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Dynamiek

Ik denk dat de wereld te klein zou zijn. Maar, 
vervang het woord auto eens door woning en 
lees het stukje dan nog eens. De vergelijking is 
frappant, niet? Met dit verschil dat het geen 
hypothese is, maar precies wat zich nu afspeelt 
op de woningmarkt. Uit angst dat er in de 
toekomst te veel woningen zijn, temperen 
provincie en gemeenten de nieuwbouw van 
woningen nu al fors. Ondertussen is de vraag 
naar woningen door gezinsverdunning de 
komende jaren eerder groter dan kleiner. Dat 
zou er zomaar toe kunnen leiden dat mensen 
de regio de rug toe keren, omdat er geen 
woning naar wens te vinden is. 

Het is duidelijk dat ik weinig enthousiast ben 
over het al te drastisch inperken van de 
nieuwbouwproductie. Daarbij sluit ik geenszins 
de ogen voor een mogelijke bevolkingskrimp. 
Wel wil ik pleiten voor slimmere oplossingen. 
Oplossingen waarbij nieuwbouw en krimp zo 
mogelijk hand in hand kunnen gaan. 

Het gegeven dat in de regio ongeveer 40 
procent van de woningen verhuurd is (waarvan 

een belangrijk deel door woningcorporaties) 
en 60 procent in eigendom is van particulieren 
of beleggers, biedt daartoe een opening. 

Van woningeigenaren en beleggers hoeven 
we niet veel te verwachten. Ik moet de eerste 
nog zien die zijn woning(en) sloopt, zelfs als ze 
totaal versleten zijn. Dat verouderde particuliere 
bezit is een probleem waarvoor niet zomaar 
een oplossing voorhanden is.

Kansrijker ligt dat voor het bezit van woningcor-
poraties. Als langjarige partners van stad en 
dorp zit het in hun aard om ver vooruit te 
plannen. Dat stelt corporaties en gemeenten in 
staat om af te spreken dat we voorlopig blijven 
bouwen voor de vraag die er nu gewoon nog 
is. Woningen waar er te weinig van zijn, voor 
het groeiend aantal ouderen bijvoorbeeld. 
Of moderne nieuwbouwwoningen met ‘nul op 
de meter’, waarmee we onze klimaatdoelstellingen 
sneller bereiken. 

We halen het slot dus van de nieuwbouw-
productie, bouwen nu meer dan volgens de 

richtlijnen van de provincie en gemeenten zou 
mogen. Dat doen we niet zomaar, daar zetten 
we ook iets tegenover. 

We maken een harde afspraak over het aantal 
oude woningen dat we slopen op het moment 
dat de voorspelde krimp daadwerkelijk mocht 
toeslaan. Per saldo komen we dan op hetzelfde 
uit. Met dit verschil dat er wel weer bouwkranen 
in de stad verschijnen. We brengen dynamiek 
terug in de stad.

Antares wil graag meedenken over de toe-
komst van de regio. Dat is belangrijk voor u als 
huurder, omdat we niet alleen vandaag leven, 
maar ook de toekomstige generatie een prima 
thuis willen bieden. Juist dát maakt het werken 
bij een woningcorporatie zo leuk.

Paul Stelder
Directeur-bestuurder Antares 

Stel je het volgende eens voor. Er zijn nu zoveel auto’s op de weg, dat de regering het radicale 
besluit neemt dat er nog maar mondjesmaat nieuwe auto’s de weg op mogen. Nieuwe schone en 
zuinige auto’s komen niet meer uit de fabriek. Het wordt onveiliger en zeker niet schoner op straat. 
Onderhoudskosten stijgen. Heb je een auto, dan mag van geluk spreken. Heb je er geen dan mag 
je op de wachtlijst of betaal je je blauw voor een tweedehandsje.

Thuis bij Antares is een uitgave van Antares 

en verschijnt drie keer per jaar. Het blad is 

bestemd voor huurders en relaties van 

Antares. Oplage 6.200 exemplaren.
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Ook in 2018 wordt er weer volop gebouwd en verbouwd bij 
Antares. In Blerick schiet het hard op met de renovatie van de 
Molenbossenflats, terwijl in Tegelen twee nieuwe woonprojecten 
verrijzen. Een korte update van de projecten in uitvoering. 

Bouwen en verbouwen in 2018
Maasveldstraat 
Steyl
Naast het woonzorgcomplex met 21 
studio’s voor PSW, dat al aardig vorm krijgt, 
bouwt Antares hier zeven energieneutrale 
huurwoningen, die in het derde kwartaal 
van dit jaar worden opgeleverd. Bewoners 
van deze woningen betalen straks géén 
energiekosten meer, met uitzondering van 
de (verplichte) vastrechtkosten op de 
elektra-aansluiting. Wel betalen bewoners 
een zogenoemde ‘energieprestatievergoe-
ding’. In deze woningen is geen gasaanslui-
ting. Om voor deze duurzame woningen in 
aanmerking te komen, kunnen woningzoe-
kenden ‘solliciteren’. Heeft u interesse? Ga 
dan naar www.thuisbijantares.nl. Daar vindt 
u alle informatie over de procedure en de 
huurprijzen. 

Keramiekstraat 
Steyl
Aan de Keramiekstraat in Steyl is een 
vliegende start gemaakt met de bouw van 
vier woonblokken, die naar verwachting eind 
2018 worden opgeleverd. Elk woonblok 
bestaat uit vijf studio’s met een algemene 
keuken en woonkamer, die zijn bestemd voor 
cliënten van het Regionaal Autisme Centrum. 
Bij de bouw worden duurzame materialen 
gebruikt én zijn energiebesparende maat-
regelen genomen, zoals zonnepanelen op 
de daken van de woongebouwen. 

Molenbossen 
Blerick
Nadat de werkzaamheden aan balkons, liften 
en entree grotendeels zijn afgerond, is direct 
na Pasen gestart met de binnenrenovaties 
van de 142 woningen van Molenbossenflat 
‘Vogelvlucht’. De binnenrenovaties worden 
steeds bij een ‘strang’ van tien of twaalf 
woningen boven elkaar tegelijk uitgevoerd. 
Vóór de zomervakantie zijn alle woningen 
gerenoveerd en kunnen de bewoners de 
stof- en geluidsoverlast achter zich laten. 

Direct na de zomervakantie start Antares met 
de renovatie van de laatste van de vier flats, 
genaamd ‘Zonsopgang’. Bewoners van deze 
flat zijn in maart tijdens een informatiebijeen-
komst al geïnformeerd over de werkzaam-
heden. 

Betouwstraat 
Tegelen
De make-over van het woongebouw aan 
de Betouwstraat is in volle gang. Het dak is 
voorzien van zonnepanelen en luchtwarmte-
pompen. Zo wordt ook hier een slag gesla-
gen als het gaat om duurzaamheid. Daarnaast 
krijgt het ruim dertig jaar oude gebouw een 
nieuwe, eigentijdse uitstraling. De oplevering 
is in juni van dit jaar. 
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‘Dit is het enige 
uitje dat ik nog heb’

Hoeskamer ’t Peske voorziet in behoefte 

ze haar zelfgebreide gele sjaal afdoet.
Het handwerkclubje is slechts een van de vele 
activiteiten die wekelijks plaatsvinden in de 
Hoeskamer. Zo kunnen ouderen er kaarten, 
bewegen of gewoon gezellig met elkaar 
buurten. Daarnaast zijn er zo nu en dan films 
te zien, vinden er gemeenschappelijke 
maaltijden plaats en organiseert de Katholieke 
Bond van Ouderen (KBO) er themabijeen-
komsten.

Voor ieder wat wils 
‘Kortom: er is voor ieder wat wils’, vat 
voorzitter Nico Wijers van stichting Hoeskamer 
’t Peske het programma kort samen. Secretaris/
penningmeester Jac Ewals heeft geturfd dat 
er vorig jaar zo’n driehonderd activiteiten 
plaatsvonden in de Hoeskamer. Samen 
trokken die circa 3.800 deelnemers. Ewals: 
‘Dat is best veel, maar minder dan een paar 
jaar geleden. In 2015 kreeg de Hoeskamer 

Ruim op tijd voor haar wekelijkse handwerk-
clubje loopt Truus Abels (94) met haar rollator 
de Hoeskamer binnen. Lies Dings (83), 
vrijwilligster van het handwerkclubje, en Annie 
Faassen (84) zijn haar voorgegaan op deze 
woensdagmiddag. 

Pas geleden was het precies vijf jaar geleden dat op de vierde 
verdieping van woongebouw ’t Peske in Tegelen een kleinschalige 
ontmoetingsruimte open ging. Uiteraard vierden de gebruikers 
dat eerste lustrum. Hoewel het aantal bezoekers de afgelopen 
tijd iets terugloopt, voorziet de ‘Hoeskamer’ nog altijd in een 
belangrijke behoefte. 

Kletsen 
De drie zijn zo ongeveer vanaf het eerste uur 
bij het handwerkclubje. Voordien zat Lies 
Dings zo nu en dan thuis te handwerken, als 
ze tenminste niet met de fiets op pad was. 
Maar sinds ze haar fiets definitief op de 
standaard heeft moeten zetten, is haar 
actieradius beperkter. ‘Ik vind het handwerk-
clubje niet alleen leuk vanwege de handwerk-
tips die we uitwisselen, maar ook vanwege 
het kletsen met elkaar.’

Voor Annie Faassen is het wekelijkse hand-
werkclubje zelfs het enige uitje dat zij nog 
heeft, zegt ze. ‘Dus ik verheug me elke week 
enorm op deze gezellige middag met de 
dames.’ Truus Abels is met haar gezegende 
leeftijd van 94 jaar het oudste lid van het 
handwerkclubje van een dozijn dames op 
gevorderde leeftijd. ‘Maar ik ben ook nog de 
kwiekste’, zegt ze met een kwinkslag, terwijl 

nog ongeveer 5.000 mensen over de vloer. 
Wij denken dat dat voor een belangrijk deel 
lag aan de warme uitstraling van onze 
vrijwilligster/gastvrouw Mien Peeters. Daar 
was iedereen dol op. Maar we denken dat 
ook de ouderen individualistischer aan het 
worden zijn. Ouderen zijn minder te porren 
voor gemeenschappelijke activiteiten dan 
een aantal jaren geleden.’ 

Van de straat 
Dat neemt niet weg dat de Hoeskamer 
volgens de bestuursleden nog altijd in een 
behoefte voorziet. Nico Wijers: ‘We zien 
toch dat ouderen uit heel Tegelen de weg 
naar de Hoeskamer weten te vinden. 
De onderlinge contacten voorkomen of 
verlichten gevoelens van eenzaamheid. 
En dit werk houdt ook ons van de straat’, 
zegt hij knipogend naar zijn mede-
bestuurslid. 
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Gros verwarde personen is te helpen

Maakt uw buurman een steeds vreemdere, 
verwarde indruk? Of woont er iemand in uw 
buurt die steeds meer drinkt, zichzelf verwaar-
loost en nog maar sporadisch buiten komt? 
In deze en vergelijkbare situaties kunt u een 
beroep doen op het team Bemoeizorg van 
Vincent van Gogh.

Zorgen
Dat team is gespecialiseerd in het helpen van 
mensen die niet zelf om hulp vragen. Iedereen 
die zich zorgen maakt over iemand in zijn of 
haar omgeving, kan dit telefonisch of per 
e-mail melden bij het team Bemoeizorg. 
Het gaat dan om mensen die niet zelf om hulp 
vragen of die hier mogelijk helemaal niet voor 
openstaan. 

Tot de doelgroep behoren mensen met 
psychiatrische problemen, verslavingsproble-
men en/of ernstige problemen als het gaat om 
wonen, werken, en/of financiën. Mensen met 
dit soort problemen wonen steeds vaker in 
woonwijken, zegt Martijn Nuijten van Bemoei-
zorg voor Zorgwekkende Zorgmijders (BZZ), 
zoals de dienst van het Vincent van Gogh 

Instituut volledig heet. Martijn: ‘Heel veel 
mensen in Nederland weten de weg wel te 
vinden naar de huisarts of naar het sociaal 
wijkteam, zoals we dat tegenwoordig hebben. 
Wij bedienen eigenlijk ongevraagd de 
doelgroep die dat niet doet, maar waar wél 
zorgen om zijn en waar overlast van ervaren 
wordt, waar sprake is van vervuiling en mensen 
die zich isoleren, van middelengebruik en 
mensen die verward gedrag vertonen.’

Gissen
Naar de omvang van de doelgroep kan 
Bemoeizorg alleen maar gissen. Martijn: 
‘Dat komt doordat de problematiek die wij 
behandelen achter gesloten deuren zit. 
Het enige wat bij ons in beeld komt, is wat 
aangemeld wordt. Aanmelden kan iedereen, 
dat maakt het laagdrempelig. Dat kan een 
buurman of -vrouw zijn of een huisarts, een 
woningcorporatie of de politie. Dat gebeurt 
dus eigenlijk alleen als er signalen zijn. Intussen 
weten we dat er heel veel voordeuren zijn waar 
dingen achter gebeuren die zorgelijk zijn, maar 
die wij niet in beeld krijgen. Wat we wel zien is 
dat het aantal meldingen fors groeit.’ 

Geldkwestie
Vorig jaar nam het aantal meldingen in 
de gemeenten Venlo en Peel en Maas met 
ongeveer dertig procent toe. Daarbij zagen de 
hulpverleners dat de problematiek zwaarder 
wordt. Martijn: ‘Dat ligt aan meerdere factoren. 
Allereerst is dat het feit dat ervoor gekozen is 
om de doelgroep zoveel mogelijk in de wijk in 
plaats van in een instelling te behandelen. 
We hebben het dan over mensen die een 
ziekte of een stoornis hebben, maar die zich 
in de maatschappij moeten redden. Wat we 
daarnaast zien is dat de maatschappij, maar 
ook de hulpverlening, er niet – of in ieder geval 
nog niet – op ingericht is om dat op te vangen. 
Het aantal bedden in Nederland is heel snel 
afgebouwd, maar de ambulante teams die 
dat in de wijk zouden moeten opvangen zijn 
achtergebleven. Dat is een geldkwestie.’

Bemoeizorg probeert de doelgroep te 
motiveren of te verleiden tot zorg- of hulpver-
lening. ‘Dat doen we om de overlast terug te 
dringen en de kwaliteit van leven van de 
betrokkenen te verbeteren. In eerste instantie 
doen we dat vrijwillig, door op een creatieve 
manier goed contact met mensen te maken, 
door tijd te steken in het luisteren naar 
mensen. Als dat niet lukt, kunnen we daar wat 
drang achter zetten, meestal in samenwerking 
met netwerkpartners, waaronder de gemeen-
te, woningcorporaties en politie. Levert dat 
geen verbetering op, dan kunnen we overgaan 

tot gedwongen behandeling. Dat kan alleen 
als er sprake is van gevaar, voor de betrokkene 
en/of voor de omgeving. Ook deze groep is 
afgelopen jaar flink gegroeid.’

Laagdrempelig
Volgens Martijn is het belangrijk dat burgers 
weten dat de overlast van verwarde personen 
een landelijk probleem is. ‘Daarmee moeten 
we met zijn allen mee zien te dealen. Dat 
betekent dat wij graag willen dat mensen 
contact met ons zoeken. Dat kan heel 
laagdrempelig, bijvoorbeeld via een leefbaar-
heidscoördinator van Antares, bij een wijk-
agent of rechtstreeks bij ons.’

Uiteindelijk kan Bemoeizorg ongeveer zeventig 
procent van de betrokkenen op de een of 
andere manier helpen. Of dat op lange termijn 
beklijft, kan Martijn moeilijk inschatten. Met 
twintig procent is er weliswaar contact, maar is 
het de vraag in hoeverre de hulp effectief is. 
In tien procent van de gevallen weigeren de 
betrokkenen iedere vorm van contact en 
kunnen de hulpverleners dus ook niks doen. 
Martijn: ‘Maar het overgrote deel kunnen we 
dus wél helpen. Het is daarom in alle gevallen 
raadzaam om aan de bel te trekken als je 
een zorgwekkende zorgmijder in je 
omgeving hebt.’  

Steeds vaker lezen of horen we in het nieuws over ‘verwarde 
personen’ die op de een of andere manier overlast veroorzaken. 
Hoe kan dat en hoe kun je daar als buurtbewoner het best op 
reageren?

Bemoeizorg is op werkdagen bereikbaar 
via (077) 354 82 00 of mail naar bzz@vvgi.nl. 
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Een doorsnee jarenzestig-
woning aan de Bernhardstraat 
in Panningen doet sinds 3,5 jaar 
dienst als Huis van Morgen. Wie 
daarbij denkt aan allerlei futuris-
tische snufjes, komt bedrogen uit. 
Op het eerste oog is er eigenlijk 
niet veel bijzonders te zien 
aan de woning.
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Toch zal later blijken dat het huis boordevol bouwkundige en technische 
handigheidjes zit die mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Ook als de ouderdom met gebreken begint te komen. 

Duur
‘Maar daar heb je niet per se allemaal ingewikkelde technische oplossingen 
voor nodig. Die zijn vaak duur en bovendien hebben nogal wat ouderen 
moeite om met die domotica om te gaan’, zegt projectleider Ypkje 
Hoekstra van het Huis van Morgen. De toezichthouders en medewerkers 
van Antares die deze middag op bezoek zijn bij het Huis van de Toekomst 
knikken instemmend. Enkelen noemen voorbeelden van ouders die 
inderdaad niet weten wat ze met technische snufjes aan moeten, waar-
door die ongebruikt blijven en daarmee nutteloos zijn. 

Maar er zijn tal goedkope en simpele alternatieve die wel handig in het 
gebruik zijn, laat vrijwilliger Jack Kok even later zien. Hij en Ypkje leiden de 
bezoekers in twee groepen rond door de woning. ‘Kijken jullie eens naar 
de salontafel. Wat valt jullie daar aan op?’, vraagt Jack om vervolgens zelf 
het antwoord te geven. ‘Inderdaad de rand is wit geschilderd. Dat is heel 
handig voor slechtzienden. Die zien vaak weinig contrast en weten 
daarom niet waar de tafel begint en eindigt. Knap vervelend als je je 
kopje erop wilt zetten.’

Markering
Ook de kamerdeur blijkt met verf een markering te hebben gekregen die 
in eerste instantie niemand was opgevallen. De slotzijde van de deur en 
ook een rechthoek achter de klink zijn vuurrood gemaakt. ‘Een witte deur 
in een witte muur is voor een slechtziende moeilijk te vinden. Zo valt veel 
beter op waar de klink zit en voorkom je dat slechtzienden tegen de 
kopse kant van de deur botsen.’

Ook aan slechthorenden is gedacht in het Huis van Morgen. Als de bel 
gaat, is binnen ook een lichtsignaal te zien. Voor bewoners met beginnende 

dementie is er een medicijndispenser die piept wanneer het tijd is 
voor de portie pillen. En even later gaat er een laatje open met de 
juiste medicijnen. 

Aanschuifstoel
En wat te denken van een zelfgemaakte ‘aanschuifstoel’ voor mantel-
zorgers die moeite hebben om een bewoner op de stoel richting de tafel 
te schuiven? Of van een gratis knijper van de Rabobank waarmee het ook 
voor mensen met artritis kinderspel wordt om je pasje uit een geldauto-
maat te halen? 

Op het gebied van veiligheid showt Jack ook tal van goedkope oplossin-
gen. Zoals een opvallende sleutelhanger van de brandweer met de tekst 
‘vluchtsleutel’. Als je de voordeursleutel daaraan vlakbij de voordeur 
ophangt, is de kans groter dat je bij brand ongedeerd buiten komt. Ook 
een apparaatje in bed dat begint te trillen en een wekker die lichtflitsen 
afgeeft wanneer het brandalarm afgaat, draagt daaraan bij.

Traplift
In de badkamer en de keuken laat de vrijwilliger ook diverse handig-
heidjes zien die het gebruik prettiger of veiliger maken. En een tip voor 
degenen die een traplift laten installeren bij een draaiende trap: ‘Laat de 
lift installeren aan de zijde waar de traptreden het smalst zijn. Als de lift 
aan de andere kant laat monteren, moet een mantelzorger altijd aan 
de smalle kant van de trap lopen en dat is gevaarlijk.’  

Handigheidjes in huis hoeven 
niet duur en ingewikkeld te zijn

Thuis bij 

het Huis van Morgen

Antares ondersteunt het Huis van Morgen omdat wij het belangrijk 
vinden dat huurders zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Meer weten over het Huis van Morgen of wilt 
u er als vrijwilliger aan de slag? Kijk dan op www.huisvanmorgen.nu.
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In Kessel zijn we op bezoek bij 
Simone Ney. Deze vrolijke dame 

van Duitse komaf woont met veel 
plezier in haar huis aan de Sint 

Ursulahof. Zeker nu haar huis is 
gerenoveerd kan ze haar 

geluk niet op. 
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‘Hier ga ik écht niet meer weg’ 
Thuis bij Simone Ney

Zo’n 29 jaar geleden kwam Simone naar 
Nederland. ‘We woonden in Oost-Duitsland, 
in de tijd dat de grens nog dicht was. Onze 
ouders waren gescheiden en mijn moeder 
werd verliefd op een Nederlander. Het was 
een grote stap in die tijd, maar ik heb er 
nooit spijt van gehad. Mijn broer en zus 
wonen wel in Duitsland, maar mij niet gezien. 
Ik vind de mentaliteit in Nederland relaxter, 
mensen zijn aangenamer in de omgang. En 
zeker hier in Kessel, waar ik 26 jaar geleden 
naartoe ben verhuisd, voel ik me helemaal 
thuis. Een prachtig, rustig dorpje aan de 
Maas.’ 

Meteen thuis
Na haar scheiding probeerde Simone het 
nog even in Duitsland. ‘Mijn broer heeft een 
eigen bedrijf in Duitsland. Hij zei steeds: 
‘Simone, kom toch terug’. Vol goede moed 
ging ik naar ‘m toe. Maar binnen twee weken 
wist ik al: hier word ik niet happy. Gelukkig 
had ik me nog niet uitgeschreven uit de 
gemeente Peel en Maas, wilde mijn werkgever 
me graag weer terug in dienst én stond ik 
ingeschreven als woningzoekende. Daardoor 
vond ik snel weer een huis in Kessel.’ Zo’n 
zes jaar geleden reageerde Simone op de 
woning aan de Sint Ursulahof. Toen ze de 
woning mocht bekijken, was ze meteen 
verkocht. ‘Op het moment dat de voordeur 
open ging, zei ik: ‘ja, deze wil ik!’. De ruime 
opzet, de lichtinval en de tuin zijn zo fijn. 
Ik voelde me meteen thuis.’ 

Volop bloeien
Het liefste zit Simone in de tuin. ‘Als ik na 
mijn werk als thuishulp thuiskom, vind ik het 
heerlijk om te genieten van de bloemen. Dat 
is echt een hobby van me. In de zomer bloeit 
het hier volop en is het een gezellige bonte 
boel.’ Vorig jaar stonden er steigers om haar 
huis. Daarom kijkt ze nu weer reikhalzend uit 
naar het goede weer. ‘Toch heb ik het niet 
als vervelend ervaren. Natuurlijk ben je je 
privacy een beetje kwijt, maar je weet waar 
je het voor doet.’

Vertrouwen
Simone is in alle opzichten een optimistische 
vrouw. Zo zag ze ook totaal niet op tegen 
de renovatie. ‘Natuurlijk komt er wel wat 
overlast bij kijken, maar dat weegt niet op 
tegen de voordelen.’ Het huiskamergesprek 
verliep heel soepel. ‘Ik had er meteen alle 
vertrouwen in dat dit goed kwam. Van begin 
tot einde ben ik heel goed begeleid.’ Ook is 
Simone erg te spreken over de werklieden. 
‘Ze dekten alles netjes af en ruimden na 
afloop ook weer hun rommel op. Met 
vertrouwen gaf ik ze de sleutel als ik naar 
mijn werk vertrok.’ De renovatie heeft goed 
uitgepakt. De huizen zien er weer fris en 
eigentijds uit. Ook zijn de nodige energie-
maatregelen genomen. ‘Waar ik nog het 
meest dankbaar voor ben, is dat de renovatie 
zonder huurverhoging is uitgevoerd.’ 
De renovatie was voor Simone aanleiding 
om meteen een tweede wc te laten plaatsen. 

‘Even zag het ernaar uit dat dit niet ging, 
maar dankzij de alertheid van de bouwvakker, 
is het toch geregeld. Zo kan ik hier nog tot 
in de lengte van dagen blijven wonen. 
Want hier ga ik écht niet meer weg!’

Verslapen
Er kleeft maar één nare herinnering aan het 
mooie huis aan de Sint Ursulahof. ‘Afgelopen 
november, toen de nieuwe deuren al waren 
geplaatst, had ik me verslapen. In alle haast 
heb ik de sleutel aan de binnenkant op de 
deur laten staan… Dus toen ik thuiskwam 
van mijn werk, kon ik er niet in. 

Na een telefoontje naar Antares, kwam 
de man van de sleuteldienst. Die krabde 
zich eens achter de oren, want die 
moderne, veilige deuren krijg je niet 
zomaar open. Gelukkig dacht ik eraan 
dat hij dan misschien beter de achter-
deur kon openen. Toen was het zo 
gepiept… maar het was wel een duur 
lesje. Dat gebeurt me nooit meer!’ En 
daarom besluit Simone haar verhaal met 
goede raad voor haar buren: ‘Vergeet 
de sleutel niet van de deur te halen. 
Dat voorkomt een boel ongemak!  
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Antares oogst alom lof met de renovatie van de vier 
Molenbossenflats op de Blerickse Maasoever. Vakbladen en 
vooral ook bewoners tonen zich uiterst tevreden over het 
resultaat. Ook de stedenbouwkundige die in de jaren zestig bij 
de voorbereiding van de bouw betrokken was, de inmiddels 
92-jarige Chris Versteeg, vindt dat de Molenbossen er mooier 
bij staan dan ooit.

‘Een zwarte hoed en ook verder helemaal in 
het zwart gekleed. Stedenbouwkundige 
Chris Versteeg (1925) houdt de stijl aan van 
de jazzgeneratie van de jaren vijftig, de tijd 
waarin hij zijn werkzame leven begon.’ 

Zo introduceerde erfgoedvereniging 
Heemschut Chris Versteeg twee jaar geleden 
in haar verenigingsblad. Die typering blijkt 
nog helemaal te kloppen wanneer de 
hoogbejaarde stedenbouwkundige zich 
op een donderdag in maart meldt bij de 
Molenbossen. Ook Boudewijn Manders, de 
projectleider van de renovatie, en architect 
Dick de Gunst zijn van de partij om Chris 
Versteeg te ontmoeten en hem te laten zien 
hoe de Molenbossenflats er anno 2018 
bij staan.

Achterdocht
De gepensioneerde stedenbouwkundige 
vertelt beide ‘jonkies’ dat de voorbereiding 
van de bouw van de 608 appartementen in 
de jaren zestig een hele toer was. ‘Bouw-
bedrijf Wilma had een systeem ontwikkeld 
waarmee je snel veel recht-toe-recht-aan-
appartementen kon realiseren. Maar de 
gemeente Venlo wilde de Molenbossen 
extra stedenbouwkundige kwaliteit meegeven 
en daarom wilden wij het bouwsysteem 
aangepast zien aan onze wensen. Uitein-
delijk is dat ook gelukt, maar dat ging niet 
zonder slag of stoot. Bovendien hadden 
mensen het ook niet zo op hoogbouw. Die 
achterdocht was voor ons een extra reden 
om er in alle opzichten een hoogwaardig 
project van te maken.’

Zeker in de jaren zestig was de bouw van 
608 appartementen een enorm project. 
Versteeg: ‘Je moet je voorstellen dat de 
bezettingsgraad van een woning in die tijd 
circa vier personen bedroeg. Dat betekent 
dat we met de Molenbossen zo’n 2.500 
mensen een dak boven hun hoofd gaven. 
We dropten dus in één keer een heel dorp 
in de Maasvallei in Blerick.’ 

Ruime afstand
Dick de Gunst is verbaasd om uit de mond 
van de stedenbouwkundige te horen dat er 
op enig moment sprake van is geweest vijf 
Molenbossenflats te bouwen. ‘Goh, ik dacht 
juist dat het geen toeval kon zijn dat het stuk 
grond waarop de vier woongebouwen staan 
80.000 vierkante meter groot is en dat de 
oppervlakte van alle appartementen samen 
ook precies 80.000 vierkante meter is. Maar 
doordat de flats op ruime afstand van elkaar in 
een parkachtige omgeving staan, hebben de 
bewoners helemaal niet het idee dat ze dicht 
op elkaar wonen.’ ‘Precies’, zegt Versteeg, ‘met 
die ruime opzet wilden we voorkomen dat de 
bewoners op elkaars bord konden kijken.’

De stedenbouwkundige zegt dat de bewoners 
van meet af aan blij waren met het nieuwe 
‘dorp’. Dat is altijd zo gebleven. Sommige 

‘Molenbossen zijn een 
na-oorlogs monument’

Stedenbouwkundige Chris Versteeg (92):
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Chris Versteeg

bewoners van het eerste uur die op een 
gegeven moment naar een gezinswoning 
verhuisden toen ze kinderen kregen, zijn op 
latere leeftijd naar de Molenbossen terugge-
keerd. Nog altijd zijn de Molenbossenflats erg 
gewild en is er van leegstand geen sprake.

Voorspoedig
Omdat de Molenbossen na een halve eeuw 
technisch niet meer helemaal up to date 
waren, besloot Antares de appartementen-
gebouwen te renoveren. De werkzaamheden 
verlopen voorspoedig. Momenteel is de 
voorbereiding van de renovatie van het laatste 
woongebouw in volle gang. Boudewijn 
Manders en Dick de Gunst leggen de 
gepensioneerde stedenbouwkundige uit dat 
renoveren in bewoonde staat een hele heisa is, 
maar ook veel voldoening geeft, omdat de 
bewoners hun tevredenheid over het resultaat 
niet onder stoelen of banken steken.

Toevoegingen
Bij de renovatie brengt Antares een aantal 
verbeteringen aan het ontwerp uit de jaren 
zestig aan. Zo worden de balkons ruimer, 
stoppen de nieuwe liften allemaal op elke 
verdieping en zorgen luifels aan beide zijden 
van de gebouwen ervoor dat de bewoners 
ook bij regen droog naar binnen kunnen.

‘Heel mooi gedaan, ik heb hier veel bewonde-
ring voor’, zegt Versteeg. ‘Dit zijn waardevolle 
toevoegingen die passen in de lijn van het 
oorspronkelijke ontwerp. Erfgoedvereniging 
Heemschut, waar ik nog als vrijwilliger voor 
werk, beschouwt de Molenbossen als een 
naoorlogs monument. Maar nog belangrijker 
dan de stedenbouwkundige kant en de 
techniek is de menselijke kant van de renovatie. 
Als de bewoners tevreden zijn, dan is het 
goed. Voldoening is nergens te koop.’  
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Myrthe Koppers en Aggie Bongaerts

Milou Bongaerts (33) uit 
Tegelen is geestelijk beperkt 
als gevolg van een hersenvlies-
ontsteking op jonge leeftijd. 
Sinds begin dit jaar krijgen Milou 
en indirect haar moeder Aggie hulp 
van Myrthe Koppers (21), die 
als vrijwilliger voor Proteion 
Welzijn werkt.



Myrthe Koppers en Aggie Bongaerts

15

Thuis b
ij A

ntares Leefb
aarheid

‘Het voelt een beetje 
alsof we vriendinnen zijn’

Milou huurt sinds een jaar of zes een appartement van Antares 
aan de Ruijs de Beerenbrouckstraat in Tegelen. Dat is vlak bij haar 
ouderlijk  huis aan de Gasthuisstraat. Gelukkig maar, want haar 
moeder Aggie is tevens haar mantelzorger.

Er gaat bijna geen dag voorbij of Aggie Bongaerts is voor haar 
dochter in touw. ‘Ook ’s nachts heeft Milou zo nu en dan hulp nodig. 
Die geef ik met alle liefde. Maar ik geef toe dat het soms wel zwaar 
is. Ik ben zestig en wordt er ook niet jonger op. Bovendien werk 
ik nog als kapster en heb ik nog twee jongere dochters die ik ook 
aandacht wil geven. Daarom ben ik heel blij dat Myrthe op donder-
dagmiddag leuke dingen met Milou gaat doen. Fijn omdat Milou 
dan ook met een jonge vrijwilligster gezellige dingen kan doen. 
En fijn voor mij omdat ik dan even aan mezelf toekom. Bij deze vorm 
van vrijwilligerswerk snijdt het mes aan twee kanten.’

Statten
Ook Myrthe geniet van haar vrijwilligerswerk. ‘Ik heb psychologie 
gestudeerd en heb nu een tussenjaar voordat ik aan een masterstudie 
criminologie in Amsterdam begin. Ik vond dat een mooie gelegen-
heid om alvast als vrijwilliger ervaring op te doen. Ik werkte al als 
dementievrijwilliger bij Proteion toen ik hoorde dat Proteion ook een 
zorgaanvraag voor een jonger iemand had gekregen. Dat bleek Milou 
te zijn. Ze wilden ons graag koppelen omdat we alle twee vrij jong 
zijn. Ik vind het heel fijn om met haar te gaan statten en andere leuke 
dingen te doen. Het voelt een beetje alsof we vriendinnen zijn.’
Milou knikt instemmend en glundert….

Aggie stelt dan ook tevreden vast dat haar dochter geniet van het 
wekelijkse contact met Myrthe. ‘Milou en ik bespreken ook alles met 
elkaar, maar het is natuurlijk ook fijn als ze eens met iemand anders 
dan haar moeder over van alles en nog wat kan praten. Hoe groot 
de behoefte aan contact bij sommige mensen is, merk ik ook 
geregeld als ik als kapster bij ouderen thuis kom. Heel fijn dat er 
vrijwilligers zijn die zich daarvoor inzetten.’

Maatjes gezocht
Er zijn in de gemeente Venlo best veel mensen - jong en oud - 
die het leuk zouden vinden om eens iemand op bezoek te 
krijgen. Om met iemand een spelletje te doen, te kaarten, een 
stukje te gaan wandelen et cetera. Sommige mensen komen 
weinig buiten de deur en ontmoeten weinig mensen met wie ze 
een leuk gesprek kunnen voeren. Vrijwilligerszorg Venlo koppelt 
mensen die op zoek zijn naar een maatje. Zoekt u een maatje 
of wilt u zelf een maatje zijn? Neemt u dan contact op met 
Yvonne van de Mortel, coördinator Vrijwilligerszorg, 
yvonnevandemortel@proteion.nl of 06-1171 1927.
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Margit Zellmer heeft vele 
liefhebberijen en vaardigheden. 
Ze maakt keramiek, ze schildert, 
ze naait, ze haakt en ze verzamelt 
zo het een en ander. Het tastbare 
resultaat daarvan is overduidelijk 
te zien in haar appartement in 
de Molenbossen in Blerick.
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De in de buurt van Hannover geboren Margit Zellmer (71) woont nog 
geen anderhalf jaar in Regenboog, een van de vier Molenbossenflats. 
Afgemeten aan de hoeveelheid spullen in haar woning zou je dat niet 
zeggen. ‘Vind je dit veel? Dit is nog maar een fractie van de spullen die 
ik in mijn vorige woning in de Vossener had’, zegt de bewoonster. 

Helemaal thuis
‘Nadat mij man was overleden vond ik die woning veel te groot voor mij 
alleen. Daarom was ik heel blij dat ik op een gegeven moment naar de 
Molenbossen kon. Een ruime flat en een prachtig uitzicht, wat wil een 
mens nog meer? Wekenlang heb ik ingepakt. Toen mijn spullen eenmaal 
op hun plek stonden, voelde ik me hier ook gelijk helemaal thuis.’

Bezoekers zeggen wel eens dat het huis van Margit op een museum lijkt. 
Op haar beurt zegt de bewoonster dat zij de sobere aankleding van veel 
andere woningen kil vindt. ‘Dan lijkt het vaak net alsof de mensen er pas 
ingetrokken zijn. Geef mij maar de knusse warmte van gezellig veel 
spullen. Maar wel met zorg samengesteld en mooi gerangschikt op kleur 
en materiaal. Dan voorkom je dat het een ratjetoe wordt.’

Goudgevinde vissen
Een van Margits grootste liefhebberijen is keramiek maken. Dat doet 
ze al meer dan veertig jaar. Ook op haar nieuwe stek heeft de oven een 
vaste plek gekregen. Daar zijn al heel wat kleurrijke creaties uitgekomen. 
Op het moment dat we haar bezoeken, zitten er vissen in die bedoeld 
zijn als decoractie van het ruime balkon. Uiteindelijk krijgen ze gouden 
rugvinnen die straks fonkelen in de zon.

Al met al heeft Margit de handen behoorlijk vol aan haar liefhebberijen. 
Zo vol dat ze amper tijd heeft om koffie te drinken met medebewoners. 
‘Ze vragen me geregeld om ook eens naar de bewonersruimte te komen. 
Dat doe ik ook wel zo nu en dan, want het is daar hartstikke gezellig, 
heus. Maar ik geniet er ook volop van om een cactus te haken, een 
kussenhoes te naaien of een vis te boetseren.’ 

‘Wat wil een mens nog meer?’

Thuis bij Margit Zellmer
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Woningcorporatie Antares wil het monumentale pand 
Ald Weishoès in hartje Venlo na een voorgenomen renovatie 
een gecombineerde bestemming geven. Uitgangspunt daarbij 
is dat de maatschappelijke functies als huiskamer voor inwoners 
van Venlo en thuisbasis voor het verenigingsleven in stand 
blijven. Om die functies, de restauratie en de renovatie mogelijk 
te maken, herbergt het pand straks ook een lowbudgethostel. 
De nieuwe naam van het geheel: Stadsherberg ’t Ald Weishoès.

hostel krijgt, is nog niet bekend. Antares 
is met meerdere partijen in gesprek over de 
exploitatie van het hostel. De exploitant moet 
zich in ieder geval verbonden voelen met de 
rijke historie van het pand.

Kapel
Antares betrekt ook de aangrenzende kapel 
uit 1935 bij de stadsherberg. Deze is in 2012 
gerestaureerd en doet sindsdien dienst als 
expositieruimte. In de nieuwe setting wordt 
de kapel onderdeel van het totaalconcept. 

Het middeleeuws rijksmonument is hard toe 
aan een grootscheepse renovatie. Antares 
neemt als inspiratie voor de renovatie het 
jaartal 1925 als uitgangspunt. De Venlose 
architect Jules Kayser renoveerde destijds het 
pand grootschalig. Daarbij liet hij de gevel uit 
1611 grotendeels intact en bouwde erachter 
het pand zoals we het nu kennen. In de loop 
van de jaren is onder meer de binnenplaats 
overdekt, waardoor het binnen donkerder 
werd. Door terug te gaan naar het originele 
ontwerp van Kayser komt er veel meer licht 
het pand binnen waardoor een nieuwe 
beleving ontstaat. De renovatie neemt naar 
verwachting minimaal een jaar in beslag.    

Thuis
Het markante pand aan de Grote Kerkstraat 
in de Venlose binnenstad heeft al sinds 
mensenheugenis een maatschappelijke 

functie. Antares vindt het belangrijk om 
die functie voort te zetten. Daarom heeft de 
woningcorporatie van meet af aan benadrukt 
dat verenigingen er - ook na de renovatie - 
thuis blijven horen. Om de noodzakelijke 
investeringen in het pand te kunnen doen, 
moet Antares ook nieuwe functies aan het 
pand toevoegen. 

Hostel
Op basis van onder meer een marktverken-
ning heeft Antares onderzocht welke functies 
zich daar het best voor lenen. Deze verkenning 
wees uit dat een hostel de meest kansrijke 
functie is om toe te voegen aan het maat-
schappelijke gebruik van het Ald Weishoès. 
De locatie, uitstraling, het karakter, historie 
en de indeling van het pand zijn belangrijke 
elementen geweest in de keuze voor deze 
nieuwe functie. Hoeveel bedden het beoogde 

Ald Weishoès wordt ‘stadsherberg’
Op deze manier wordt ook dit bijzondere 
pand toegankelijk voor een breed publiek.
 
Met dit nieuwe concept, Stadsherberg 
’t Ald Weishoès, wil Antares niet alleen de 
huiskamer van inwoners en verenigingen van 
Venlo behouden, maar ook een bijzondere 
overnachting in Venloos erfgoed mogelijk 
maken. Kortom: een beeldbepalend pand 
waar Venlo nog tot in lengte van jaren (van) 
kan genieten. 
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Sinds eind vorig jaar is in Boulevard Hazenkamp in Blerick Eetcafé Van Harte Wel.kom gevestigd. Buurtbewoners 
en bewoners van naburige woongebouwen van Antares hebben hun weg naar het eetcafé nog niet gevonden.  

Samen eten om mensen te verbinden
Eetcafé Van Harte Wel.kom 

Eetcafé Van Harte Wel.kom is een sociaal 
buurtrestaurant. ‘Eigenlijk is het een 
restaurant door en voor de buurt,’ zegt 
Restomanager Hein van der Kroft. ‘Dat wil 
zeggen dat het gerund wordt door vrijwilli-
gers, veelal mensen uit de buurt met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, die uit het 
vrijwilligerswerk bij het sociaal eetcafé veel 
voldoening halen. De gasten zijn vooral 
mensen uit de buurt, vaak ouderen die op 
deze manier contact met buurtgenoten 
kunnen krijgen.’ 

Praatje
Horecamanager Marga Marissen: ‘We zijn vijf 
dagen per week open en serveren voor 7,50 
euro een heerlijk driegangenmenu. Maar het 
sociale karakter van Eetcafé Van Harte is 
minstens zo belangrijk als het eten. Tijdens 
de wekelijkse Resto-avond op donderdag 
hebben we vrijwilligers die als gastdame een 
praatje maken met gasten die alleen zitten 
of die voor het eerst komen. We vinden het 
heel belangrijk dat gasten zich hier welkom 
voelen en stimuleren hen ook om met 
andere gasten in gesprek te gaan. De 
meesten knappen daar zichtbaar van op.’

Van tijd tot tijd nodigt Eetcafé Van Harte 
Wel.kom vertegenwoordigers van organisa-
ties uit de buurt uit tijdens de wekelijkse 
Resto-avond uit om iets te vertellen over 

onderwerpen die de gasten aangaan. Marga: 
‘Dat kan een wijkagent zijn die uitlegt wat je 
kunt doen om de kans op woninginbraak te 
verkleinen of een instructeur van een 
sportschool die wijst op het belang van 
bewegen, ook voor ouderen.’

Acties
‘De Resto-avond is voor iedereen betaalbaar. 
Toch heeft de buurt de weg naar Eetcafé Van 
Harte Wel.kom nog niet echt gevonden’, ver-
volgt Marga. ‘De afgelopen weken hebben 
we de buurt daarom met gerichte acties 
attent gemaakt op het nieuwe eetcafé. We 
rekenen er stiekem op dat effect heeft, want 
iedereen die het eetcafé bezoekt is er heel 
enthousiast over.’ 

Reserveren 
Eetcafé Van Harte Wel.kom is vijf dagen in 
de week open van 10.00 tot 20.00 uur en je 
kunt er terecht voor een kop koffie, een 
lunch of een diner. Het diner kost 7,50 euro. 
Op de Resto-avond geldt voor minima een 
speciaal tarief van 4 euro. Voor het diner op 
maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag kunt 
u reserveren bij Eetcafé Van Harte Wel.kom, 
via (077) 326 65 20 (van 9.00 tot 12.30 uur). 
Voor de Resto-avond op donderdag, kunt 
u reserveren via (0900) 3030 of via de site 
www.restovanharte.nl.  
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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: hulp bij uw thuisadministratie.

Lukt het niet met uw administratie? 

Laat u helpen! 
In een vorige editie van ‘Thuis bij Antares’ heeft u al kennisgemaakt met Marieke 
Boumanns en Inge Ramakers van het team incasso. Zij gaven u de boodschap mee om 
vooral niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp als het tijdig betalen van 
de huur even niet lukt. Zo voorkomt u dat er een achterstand ontstaat in de betalingen. 
Het op orde houden van uw thuisadministratie is hiervoor een goede basis. 

‘We merken dat het mensen vaak moeite kost om hun administratie op orde te brengen én te 
houden’, vertellen Inge en Marieke. ‘Terwijl overzicht en structuur mensen juist kunnen helpen 
om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Zoals het tijdig betalen van de huur, maar 
ook andere terugkerende betalingen. Bovendien heb je inzicht in wat er over blijft om aan 
andere zaken uit te geven, zoals kleding of uitjes.’ 

Blijf er niet mee tobben
Kost het voeren van uw thuisadministratie u moeite? Blijf er dan niet mee tobben. 
Het incassoteam heeft aansluiting gezocht bij Humanitas Thuisadministratie Venlo voor onze 
bewoners in de gemeente Venlo en bij Stichting Vorkmeer, de Wegwijzer voor huurders in 
de gemeente Peel en Maas. ‘Beide organisaties werken met goed opgeleide vrijwilligers die 
graag helpen bij de thuisadministratie. Een vrijwilliger komt bij u thuis om u op weg te helpen 
de financiële zaken op orde te brengen én te houden.’  

Hoe werkt het?
U kunt aan team incasso doorgeven dat u hulp wilt hebben bij uw thuisadministratie. ‘Wij geven 
uw gegevens door aan de coördinatoren van Humanitas of aan Stichting Vorkmeer, afhankelijk in 
welke gemeente u woont’, leggen Marieke en Inge uit. ‘Na een kennismakingsgesprek met de 
coördinator wordt u gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger gaat samen met u aan de slag 
om weer overzicht te krijgen in de administratie. Bijna iedereen voelt zich na korte tijd enorm 
geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig verder.’  
 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Boumanns of Inge Ramakers. 
Het telefoonnummer is (077) 373 36 66. Ook kunt u e-mailen naar incasso@thuisbijantares.nl  

Humanitas Thuisadministratie
www.humanitas-talimburg.nl
ta.noord-limburg@humanitas.nl              
Telefoonnummer: 06-23602863                            

Stichting Vorkmeer
www.vorkmeer.nl
info@vorkmeer.nl  
Telefoonnummer: (077) 307 73 50
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Mijn Antares maakt het makkelijk
Ruim een jaar geleden lanceerden we Mijn Antares. 
Een handig online platform om veel van uw woonzaken op 
elk gewenst moment op elke gewenste plek zelf te regelen. 
Een groot deel van onze huurders maakt al gebruik van 
Mijn Antares, bijvoorbeeld om gegevens te wijzigen of 
reparatieverzoeken te doen. Heeft u Mijn Antares nog 
niet gebruikt? Twijfel niet langer en ontdek de voordelen!

Eén van die voordelen is dat u direct aan 
de slag kunt. U ben niet afhankelijk van 
openingstijden of locatie. Met een computer, 
tablet en zelfs met uw smartphone kunt u 
eenvoudig en snel inloggen. 

Kennisbank
Een belangrijk onderdeel van Mijn Antares is 
de kennisbank: een uitgebreide ‘bibliotheek’ 
met vragen en bijbehorende antwoorden 
over alles wat met huren bij Antares te 
maken heeft. Grote kans dat ook uw vraag 
hiertussen staat! U kunt bladeren door de 
verschillende onderwerpen, maar ook een 
(specifieke) zoekterm invullen. Vervolgens 
klikt u op de vraag die op u van toepassing 
is om het antwoord te zien. 

Direct regelen
Wijzigingen in uw gegevens, zoals een 
telefoonnummer of e-mailadres; 

het aanpassen van de betalingswijze; of het 
opzeggen van uw huurovereenkomst: Mijn 
Antares maakt het makkelijk. De wijzigingen 
die u doorvoert, staan ook meteen correct 
in onze administratie. Ook kunt u via Mijn 
Antares uw huur betalen. U krijt dan elke 
maand een bericht in uw mailbox, waarna 
u het huurbedrag snel én veilig via iDEAL 
kunt voldoen. 

Reparatieverzoek
Vanaf 1 april kunt u uw reparatieverzoek niet 
langer per e-mail aan ons doorgeven. Maar 
wél met Mijn Antares. Als u klikt op ‘repara-
tieverzoek’, komt er een handig stappenplan 
tevoorschijn, waarmee u kunt aangeven wat 
het probleem is en waar het mankement zich 
bevindt. Onze servicebedrijven kunnen zo 
veel gerichter te werk gaan, zodat u snel 
bent geholpen. 

Gebruiksgemak
In Mijn Antares staat gebruiksgemak voorop. 
De gebruikers bevestigen dit: ook mensen 
die niet vaak de computer gebruiken, 
kunnen er prima mee werken. In het over-
zichtelijke menu klikt u eenvoudig op de 

knop van uw keuze, waarna u stap voor stap 
uw zaken kunt regelen. En heeft u (de eerste 
keer) toch graag even hulp of heeft u een 
vraag, dan kunt u het Klant Service Center 
bellen. Onze medewerkers helpen u graag 
op weg!  
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Meld uw reparatieverzoek 
online of telefonisch
Als er iets kapot is en u bent lid van ons 3-in-1-fonds, dan wilt u 
uw reparatieverzoek zo snel mogelijk melden. Tot nu toe kon dat 
op drie manieren: telefonisch, via Mijn Antares én per e-mail. 
Deze laatste optie komt echter te vervallen. 

Als u inlogt op ‘Mijn Antares’ kunt u in het hoofdmenu de optie 
‘Reparatieverzoek’ aanklikken. Via een handig stappenplan kunt 
u dan precies aangeven waar het mankement zit. Onze service-
bedrijven kunnen u dan ook direct en op de juiste manier 
helpen. 

Natuurlijk kunt u ook via de telefoon uw reparatieverzoek blijven 
doorgeven. Als u ons algemene nummer (077) 373 36 66 belt, 
kunt u in het keuzemenu kiezen voor het doorgeven van een 
reparatieverzoek. U wordt dan meteen doorverbonden met het 
servicebedrijf. Een afspraak voor een reparatie maken wij altijd 
in overleg met u. 

Tip: heeft u een storing aan uw cv-ketel? Neem dan zelf 
rechtstreeks contact op met uw installatiebedrijf. De gegevens 
vindt u op onze website! 

Sinds kort organiseert Antares een informatiemarkt voor 
(nieuwe) huurders om ze te informeren over zaken waar zij 
meer van willen weten. Bijvoorbeeld over huurbetalingen, 
overlast of onderhoudskwesties. Dankzij de positieve 
reacties vindt de informatiemarkt voortaan elke maand 
plaats. Ook u bent van harte welkom!

Bea van Tiggelen is nog niet zo lang geleden verhuisd naar 
een woning van Antares. Zij bezocht de informatiemarkt in 
februari. ‘Ik heb deze bijeenkomst als zeer prettig ervaren. 
We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Op al 
mijn vragen heb ik een duidelijk antwoord ontvangen, zoals 
over de servicekosten en energiekosten. Ook het klantpor-
taal Mijn Antares is duidelijk stap voor stap uitgelegd.’ 
Wilt u de informatiemarkt bezoeken? U kunt elke eerste 
dinsdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur terecht op 
ons kantoor. Aanmelden kan via verhuur@thuisbijantares.nl. 

Informatie-
markt

Heeft u verhuisplannen op langere termijn? Bijvoorbeeld 
omdat uw gezondheid achteruitgaat of uw woonwensen 
veranderen? Schrijf u dan nu alvast gratis in als woning-
zoekende. Zo bouwt u alvast de nodige wachttijd op. 
Dat komt goed van pas als het straks écht zover is! 

Dus wacht niet langer en schrijf u in op onze website 
www.thuisbijantares.nl. 

Schrijf u tijdig in!

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:
Mw. Op den Brink, Meijel
Mw. Scheeres, Tegelen
Mw. Maurmair, Blerick
Dhr. Jacobs, Tegelen
Mw. Philipsen, Tegelen
Mw. Wiesemann, Tegelen
Mw. Chen, Blerick
Mw. Peeters, Venlo
Dhr. Theunissen, Blerick
Mw. Van Smaalen, Venlo

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.
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Contact
gegevens

Zijn uw buren rumoe-

riger dan u lief is? Praat 

samen over een oplos-

sing. Een rustig gesprek 

voorkomt meestal veel 

ergernis! 

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

De oplossing van de doordenker uit de vorige uitgave: KERSTVERSIERING.  
Onder de goede inzendingen hebben we een cadeaubon verloot.  
De winnaar is C. Reynders uit Tegelen.

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 juli 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!

Horizontaal
1. tijd om een slee te bevestigen, 
4. regenachtig, 8. fijngemalen schelpen, 11. balletrokje, 
12. atelier, 13. zuurstofmodificatie, 15. vis, 17. geliefde van 
Zeus, 18. schicht, 19. in een glas water stelt het weinig 
voor, 20. afgelegen, 21. veeleer ontbreekt een noot van 
de leerling, 22. op tijd, 23. allerlei, 25. getal, 26. deel van een 
gebouw, 27. medelijden, 28. uitroep van opluchting, 31. succes-
nummer, 32. houtsoort, 33. deklaag van een wegverharding, 
35. gevecht, 37. bevel aan een hond, 38. metaal, 39. gevangenis-
kamer, 41. likeur, 42. glazen klok, 43. staat normaliter hierin 
centraal, 44. hierin worden vissen opgeleid, 45. bijwoord, 
46. evenzo, 47. lansier, 48. edelgas.

Verticaal
1. haagappel, 2. de eerste belasting van het eiland, 
3. grote toeloop, 4. borstbeeld, 5. rivier in Frankrijk, 
6. punt van een lijst, 7. tandkarpertje, 8. kledingstuk, 
9. lepeltje, 10. ingrediënt voor een rijsttafel, 14. zijweg, 
16. aspirant lid, 19. groente, 20. die hand is niet 
voldoende, 21. boom, 22. verheugd, 24. volgorde 
van belangrijkheid, 25. voetbalploeg, 27. soort 
brood, 28. op leeftijd, 29. mannelijke hennep, 
30. wapen van een zeilboot, 31. haag, 
32. gereedschap, 34. dansgelegenheid, 
35. brede sjaal, 36. bijeengaren, 38. luxe 
kerstbrood, 39. drinkgelegenheid, 40. salonheld, 
42. oude Franse munt, 43. echtgenoot.

Puzzel 

Doordenker



www.thuisbijantares.nl

(B)Ruijsstraat
Antoniusmeule aan de Ruijsstraat in Blerick 

is een van woongebouwen van Antares aan de route 
van de Venloop. Arnoud Steenhuis, hier op de foto 

met medebewoonster Anny Horsten, is elk jaar een 
paar dagen in de weer met het versieren van de 

straat en balkons om zo een denkbeeldige loper 
voor de hardlopers uit te rollen. Niet voor niets 

wordt de Ruijsstraat tijdens de Venloop 
omgedoopt tot (B)Ruijsstraat!


