan u uit. 

Reparatieverzoek
Stel; uw kraan lekt. Of het toilet loopt door. 
U constateert schimmelvorming. Of uw ruit 
barst. In alle gevallen dat er iets kapot is of 
niet naar behoren functioneert en u kunt het 
zelf niet repareren, dient u een reparatiever-
zoek in. Hiervoor dient u lid te zijn van het 
3-in-1-fonds. Een reparatieverzoek indienen 
kan op verschillende manieren. 
• Wilt u het reparatieverzoek telefonisch 

kenbaar maken, dan belt u het telefoon-
nummer van Antares: (077) 373 36 66.  
Via het telefoonkeuzemenu wordt u direct 
doorverbonden met het servicebedrijf bij  
u in de buurt. De medewerker noteert uw 
reparatieverzoek, uw adresgegevens en 
uw telefoonnummer. U hoort meteen hoe 
het verder gaat en wie de reparatie 

betaalt: u of Antares. Ook bij spoedrepara-
ties buiten kantoortijden belt u hetzelfde 
telefoonnummer. 

• Ook kunt u via Mijn Antares uw reparatie-
verzoek indienen. U logt in met uw 
persoonlijke gegevens en kunt met een 
handig stappenplan precies aangeven 
waar het mankement zit. Het verzoek gaat 
rechtstreeks naar de aannemer, die het zo 
snel mogelijk oppakt en met u een 
afspraak maakt voor reparatie. 

• Tot slot kunt u ook per e-mail het repara-
tieverzoek indienen. Gebruik hiervoor het 
e-mailadres reparatie@thuisbijantares.nl. 
Vergeet niet uw adresgegevens en 
telefoonnummer te vermelden, zodat het 
servicebedrijf u kan terugbellen. 

Klacht
Bent u niet tevreden over onze dienstver-
lening of wilt u een suggestie doen hoe wij 
zaken beter kunnen aanpakken? Gebruik dan 
het klachten- of suggestieformulier. Daarmee 
bedoelen we bijvoorbeeld dat zaken niet 
goed zijn afgehandeld of u op een onprettige 
manier bent behandeld. In dat geval 
nodigen wij u uit de situatie zo goed 

Het is supervervelend als iets in uw woning niet goed werkt of zelfs helemaal kapot is. Dat wilt u natuurlijk het liefste 
zo snel mogelijk opgelost hebben. Om dit te doen, is het belangrijk om deze zaken op de juiste manier te melden. 
Anders leidt een eenvoudig reparatieverzoek misschien wel onnodig tot een klacht! 

mogelijk te omschrijven, zodat onze klachten-
coördinator de klacht naar de juiste mede-
werkers of de juiste partner kan leiden. 

Heeft u een specifieke klacht over overlast in 
uw woonomgeving? Bijvoorbeeld over een 
hond die voortdurend blaft, over uw buren 
die steeds maar ruziën of over zwerfvuil dat 
rondom uw gebouw ligt. In dat geval is er 
sprake van overlast en kunt u contact 
opnemen met het team leefbaarheid. 
Het team is bereikbaar via (077) 373 36 66 
of leefbaarheid@thuisbijantares.nl. 

Twijfel? 
Twijfelt u of u in uw geval een klacht of een 
reparatie moet melden? Neem gerust even 
contact op met ons Klant Service Centrum. 
Dit is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 12.30 
uur en van maandag t/m donderdag ook van 
13.30 tot 16.30 uur. Onze medewerkers 
helpen u graag. Het zou zonde zijn als een 
eenvoudige reparatie onnodig lang op zich 
laat wachten!  

Heeft problemen met uw cv? Neem dan 
rechtstreeks contact op met uw installateur. 
Voor Meijel, Tegelen, Venlo en Blerick: 
Kemkens Installaties (0492) 54 76 85. 
Voor Kessel, Kessel-Eik en Baarlo: 
Volta Limburg (0900) 14 05

Het verschil tussen klachten 
en reparatieverzoeken
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Het team Incasso staat dagelijks klaar voor huurders met kleine en grote financiële problemen. Zij bieden een luisterend oor en 
zoeken samen met u naar een goede oplossing. Met praktische adviezen en tips helpen de incassomedewerkers u op weg. In elke 
editie van Thuis bij Antares lichten we een van deze tips toe. In deze editie: het afscheid van papieren facturen.  

Papieren facturen in de prullenbak

Bij Antares kunt u op meerdere manieren uw huurbetaling vóór of op de eerste van de 
maand voldoen. Zo kunt u betalen via automatisch incasso, u kunt het huurbedrag maan-
delijks zelf overmaken naar onze rekening en u kunt zelfs bij ons op kantoor uw huur 
komen pinnen. Voor de mensen die tot nu toe de huur zelf overmaakten, gaat er vanaf 
2018 iets veranderen. Zij ontvangen namelijk geen factuur meer. 

Een aantal huurders ontvangt elke maand per post een factuur voor het betalen van de huur. 
Een woningcorporatie is niet verplicht hiervoor steeds opnieuw een factuur te versturen. 
Antares heeft dit tot nu toe altijd als een extra service gedaan. U zult begrijpen dat het 
verzenden van deze facturen geld én papier kost. Met het oog op duurzaamheid en het 
besparen van kosten, stopt Antares hiermee. Zo kunnen we het geld dat we besparen, 
uitgeven aan zaken waar alle huurders voordelen van hebben. De laatste facturen worden 
verstuurd voor de huurbetaling over januari 2018. Uiteraard ontvangt u bericht als de 
huurprijs wijzigt, zodat u dit kunt aanpassen in uw administratie. 

Automatisch incasso
Als u gewend bent elke maand een factuur te ontvangen, dan is het natuurlijk even omscha-
kelen. Om het voor uzelf gemakkelijk te maken, kunt u ons opdracht geven het huurbedrag 
elke maand bij u te incasseren. Zo voorkomt u dat u de betaling vergeet of het juiste huur-
bedrag niet meer weet. Op onze website www.thuisbijantares.nl vindt u bij ‘formulieren’ 
het formulier ‘Doorlopende machtiging incasso huur’. Geeft u Antares toestemming, dan 
schrijven wij het juiste huurbedrag op de eerste van elke maand van uw rekening af. 
Wijzigingen in de huurprijs voeren wij automatisch door. 

Betalen via Mijn Antares
Ook kunt u ervoor kiezen om via het online klantportaal Mijn Antares de huur te betalen. 
In Mijn Antares ziet u bij ‘mijn contracten’ de specificatie van uw huurprijs. U ontvangt elke 
maand een AcceptMail in uw eigen mailbox met een betaalverzoek om de huur eenvoudig 
en veilig via iDeal te voldoen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons incassoteam. Het telefoonnummer 
is (077) 373 36 66. Ook kunt u e-mailen naar wonen@thuisbijantares.nl.  
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Jeffrey Witjens gebruikte Mijn Antares om 
de huur van zijn woning op te zeggen. 
‘Ik had me eerder al aangemeld op Mijn 
Antares en zo gezien dat een huuropzegging 
één van de zaken was die je online kunt 
regelen. Dus toen het zover was, wist ik dat 
ik dat gewoon online kon regelen. Het werkt 
heel eenvoudig. Meteen na het verzenden 
kreeg ik keurig een bericht van ontvangst. 
Ook mensen die niet zo handig zijn met een 
computer kunnen hier prima mee uit de 
voeten. Alles wijst zich vanzelf!’ 

‘Mijn Antares werkt 
hartstikke eenvoudig’
Sinds maart kunnen alle huurders van Antares via 
www.thuisbijantares.nl inloggen op Mijn Antares. Hier regelt u 
allerlei woonzaken vanuit uw luie stoel. En dat is helemaal niet 
ingewikkeld, zeggen gebruikers Jeffrey Witjes en Jon van Peij. 

Ook John van Peij gebruikte Mijn Antares. 
‘Ik had al een paar keer reparatieverzoeken 
gedaan via Mijn Antares. Dat werkte prima. 
Toen ik mijn huur wilde opzeggen, was het 
voor mij niet meer dan logisch om dit via 
Mijn Antares te doen. Inmiddels woon ik in 
een koopwoning, dus ben ik geen huurder 
meer van Antares. Maar ik kan het anderen 
zeker aanraden. Met name ouderen zien 
vaak een drempel om een online systeem te 
gebruiken. Maar als je je er even in verdiept, 
is het ook voor wat oudere mensen heel 
goed te doen!’ 

Op het moment dat u als nieuwe huurder uw woning betreedt, wordt u overspoeld 
met informatie, indrukken en ideeën. Wij kunnen ons voorstellen dat u het liefst meteen 
aan de slag gaat om van uw woning uw thuis te maken; de rest komt later wel. Daarom 
organiseert Antares voortaan regelmatig een informatiemarkt voor nieuwe bewoners. 

Informatiemarkt maakt 
nieuwe huurders wegwijs

We merken dat nieuwe huurders vaak pas na 
enkele weken of maanden vragen hebben. 
Hoe zit het eigenlijk met servicekosten? 
Wat als ik overlast ervaar van mijn buren? 
Wat kan ik doen aan duurzaamheid in mijn 
woning? Hoewel u het antwoord misschien 
wel gehoord heeft bij de sleuteluitgifte of 
het terug te vinden is in uitgereikte brochures 
of op de website, is het soms fijn om deze 
vragen persoonlijk te kunnen stellen. 
Daarom organiseert Antares enkele malen 
per jaar een informatiemarkt waar alle 

‘nieuwe’ huurders van harte welkom zijn om 
hun vragen te stellen. Onze medewerkers 
staan voor u klaar om u op allerlei gebied 
met raad en daad terzijde te staan. 

Van harte welkom! 
Nieuwe bewoners krijgen een persoonlijke 
uitnodiging thuisgestuurd. Huurt u al langer 
bij Antares, maar wilt u ook graag gebruik 
maken van de informatiemarkt? Laat het dan 
even weten via wonen@thuisbijantares.nl. 
U bent van harte welkom! 
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Pas op, nat!

Antares verloot bij iedere uitgave van 
dit bewonersblad vijf cadeaubonnen 
van € 50,00 onder huurders die sinds 
de vorige loterij kenbaar hebben 
gemaakt dat ze de huur automatisch 
gaan betalen en vijf cadeaubonnen van 
€ 50,00 onder huurders die al langer 
automatisch hun huur betalen. 

De winnaars van deze loterij zijn:
Dhr. Essers, Steyl
Mw. Houben, Blerick
Dhr. Janssen, Blerick
Dhr. Slaats, Meijel
Mw. Adams, Venlo
Dhr. Ajouaou, Tegelen
Dhr. Gandaoui, Tegelen
Dhr. Baay, Blerick
Mw. van Deurzen, Blerick
Dhr. Bouten, Kessel

Wilt u ook automatisch gaan betalen 
en voortaan kans maken op een cadeau-
bon? Download dan het formulier op de 
website, geef het aan via Mijn Antares 
of bel het Klant Service Centrum op 
telefoonnummer (077) 373 36 66. 
Ook kunt u e-mailen naar 
wonen@thuisbijantares.nl.

Huurt u in al sinds 1968 bij Antares (of één van zijn rechts-
voorgangers)? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij zetten 
namelijk graag onze vijftigjarige huurders in het zonnetje. 
Uit ons computersysteem kunnen we de juiste gegevens 
helaas niet achterhalen. Daarom roepen we onze jubilarissen 
op om zichzelf bij ons te melden. Huurt u in de loop van 
2018 vijftig jaar bij ons, of zelfs al langer en bent u nog niet 
eerder aan de beurt geweest? 
Stuur dan een e-mail naar communicatie@thuisbijantares.nl. 
Dan ontvangt u van ons een leuke attentie! 

Wie vanaf nu het kantoor van Antares bezoekt, wordt verrast door 
een nieuwe entree. We heten u van harte welkom met een frisse 
en eigentijdse uitstraling! 

De lange, meanderende trap die onder het gebouw uitkwam, 
wordt vervangen door een rechte trap, die u direct naar de 
voordeur brengt. Binnen zijn de muren geschilderd, is er een 
nieuwe balie geplaatst en is het meubilair vervangen. De wacht-
ruimte is comfortabeler en (gebruiks)vriendelijker gemaakt, met 
onder andere een nieuwe koffiebar. Uiteraard blijven onze 
baliemedewerkers u als vanouds vriendelijk te woord staan om 
uw vragen te beantwoorden over al uw woonzaken! 

Een halve eeuw huren
Verloting laatste 
startbewijzen Venloop

Van harte welkom!

De startbewijzen voor de populaire Venloop waren ook dit jaar 
in recordtempo uitverkocht. Als sponsor heeft Antares nog 
enkele startbewijzen beschikbaar voor dit grootste sporteve- 
nement van deze regio. Die verloten we graag onder onze 
huurders. 

Dus viste u achter het net bij de verkoop van de startbewijzen of 
wilt u alsnog kans maken op een startnummer, stuurt u dan vóór 
20 januari 2018 een e-mail naar communicatie@thuisbijantares.nl 
en ding mee naar deze laatste startbewijzen. Veel succes! 
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Horizontaal
1. tijdruimte, 4. Griekse letter, 
8. nooit is minder goed, 11. faam, 12. overdreven sullig 
om het nog te vorderen, 13. tocht, 15. geprojecteerd
achter een godin, 17. deel van een breviergebed, 18. op de 
wijze van, 19. ondergoed, 20. afgelegen, 21. voor een paardje 
buitensporig warm, 22. specerij, 23. hees, 25. filmdecor, 
26. hoeveelheid, 27. nu dan, 28. grasland, 31. die jongen deelt 
met zijn naamgenoot 32. deel van een doel, 33. zo duur is 
een ledikant, 35. autotype, 37. visje, 38. glad neerliggend, 
39. gevangeniskamer, 41. merkwaardig, 42. grappenmaker, 
43. spijskaart, 44. gezichtswater, 45. struisvogel, 46. rivier 
in Duitsland, 47. graveur, 48. bijdehand.

Verticaal
1. gebergte in Frankrijk, 2. muzikaal gebalk achter 
je slee, 3. paard, 4. ten einde dat, 5. lifthalte, 
6. vergiffenis, 7. Turkse titel, 8. tijdelijk in gebruik geven, 
9. aanbidden, 10. plaats in Gelderland, 14. bijna-
bisschop, 16. innig, 19. opschrift op trucks, 20. ton, 
21. dierenverblijf, 22. biljartstok, 24. deel van de
hand 25. neerslag, 27. doorwaadbare plaats, 
28. alcoholische drank, 29. houtsoort, 30. Spanje 
en Portugal, 31. zangvogel, 32. buidel, 34. twee 
dieren die met het ijs gaan schuiven, 35. sloerie, 
36. hoorbaar het tegengestelde van de dia, 
38. burcht, 39. bewijsstuk, 40. gril, 42. compagnie, 
43. sporenplantje.

De oplossing van de doordenker uit de vorige uitgave: VENLOOP VOORPRET.  
Onder de goede inzendingen hebben we een cadeaubon verloot.  
De winnaar is Léon Kater uit Blerick.

De nieuwe puzzel is een combinatie van een cryptogram en een kruiswoord-
puzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vetgedrukt. Als u de puzzel hebt 
opgelost, vult u de gevraagde letters in de genummerde vakjes van de 
oplossingsbalk in. 

Stuur uw oplossing vóór 1 maart 2018  
naar puzzel@thuisbijantares.nl of redactie Thuis  
bij Antares, antwoordnummer 9, 5930 VB Venlo-
Tegelen. Een postzegel is niet nodig. Vergeet niet 
uw naam en contactgegevens te vermelden!

Contact
Antares

Postadres
Postbus 3046

5930 AA Venlo-Tegelen

T (077) 373 36 66
E info@thuisbijantares.nl
I www.thuisbijantares.nl

Voor spoedeisende 
storingen buiten kantooruren 

T (077) 373 36 66

Bezoekadres
Venloseweg 7, Venlo-Tegelen

ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur
ma t/m do middag op afspraak

Servicedesk Meijel
Alexanderplein 2, Meijel

iedere eerste donderdag van 
de maand 9.00 - 12.00 uur

Servicedesk Kessel
Keverbergstraat 2-B, Kessel

ma 8.30 tot 12.30 uur
do 8.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

vr 8.30 - 12.30 uur

gegevens

Zelf een voorziening 

aangebracht? 

Vergeet deze niet 

te verzekeren! 



Coördinatoren 
leefbaarheid

www.thuisbijantares.nl

Een leefbare woonomgeving is een belangrijk thema 
bij Antares. Onze enthousiaste en betrokken 

coördinatoren leefbaarheid zijn vrijwel dagelijks in 
de wijken te vinden om te helpen uw leefbaarheid 

te vergroten. Pieter Kolenberg, Conchita García, 
Trudy Janssen, Frank Hurkmans, Jos 

Wolbertus en John van Horsen zijn het 
gezicht in de wijk. Heeft u vragen 

over leefbaarheidskwesties in 
uw omgeving? Spreek 

onze coördinatoren 
gerust even aan. 

Ze staan u graag met 
raad en daad bij!  


