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bij Antares

Maaspoortactie

Colofon

U bent van ons gewend elk jaar om deze tijd de folder te ontvangen
van de Maaspoortactie, zodat u voor het nieuwe theaterseizoen tickets
kunt boeken met korting. Helaas is de wet- en regelgeving
aangescherpt, waardoor wij van hogerhand deze actie hebben moeten
stilzetten. Dat betreuren wij enorm. Binnenkort vindt een overleg plaats,
waarin wordt besloten of wij de actie dit jaar nog mogen voortzetten.
We doen er alles aan om u weer dit aanbod te kunnen doen. Op onze
website www.thuisbijantares.nl bij ‘Nieuws’ houden wij u op de hoogte.

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.
Eindredactie
John Huijs
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Karin Aspers

Thuis bij Antares Voorwoord

Slim
Best grappig, een van mij zonen heeft sinds
deze zomer een puppy. Laatst zei hij, eigenlijk
maf, maar dat beestje weet nog niet wat regen
is. Heeft ‘ie in zijn korte leventje nog niet
meegemaakt. Best uitzonderlijk toch in ons
landje waar regenlaarzen op de camping vaak
nuttiger zijn dan badslippers.

Wie slim is profiteert nog meer van het zonnige
weer. En slimme mensen zijn er genoeg in de
woningen van Antares. De afgelopen jaren
heeft Antares onder het motto ‘Zonnig
Limburg’ bijna 300 woningen voorzien van
zonnepanelen. Ook grote woongebouwen als

MarksMarks
reklamemakers
Venlo
Fotografie

de Molenbossenflats hebben nu zo’n ‘eigen
energiecentrale’ op het dak. Dat lijkt nog niet
heel erg veel, maar het begin is gemaakt en
steeds meer huurders melden zich om ook in
aanmerking te komen voor het plaatsen van
zonnepanelen.
Ook niet zo gek eigenlijk, want wat een luxe,
terwijl wij even niet werken en genieten van de
zon, doen onze zonnepanelen dat ook. Met dit
verschil dat ze volop aan het werk zijn en
barsten van de energie. Voor niks gaat de zon
op mag je hier dus bijna letterlijk nemen.
Zonne-energie is een mooi voorbeeld van
betaalbare nieuwe technologie die het
mogelijk maakt om als burger een bijdrage te
leveren aan het verminderen van het gebruik
van fossiele brandstoffen en het terugdringen
van CO2.

passen dat er zo min mogelijk energie wordt
verbruikt. Woningen krijgen figuurlijk een dikke
jas aan in de vorm van isolatie. Daarna volgt
slimme techniek om energie op te wekken en
het verbruik ervan te verminderen. Nu ook nog
besloten is dat we op niet al te lange termijn
‘van het gas af moeten’, wordt die uitdaging
alleen maar groter.
Ons wacht een geweldige uitdaging die veel
geld en menskracht vraagt. Het is belangrijk
om de juiste keuzes te maken en geen foute
investeringen te doen. Dat kan alleen als we
ook op warme dagen het hoofd koel houden.

Paul Stelder

Directeur-bestuurder Antares
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De zomer van 2018 gaat dan ook ongetwijfeld
de geschiedenisboekjes in als een van de
warmste en zonnigste zomers in de recente
geschiedenis. Fantastisch weer dus voor
zonaanbidders. We kunnen lekker veel naar
buiten, barbecue aan, verkoeling zoeken aan
het water of gewoon op zijn Spaans iets meer
siësta houden in de vakantietijd.

Vormgeving

Als woningcorporatie doen we er alles aan om
de komende jaren de huurwoningen zo aan te
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Bouwen voor bijzondere doelgroepen

Bedrijvigheid in bedrijfspanden

Als woningcorporatie houdt Antares zich bezig met bouwen, beheren en verhuren

Naast woningen, bezit Antares ook een aantal bedrijfspanden. Deze worden

van woonruimte. In de meeste gevallen gaat het om woningen die we verhuren aan

vaak voor een lange periode verhuurd aan bedrijven, organisaties of stichtingen.

particulieren. Daarnaast zijn er woningen die zijn bestemd voor bijzondere doel-

Onlangs zijn drie van deze panden opnieuw verhuurd.

groepen. Een goed voorbeeld zijn de twee nieuwbouwprojecten van Antares in Steyl.
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Maasveldstraat, Steyl

Keramiekstraat, Steyl

Aan de Maasveldstraat in Steyl verrijst een
woonzorgcomplex met 21 studio’s. Het
hele woongebouw wordt verhuurd aan
PSW, zodat zij hun cliënten hier een eigen
plekje kunnen bieden. Iedere studio
beschikt over een woon-/slaapkamer,
badkamer met toilet en douche en een
keuken. De studio’s zijn verdeeld over drie
woongroepen, met elk een gezamenlijke
woonkamer en leefkeuken. Aan alle drie
de woonkamers grenst een ruim terras. Bij
de bouw van de woningen zijn duurzame
materialen toegepast worden zonnepanelen gebruikt om op een duurzame manier
energie op te wekken. Daarmee blijven de
energiekosten voor de bewoners laag.
Naar verwachting wordt het project eind
van dit jaar opgeleverd aan PSW, zodat
hun cliënten er hun intrek in kunnen
nemen.

De vier woonblokken met elk vijf studio’s
die aan de Keramiekstraat in Steyl worden
gebouwd, zijn bestemd voor cliënten van
het Regionaal Autisme Centrum. Elke ruim
opgezette studio heeft een woonkamer,
slaapkamer, badkamer en keuken. Daarnaast
is er een gemeenschappelijke ruimte, waar
bewoners gebruik van kunnen maken. Ook in
dit project zijn duurzame materialen toegepast en worden zonnepanelen op de daken
van de vier woonblokken geplaatst. Het
Regionaal Autisme Centrum zorgt voor de
selectie van bewoners, die hier op een
rustige plek kunnen wonen.

Hoeve de Lings, Tegelen

Wilhelminaplein, Tegelen

Het karakteristieke, witte gebouw, midden in
de wijk De Nieuwe Munt, telt diverse ruimtes
die als kantoor, spreekkamer, behandelkamer
of vergaderruimte kunnen worden ingericht.
Onlangs heeft het Regionaal Autisme Centrum
hier zijn intrek in genomen. Het RAC neemt
het monumentale pand als kantoorruimte en
als behandellocatie in gebruik.

Op 15 juni is de nieuwe bibliotheek in
Tegelen feestelijk geopend! De bieb heeft
de benedenverdieping gehuurd van het
pand Wilhelminaplein 119 in Tegelen.
Daarmee is een mooie invulling gevonden
voor deze centrale locatie, midden in het
dorp. De bieb wordt bemenst door cliënten
van PSW, dat er pal tegenover is gevestigd.

Komaan, Blerick
Toen de benedenverdieping van het bijzondere pand Komaan aan de Alberickstraat in
Blerick leeg kwam te staan, is een huurcontract afgesloten met MET ggz, een organisatie
die mensen met psychische klachten begeleidt
en behandelt. MET ggz heeft samen met
Antares bekeken wat nodig was om optimaal
gebruik te kunnen maken van de ruimte.
Zo bleek er behoefte aan meer spreek- en

behandelkamers. De verbouwing duurt naar
verwachting tot eind van dit jaar. Vanaf het
nieuwe jaar kan MET ggz zijn cliënten van
dienst zijn vanaf hun nieuwe locatie.

Antares in 2017
Welk cijfer gaf u ons?
Reparatieverzoeken
Woning verlaten
Nieuwe huurders

5965
631

7,8
8,2
8,2

Elk jaar legt Antares verantwoording
af over het voorgaande jaar in een
jaarverslag. Dat geeft de raad van
commissarissen, de Autoriteit
Woningcorporaties (een orgaan van
de overheid) en stakeholders, zoals
gemeenten en partners, een overzicht van
wat Antares het afgelopen jaar heeft
gedaan. Als samenvatting is hiervan een
infographic gemaakt, die u op hoofdlijnen
een beeld geeft van Antares in 2017.

Personeel

65

medewerkers, 57 fte

Onderhoud

woningen

€ 7,4 miljoen uitgegeven

bergingen, garages, parkeerplaatsen, winkels et cetera

221 woningen gerenoveerd
8080 reparatieverzoeken opgelost
854 woningen geschilderd
593 m2 bitumineuze daken vervangen
224 cv-ketels vervangen
92	badkamers gerenoveerd (inclusief Molenbossen)
126 keukens vervangen
79
toiletrenovaties

Huurprijs per maand

87% (5161) woningen tot en met € 640,14
10% (617) woningen hoger dan € 640,14 tot maximaal € 710,68
3% (187) woningen hoger dan € 710,68
Gemiddelde huurprijs € 543 per maand
Gemiddelde huurverhoging 0,42%

Verkopen
We verkochten 35 woningen
Opbrengst: 5,2 miljoen

Nieuwe huurcontracten

Hoe groen
is Antares?

104 woningen voorzien van zonnepanelen
400 	m zonnepanelen geplaatst op het terrein van Antares voor het
2

opladen van de 7 elektrische auto’s

159

cv-ketels vervangen door hr-ketels

Leefbaarheid
619 nieuwe huurders

93% huurprijs tot en met € 640,14
6% huurprijs hoger dan € 640,14
1%

tot maximaal € 710,68

huurprijs hoger dan € 710,69 (vrije sector)

€ 0,3 miljoen

voor inzet buurtbeheerders, aanpak van
overlast en conflicten en investeringen in
schone wijken (exclusief interne kosten)

Wilt u het volledige
jaarverslag inzien?
U vindt het op onze website
www.thuisbijantares.nl.
Kijk bij ‘Over Antares’ en klik op
‘Publicaties’. Onder ‘Jaarverslagen’
vindt u het jaarverslag van 2017 en
dat van voorgaande jaren.
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Woningvoorraad

Buurtverbinders VanVenlo en UtDörp

‘Als je durft te vragen, kun je elkaar
6

Een fijne buurt is een buurt waarin bewoners elkaar opzoeken,
verhalen delen, samen activiteiten ondernemen. Waar mensen
voor elkaar opkomen, elkaar helpen en interesse tonen in de
ander. Kortom: een buurt waarin bewoners met elkaar
verbonden zijn. De buurtverbinders VanVenlo en van Ut Dörp
maken zich hier sterk voor.

Thuis bij Antares Leefbaarheid

In heel veel buurten en wijken zijn allerlei
initiatieven die bewoners met elkaar verbinden.
Bijvoorbeeld een meneer die helpt met het
onderhoud van het tuintje van zijn alleenstaande buurvrouw. Of een mevrouw
die de boodschappen doet voor haar buurman
die niet meer zo mobiel is. Of waar jaarlijks
een drukbezochte straatbarbecue is, waaraan
iedereen zijn steentje bijdraagt. ‘Initiatieven
zijn er in overvloed’, zegt buurtverbinder
VanVenlo Liesbeth Bergmans. ‘Alleen weten
we het vaak niet van elkaar.’ Want wat als de
buurman die altijd iedereen ophaalt om naar
de kaartclub te gaan, opeens ziek is? ‘Dan zie
je vaak dat de rest ook niet gaat, heel zonde!
Misschien is een andere buurman best bereid
dat ritje even over te nemen. Maar dan moet
hij het wel weten.’ Om die verbinding te
versterken, zijn het platform VanVenlo.nl en
UtDorp.nl opgericht. ‘Een online ‘marktplein’
waar nieuwtjes en informatie op een snelle en
vooral leuke manier kunnen worden gedeeld.’

In een oogopslag
De websites zijn bedoeld om buurtbewoners
met elkaar in contact te brengen. Je ziet in een
oogopslag wat er allemaal in de buurt gebeurt.
Zo is er de categorie ‘hulp gevraagd’, met
hulpvragen die variëren van het versjouwen
van een boekenkast tot het werven van
vrijwilligers die wandelmaatje willen worden.
Ook is er een activiteitenagenda, met alle
evenementen en activiteiten in de buurt.
Daarnaast zijn er prikbordadvertenties, waar
onder meer spullen worden verkocht of te
koop gevraagd. Naast buurtbewoners, kunnen
ook organisaties en verenigingen berichtjes
plaatsen.

Op zoek naar talent
Het online platform is een handig instrument
waarop alles terug te vinden is, maar het
verbinden en elkaar opzoeken gebeurt vooral
‘offline’. Oftewel: persoonlijk. Want de rol van
buurtverbinder bestaat vooral uit verbinden,

netwerken en goed op de hoogte zijn van wat
er speelt in de wijk, vertelt Liesbeth. ‘Ik ga echt
de wijk in om met mensen te praten. Bijvoorbeeld als ik heb gehoord dat iemand gek is op
honden, maar zelf helaas geen hond meer
heeft. Hoe leuk is het om dan om met diegene
een uitlaatservice op te zetten? Mijn insteek is:
wat je graag doet, doe je goed. Dus ga ik op
zoek naar talenten. Dat is echt pionieren en
steeds opnieuw proberen. En wat bij de een
werkt, werkt niet per definitie ook bij de ander.
Dus grijpen we alle mogelijk manieren om
verbinding te maken aan.’

Klusjes in huis
Een goed voorbeeld van buurtbewoners

die vooral ‘offline’ verbinding maken met hun
medebewoners, zijn Jan en May Smeets uit
Tegelen. Zeven jaar geleden moesten ze
verhuizen omdat hun woongebouw werd
afgebroken. ‘We woonden daar al 48 jaar.
We waren de allereerste bewoners; en ook
zowat de laatste.’ Gelukkig vonden ze een
nieuw thuis aan de Riviersingel, in een ruim
appartement met een prachtig uitzicht over
de Maas. ‘Elke dag heb je hier een ander
panorama’, vertelt Jan enthousiast. ‘Bootjes
die voorbij varen, fietsers en wandelaars over
de dijk, er valt altijd wat te zien.’ Zeker niet
onbelangrijk zijn hun medebewoners.
‘We hebben goed contact met de mensen om
ons heen’, zegt May Smeets. ‘Al snel wisten

helpen’
buren ons te vinden. Mijn man heeft namelijk
twee rechterhanden en is altijd bereid om
mensen te helpen met kleine klusjes in huis.’

Durf te vragen

De online platforms VanVenlo.nl (Venlose kant van de Maas) en UtDorp.nl (Blerick) zijn erop
gericht om inwoners en organisaties te verbinden, zodat ze meer dingen samen ondernemen
en elkaar helpen als het nodig is. Dat alles met als doel dat bewoners zich steeds meer thuis
voelen in hun buurt. Beide websites hebben dezelfde opzet en de organisaties trekken ook
in gezamenlijkheid op.
Het is de bedoeling dat deze ‘digitale marktpleinen’ steeds een beetje groeien.
Bent u geïnteresseerd wat er in uw wijk allemaal gebeurt? Ga dan naar VanVenlo.nl als u in
Venlo woont en naar UtDorp.nl als u in Blerick woont. Schrijf u gratis in en blijf op de hoogte
van wat er in uw buurt speelt!
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Ook vindt Jan het geen probleem iemand
te helpen met andere dingen. ‘Een van onze
buurvrouwen kenden we eigenlijk niet zo
goed,’, vertelt Jan. ‘Maar toen haar man ziek
was, vroeg ze of ik de vuilniszakken naar
beneden wilde tillen omdat haar dat zelf niet
lukte. Ook heb ik toen een paar keer boodschappen voor haar meegebracht en ben ik
met haar mee geweest naar het ziekenhuis.
Ik heb tegen haar gezegd: als er iets is, hoef je
maar te bellen. Heel normaal toch, om dat
voor je buren te doen? Als iemand durft te
vragen, kun je ook helpen.’ Liesbeth haakt
hierop in: ‘Vaak is dat inderdaad het probleem,
mensen durven de vraag niet te stellen. En dat
is jammer! Want er zijn vaak buurtbewoners
genoeg die graag een handje willen helpen.’

Leefbaarheid
bij de Molenbossen

8

‘Bewoners weten zelf wat
goed is voor hun buurt’

Dat de Molenbossenflats een nieuwe ‘look’ krijgen, wist
u natuurlijk allang. Dit najaar is de laatste van de vier
woongebouwen aan de beurt voor een complete renovatie.
Maar misschien nog wel belangrijker dan een mooie flat,
is het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners.
Aan initiatieven in elk geval geen gebrek!

Thuis bij Antares Leefbaarheid

Groen dat uit de kluiten is gewassen,
onvoldoende verlichting die zorgt voor een
onveilig gevoel en een onduidelijke padenstructuur. Het zijn drie onderwerpen die de
bewoners van de Molenbossen een doorn
in het oog zijn. Dankzij het initiatief ‘Buurt
Bestuurt’, waarbij vooral bewoners aan zet
zijn, worden deze nu aangepakt. Initiatieven
die vanuit bewoners zelf ontstaan, hebben
veel meer kans van slagen, stelt ook Twan
van Hagen, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Venlo en projectleider van het ‘Buurt Bestuurt’-project Molenbossen. ‘De insteek van Buurt Bestuurt is dat
bewoners zelf heel goed weten wat goed is
voor hun buurt of wijk. In overleg met
Antares zijn enkele mensen benaderd om
mee te denken. Dat heeft heel goed
uitgepakt.’

Duurzaam
Met een selecte groep bewoners is het
traject opgezet, vertelt Twan. ‘Aan hen is de

vraag gesteld: wat willen jullie? Vervolgens
is bekeken: kan het ook? Zo zijn we over en
weer tot enkele hele concrete deelprojecten
gekomen. Naast aspecten als veiligheid en
comfort is bij alle projecten gekeken naar
duurzaamheid. Meer verlichting bijvoorbeeld
is in principe niet duurzaam. Maar het kan
wel als we kiezen voor ledverlichting, die
alleen brandt als er mensen in de buurt zijn.’
Bij alle wensen wordt eerst inzichtelijk
gemaakt wat iets kost in geld en tijd.
‘Zo kunnen we echt samen keuzes maken.
We kunnen nu eenmaal niet alles aanpakken.
En vaak komen we samen tot een tussenoplossing óf we parkeren een project voor later.’

Bewonersavond
Na het definiëren van de deelprojecten, is
een bewonersavond georganiseerd. Twan:
‘De actieve bewoners die vanuit het begin
zijn betrokken, hebben als ambassadeurs
hun projecten letterlijk en figuurlijk ‘op de
markt gebracht’. Het is immers een verschil

of een ambtenaar iets uitlegt of je buren.
Hun medebewoners konden reageren op de
ideeën. De hoge opkomst en grote betrokkenheid gaven de initiatiefnemers vertrouwen
om de projecten daadwerkelijk uit te
voeren.’ Inmiddels is de groenvoorziening
al deels afgerond. Er is een betere doorkijk
gecreëerd, wat zorgt voor een veiliger
gevoel. De padenstructuur wordt aangepakt
en daarna komt ook de verlichting aan de
beurt. ‘En er komt op verzoek van de
bewoners een jeu-de-boulesbaan met
daarbij bankjes, gemaakt van hergebruikte
of duurzame materialen. Zo nemen we ook
daar het duurzaamheidsaspect weer mee.’

Soep met ballen
Naast initiatieven om de omgeving leefbaar
te houden, is er ook aandacht voor verbinding en ontmoeting van (eenzame) ouderen
bij de Molenbossen. Met de ingrediënten
beweging, beleving en een kop soep
organiseerde VIA VVV, de stichting van
maatschappelijke projecten van VVV-Venlo,
de activiteit ‘soep met ballen’ bij de Molenbossen. Indy Rongen van VIA VVV vertelt:
‘Eenzaamheid onder ouderen komt steeds
meer voor. We proberen met een laagdrempelige activiteit ouderen in beweging te
krijgen, maar vooral met elkaar in contact
te brengen.’ Naast het bewegen is samen
herinneringen ophalen onderdeel van de
activiteit, met een presentatie van oud-profvoetballer ‘mister VVV’ Ger van Rosmalen.

‘Dat levert veel gespreksstof op, mensen
vinden het leuk om over vroeger te praten.
Bij de Molenbossen zat een mevrouw wier
man vroeger bij VVV voetbalde. Dat zorgde
voor leuke anekdotes. En omdat eten
verbindt, sluiten we de activiteit af met een
lekker kopje soep.’ Hoewel de opkomst aan
de lage kant was, kreeg Indy leuke reacties
van de deelnemers. ‘Het blijft een uitdaging
om mensen uit hun isolement te halen. Maar
als je het niet probeert, lukt het nooit!’

Bladval in de zomer
Bewoonster Ada Peeters van Molenbossenflat Zuidenwind in Blerick dacht
dat het een eitje zou zijn om de ‘tuindienst’ van haar medebewoonster
over te nemen terwijl die met vakantie is. ‘Midden in de zomer valt het
tuinonderhoud hier doorgaans reuze mee. Maar als gevolg van de
aanhoudende droogte en de hitte liggen de bloemenperken rond
Zuidenwind deze zomer vol met dor blad. Het lijkt wel herfst en dat kan
ik niet aanzien. Zeker wanneer de flatbewoners hier samen komen om te
barbecueën of zo vind ik het belangrijk dat de omgeving van de flat er
verzorgd uitziet.’

Kruidentuin
9
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Sinds de renovatie heeft de renovatie heeft Zuidenwind geen ‘achterkant’
meer. De nieuwe voorkant aan de balkonzijde heeft net als de galerijzijde
een luifel gekregen. Bovendien is de beplanting aangepast. Voor dat
laatste hebben de bewoners Henk Heunbern (links) en Karel van Heukelom gezorgd. Elke woensdagochtend steken zij tijd in het onderhoud van
de nieuwe aanplant, inclusief de zorg voor de kruiden die ze in containers
hebben geplant. ‘Als je dat elke week met zijn tweeën doet, is dat zo
gepiept’, zegt Karel. ‘En onze vrouwen vinden het prima als we even de
deur uit zijn’, vult Henk lachend aan.

Tegelse Leef- en
Beweegtuin voorziet in behoefte
10
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Zelfs in de vakantieperiode komt het zelden voor dat er op
enig moment helemaal niemand gebruik maakt van de Leefen Beweegtuin die de Tegelse wijk De Nieuwe Munt sinds
enkele maanden rijk is. Bijna voortdurend is er wel iemand in
de weer op een van de tien toestellen aan de Lingsterhofweg.
Al ruim voor de officiële opening van de
nieuwe Leef- en Beweegtuin begin juni bleek
dat deze voorziening in een behoefte
voorziet. Dagelijks maken scholieren en
buurtbewoners veelvuldig gebruik van de
toestellen in de tuin pal tegenover VSOschool Impuls.
‘Gelukkig maar’, zegt mede-initiatiefneemster
Sandra Rebel, ‘want de voorbereiding van de
aanleg van de Leef- en Beweegtuin had best
wat voeten in de aarde. Het duurde ongeveer
twee jaar voordat we het benodigde geld
bijeen hadden en de aanleg kon beginnen.
Dan is het voor alle betrokken partijen fijn om
te zien dat de voorziening een schot in de
roos is.’

Onderhoud
In mei kregen de tien toestellen, waaronder
een crosstrainer en een rek voor buikspiertraining, een plekje in het plantsoen tussen VSO

Impuls en Dichterbij aan de ene kant en de
(zorg)woningen aan de andere kant van de
Lingsterhofweg. Leerlingen van Impuls
leveren een bijdrage aan het onderhoud van
de Leef- en Beweegtuin.
‘Van meet af aan worden de toestellen
veelvuldig gebruikt’, zegt Sandra Rebel, als
leerkracht verbonden aan VSO Impuls en
verwoed sporter. ‘Niet alleen door leerlingen
van Impuls en Dichterbij, maar nadrukkelijk
ook door tal van oudere buurtbewoners. Het
ultieme teken dat de Leef- en Beweegtuin
voorziet in een behoefte en kan bijdragen aan
verbinding in de wijk.’

Verbinding
Dat laatste is overigens de reden dat diverse
organisaties, waaronder woningcorporatie
Antares, gemeente Venlo, stichting Heutz en
wijkraad De Noordkern, een bijdrage leverden
aan de Leef- en Beweegtuin.

Impuls een van de sportiefste
VSO-scholen van Nederland
Het is niet vreemd dat VSO-school Impuls in Tegelen het initiatief nam voor de aanleg
van een Leef- en Beweegtuin in De Nieuwe Munt, de wijk waar Impuls deel van uitmaakt.
Behalve aan het regulier sportaanbod besteedt Impuls veel aandacht aan bijzondere en
buitenschoolse sportactiviteiten zoals de Impulsrun, Dance-battle, voetbaltoernooien,
sportdagen en de Venloop. Ook maakt de school gebruik van het stimuleringsprogramma ‘Special Heroes’ voor leerlingen van het speciaal onderwijs en neemt Impuls deel
aan diverse projecten en activiteiten in het kader van ‘Iedereen kan sporten’ voor
mensen met een beperking.
Op grond van al deze activiteiten eindigde Impuls enige tijd geleden op de tweede
plaats bij de strijd om de titel ‘Sportiefste VSO-school van Nederland’. Een resultaat om
trots op te zijn!

Vastenavondkamp veert op

Syriër repareert fietsen voor wijkgenoten
De Blerickse wijk Vastenavondkamp was de afgelopen tijd dikwijls negatief in het nieuws. Maar de wijk veert op; op tal van
plekken komen bewoners in actie. Een mooi voorbeeld daarvan is Hussam Alfahel, een Syriër die in een garage onder zijn
appartementengebouw fietsen van wijkgenoten repareert op voorwaarde dat de eigenaren iets terugdoen voor de buurt.
eerste kind van de familie Alfahel in Nederland wordt geboren.

Automonteur

Het genoemde buurtcomité werkt sinds de
renovatie van de woongebouwen aan de
Meidoornstraat en omgeving aan een meer
leefbare buurt. De centrale vraag van het
comité in ieder welkomstgesprek met
nieuwe bewoners: wat willen jullie voor de

Verbroedering
Jan Vos van het buurtcomité is blij met het
resultaat. ‘Zeker omdat we werken volgens
het principe ‘een dienst voor een dienst’,
een beetje zoals het vroeger ging. Daarmee
leren mensen elkaar beter kennen en staan
ze eerder voor elkaar klaar. Het is klein
begonnen, in de omgeving van de flatgebouwen, maar we zien al dat er sprake is van
olievlekwerking naar andere delen van de
wijk. Kennelijk doet goed voorbeeld goed
volgen’, zegt Vos. Tegen die achtergrond is
Vos ook blij met de aanstaande aanleg van
moestuinen in Vastenavondkamp. ‘Dit
seizoen zal dat niet veel meer opleveren,
maar volgende zomer willen we daar een
soort oogstfeest organiseren, waarbij
iedereen een gerecht maakt van de producten uit zijn tuin. Dat verbroedert ook.’

Goede weg
Hoge verwachtingen heeft Vos ook van het
feit dat de MA-run op 15 september

Vastenavondkamp aandoet. ‘Die gelegenheid willen we aangrijpen om van alles in de
wijk te organiseren. Al dat soort zaken willen
we in de toekomst gaan aankondigen op
informatiezuilen in de wijk, zodat bewoners
precies weten wanneer er iets de te doen is
in de buurt en bij wie ze voor bepaalde
diensten moeten zijn. Het kan allemaal niet
van vandaag op morgen, maar ik heb wel het
gevoel dat we op de goede weg zijn.’
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Vele tientallen fietsen repareerde Hussam
Alfahel de afgelopen maanden al in de
garage onder zijn appartementengebouw
aan de Meidoornstraat. En hij had er nog wel
meer kunnen repareren, maar daar ontbreekt
hem de tijd voor. ‘Ik kan dit werk alleen op
woensdag- en vrijdagmiddag doen. De
andere dagen ben ik druk om Nederlands te
leren. Dat is óók belangrijk.’ Hussams zoon
Laith (14) en dochter Leen (8) kijken toe hoe
hun vader de achterband van een damesfiets
vervangt en vertalen intussen moeiteloos wat
hun vader vertelt. De tweede dochter die het
gezin begin oktober verwacht zal waarschijnlijk nóg beter Nederlands leren, omdat zij als

Voordat de 39-jarige Hussam en diens gezin
hun Syrische woonplaats Ghouta ontvluchtten wegens het oorlogsgeweld in hun
geboorteland, werkte Hussam als automonteur. In het asielzoekerscentrum in Baexem
zette Hussam zijn technische kennis in om
zich daar als fietsenmaker verdienstelijk te
maken. Dat leidde ertoe dat het buurtcomité
uit het Vastenavondkamp dat het gezin
bezocht toen woningcorporatie Woonwenz
de Syrische familie een appartement
aanbood, aan Hussam vroeg of hij ook in
Vastenavondkamp als buurtfietsenmaker
wilde werken. ‘Natuurlijk zei ik daar ‘ja’ op.
Want ik wil graag werken, maar heb geen
werkvergunning. Daarom ben ik blij dat ik de
kans heb gekregen om als fietsenmaker iets
terug te doen voor de maatschappij’,
verklaart Hassam zijn reactie.

buurt betekenen? Behalve tot een fietsreparatieservice heeft dat onder meer geleid tot
een klussendienst. Ook Antares werkt aan
een manier om de betrokkenheid van
wijkbewoners te vergroten, kondigt coördinator leefbaarheid Conchita García aan.

Thuis bij realitysterren Louisa & Rosanna:

‘Dit huis is voor ons
een oase van rust’
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Louisa en Rosanna zijn zonder twijfel de beroemdste
huurders van Antares. Het koppel van de TLC-serie Louisa &
Rosanna, Onze Transgender Liefde verhuisde kort geleden
met zoon Mikai van een appartement naar een gezinswoning
in Steyl. ‘Zalig is het hier’ zegt Louisa. ‘Dit huis is voor ons een
oase van rust in ons 24/7 drukke bestaan als realitysterren.’
Louisa en Rosanna hebben al een redelijk
lange woongeschiedenis bij Antares. Ruim
negen jaar woonden Louisa en Rosanna in
een appartement aan de Romeinenstraat in
Steyl. Voor die tijd woonden ze een jaartje in
een appartement aan de Spechtstraat in de
Tegelse wijk Op de Heide.
Rosanna: ‘Toen dat appartementengebouw
aan de Spechtstraat werd gesloopt en we
naar de Romeinenstraat konden, voelde dat
voor mij een beetje als thuiskomen. Mijn
oma woonde vroeger in een appartement in
datzelfde gebouw, dus voor mij was dat
bekend terrein.’

Hel
Ook Louisa was aanvankelijk best in haar
nopjes met het appartement aan de

Romeinenstraat, maar op een gegeven
moment wilde ze daar weg. ‘Zeker toen Ro
en ik over kinderen begonnen na te denken.
Al met al hebben we uiteindelijk zeven jaar
moeten wachten op een gezinswoning.
Vooral in de tijd dat Rosanna zwanger was en
amper trap kon lopen, was het voor haar een
regelrechte hel om in een appartement
zonder lift te wonen. Ze heeft zelfs overwogen om het laatste deel van de zwangerschap bij haar moeder door te brengen.’
Dolgelukkig waren de twee kersverse ouders
dan ook toen Antares hen afgelopen
voorjaar kon laten weten dat er een gezinswoning voor hen beschikbaar was. Rosanna:
‘Het duurde toen nog wel een paar maanden
voordat die woning in Steyl vrijkwam en
gerenoveerd was, maar wachten is minder

vervelend als je weet dát er iets aankomt.’
Vorige maand verhuisde het gezin met hond,
katten en papegaai naar de nieuwe woning.
Louisa: ‘Zoals dat bij de meeste mensen het
geval is, zijn er weliswaar nog wat kleine
dingen die we af moeten maken, maar het
grootste deel is klaar. We zijn heel blij met
het resultaat. Alleen de tuin is nog wel even
een ding. Die is enorm en ligt volledig braak,
dus het kost nog wel wat tijd, geld en moeite
om daar iets van te maken.’
Rosanna: ‘Voorlopig laten we het bij een
nieuwe schutting, een terras en gras.
Daarmee is de basis klaar en zolang Mikai
nog klein is, is dat prima. Daarna zien we wel
verder.’

Buurtbarbecue
Ook over de buurt zijn Louisa en Rosanna
zeer te spreken. Louisa: ‘Vlakbij ligt een
supermarkt en ook de toekomstige school
van Mikai ligt om de hoek. En we kregen al
heel snel een uitnodiging voor een buurtbarbecue. Helaas konden Rosanna en ik die dag
niet, maar het gaat om het gebaar en het
welkome gevoel dat dit geeft. Sowieso voelen
Rosanna en ik ons volledig geaccepteerd in
Tegelen. Zo nu en dan worden we gevraagd
om een handtekening, maar meestal laten
mensen ons hier met rust.’
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Rolmodel
Louisa was al lang vóór de reeks op vrouwenzender TLC al een bekend figuur in de regio,
onder meer door een serie bij Omroep
Venlo. Rosanna, al achttien jaar de partner
van Louisa, houdt er eigenlijk niet zo van om
in de belangstelling te staan. Toch neemt
ook zij haar voorbeeldfunctie als rolmodel
voor de transgendergemeenschap intussen
heel serieus. Rosanna begon kort na de
geboorte van Mikai met een hormoonbehan-

deling en is intussen een aardig eind op pad
om man te worden. Komend jaar hoopt zij
haar geslachtsveranderende operatie te
ondergaan. ‘Ik heb het gevoel dat mijn leven
dan pas écht begint. Door open te zijn over
dat proces en alle gevoelens en praktische
zaken die daar bij komen kijken, ben ik
andere LHBT’ers en met name transgenders
tot steun, krijg ik vaak te horen. Dat maakt
het de moeite waard om door te gaan met
de serie voor TLC, ook al druist dat een
beetje tegen mijn natuur in.’
Louisa geniet juist zichtbaar van alle aandacht die de realitysterrenstatus haar
oplevert, al wordt het ook haar soms een
beetje veel. ‘Juist daarom is het zo fijn om
hier in Steyl een lekker plekje te hebben
waar we met zijn drietjes lekker tot rust
kunnen komen. Dat is goud waard.’ .

Thuis bij Antares Thuis bij

Rosanna: ‘Dat is veel plaatsen wel anders;
vooral in Zuid-Limburg en in de Randstad
kunnen we bijna niet normaal over straat
lopen. Ook in het buitenland zijn we
bekende figuren; TLC zendt de serie over
ons leven in zestien landen uit. Dat betekent
dat we 24/7 moeten opletten met wat we
doen of zeggen.’

Crisismanagement bij Antares
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Een crisis komt altijd
onverwacht. Ondanks dat
Antares de veiligheid in
woningen en woongebouwen
op nummer één zet, kan een
incident zich altijd voordoen.
Want: alles gaat goed, totdat
het fout gaat. En dan is het
belangrijk om goed
voorbereid te zijn.

Alles gaat goed,
totdat het fout gaat
Dagelijks zijn er in Nederland incidenten waarbij
woningcorporaties zijn betrokken. Denk aan keukenbranden, stroomstoringen en gas- of waterlekkages. In
sommige gevallen escaleert een incident tot een crisis.
Daarom is het belangrijk om van tevoren een crisisplan
te hebben waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

Crisismanager
Begin vorig jaar is het crisisplan opnieuw tegen het
licht gehouden en samen met de Veiligheidsregio
Limburg-Noord herijkt. Nieuw voor Antares was de rol
van crisismanager, een sleutelfunctie in de crisisbeheersing. Afhankelijk van het incident kan de crisismanager
informatie beschikbaar stellen aan de hulpdiensten,
maatregelen nemen, ter plaatse gaan om bewoners te
woord te staan of collega’s inschakelen om een crisisteam te vormen. Zeven medewerkers van Antares
hebben beurtelings dienst als crisismanager. Manager
Klantteam Gé Faessen is er hier een van. Hij werd
onlangs uit zijn bed gebeld bij een brand in een woning
in Blerick. ‘Gelukkig waren er geen slachtoffers en was
de schade puur materieel.’

Luisterend oor
Het is niet de eerste keer dat een crisismanager van
Antares ter plaatse ging bij een incident. ‘In het jaar dat
we volgens deze structuur werken, zijn mijn collega’s en

ik al meerdere malen opgeroepen. Gelukkig was er tot
nu toe nauwelijks sprake van persoonlijk letsel.’ De
crisismanager wordt ingeschakeld door de hulpdiensten
van de Veiligheidsregio. ‘In geval van brand is het de
brandweer die ons belt. We zijn er niet om hulp te
verlenen; dat is de rol van de verschillende hulpdiensten. Als Antares zijn we er vooral om de bewoners en
indien nodig hun buren gerust te stellen of een luisterend oor te bieden. De hulpdiensten hebben daar op
dat moment geen tijd voor; hun taak is om de calamiteit
zo snel mogelijk onder controle te krijgen.’

Verhaal kwijt
In het geval van de brand in Blerick was het voor de
bewoners niet mogelijk om in hun huis te blijven totdat
de schade was hersteld. Nadat de hotelkamer voor de
eerste nacht was geregeld, organiseerde crisismanager
Gé tijdelijk vervangende woonruimte voor de getroffen
bewoners. ‘Gelukkig konden ze in de buurt op een
bungalowpark terecht. Ik heb contact met ze gehouden
en toen ze weer terug naar huis mochten, heb ik ze nog
eens opgezocht om het af te ronden.’ Afspraak is dat de
dienstdoende crisismanager contactpersoon blijft totdat
het incident is afgehandeld. ‘Dat geeft duidelijkheid
voor onze bewoners. Mensen willen hun verhaal kwijt en
wij willen dicht bij onze huurders staan.’

Fotobijschrift

Samenwerken
aan veiligheid en
gezondheid

In woningen worden steeds meer elektrische apparaten
toegepast, die allemaal worden aangesloten op het
elektriciteitsnet. Chris de Haart, hoofd bedrijfsbureau,
legt uit: ‘In de jaren zestig had een huis zo’n acht wandcontactdozen. Anno 2018 is er behoefte aan gemiddeld 33 wandcontactdozen. Heel vaak worden er geen
wandcontactdozen bijgeplaatst, maar lussen mensen
de apparaten door via goedkope verlengsnoeren. Dat
kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Regelmatig
ontstaat er brand door kortsluiting in zo’n stekkerdoos.’
Door die toenemende aantallen apparaten in een huis,
dient ook de meterkast hierop te worden ingericht. ‘Je
kunt niet oneindig apparatuur blijven aansluiten als je
niet de hele elektrische installatie aanpast aan die
veranderende behoefte. Meterkastbranden komen
helaas steeds vaker voor, onder meer om deze reden.’
Bij renovatieprojecten controleert Antares altijd de
elektrische installatie en past deze aan naar de normen
van deze tijd. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is
om oudere woningen periodiek te keuren. Tot die tijd
kunnen huurders die twijfelen of extra apparaten veilig
kunnen worden aangesloten, altijd advies vragen bij
Antares.
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Toezichthouders
opgeleid
Alle 89 hoogbouwcomplexen van Antares zijn onderworpen aan een brandveiligheidsscan, uitgevoerd door
een extern adviesbureau, vertelt Chris de Haart.
‘Hierbij zijn alle gebouwen geïnspecteerd volgens de
normen van het nieuwe Bouwbesluit. Uit het rapport
blijkt dat Antares goed scoort. De resultaten van de
inspectie zijn gepresenteerd aan de toezichthouders
van de hoogbouwcomplexen, zodat zij alert kunnen
zijn of bewoners zich ook aan de voorschriften houden.
Bijvoorbeeld het vrijhouden van vluchtroutes, maar ook
het dichthouden van brandwerende deuren. Nog te
vaak komt het voor dat er even een wig tussen wordt
gezet, zodat de deur open blijft staan. Dat lijkt
misschien handig als je er vaak gebruik van maakt,
maar als er brand uitbreekt, kan dat het verschil zijn
tussen leven en dood.’

Thuis bij Antares Leefbaarheid

In onze regio is het de Veiligheidsregio LimburgNoord die de openbare orde en veiligheid bevordert
en rampen en crises bestrijdt. Hiervoor bundelt de
veiligheidsregio de krachten van de brandweer, GGD
en vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.
Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband
tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen,
Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg-Noord en
Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijk
voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of
crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Steeds meer
elektrische
apparaten
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Ongewenst, afgestoten,
geestelijk en lichamelijk
mishandeld, verkracht, drugs,
alcohol, dakloos, te vaak verhuisd,
eenzaam, depressief, psychiatrische
inrichting, internaat, rijk en arm,
crimineel, dealer, diefstal, inbraak,
wapens, kanker, dood. Te veel om
mee te maken voor één persoon.
Toch onderging
Molenbossenbewoner Andreas
F. Gieswinkel het allemaal op
jonge leeftijd. Hoewel hij er
haast aan onderdoor ging,
kwam hij er bovenop.
Zijn boodschap? ‘Never
give up!’ De titel van zijn
zelfgeschreven boek.

Thuis bij Andreas F. Gieswinkel

‘Never give up!’

Op de vlucht
Deze ommekeer betekende dat Andreas los moest komen
van zijn criminele verleden. Dat was allesbehalve makkelijk.
‘Drie jaar lang ben ik gevlucht. Het was makkelijker geweest
om terug te keren naar het bekende. Nu moest ik overleven
zonder geld, zonder thuis. En dat terwijl de schuldeisers
achter me aan zaten. Maar ik ben nu eenmaal te koppig om
op te geven. Mensen om me heen dachten dat ik het niet
zou overleven. Maar ik dacht: wacht maar! Inmiddels ben
ik getrouwd, schuldenvrij en heb ik het verleden echt achter
me gelaten. Ik heb een hele fijne kerk gevonden in Helmond,
waar ik wekelijks heen ga. Ook zou ik graag de bijbelstudies
volgen, maar door mijn werk - ik werk op de vrachtwagen
om bloemen en planten te bezorgen bij een grote Duitse
supermarktketen - lukt dat niet altijd. Het Christendom gaat

veel verder dan naar de kerk gaan en bidden. Ik geloof
absoluut, heel sterk en heel diep. Maar ik zal het nooit
anderen opdringen; het is een levenswijze die je zelf kiest.’

Kwetsbaar
Naast het geloof in God, heeft het schrijven Andreas
geholpen het verleden af te sluiten. ‘Ik ben er zo’n vijfentwintig jaar geleden mee begonnen. Ik maakte zoveel mee,
dat ik me afvroeg: waarom krijg ik alles over me heen?
Tegelijkertijd realiseerde ik dat ik mijn ervaringen kon
gebruiken om mensen in vergelijkbare situaties te ondersteunen. Want al zit je in nog zo’n diep dal, je moet nooit
opgeven. Dat heeft niets met geloof te maken, maar met je
eigen mindset. In het begin was het vooral bedoeld om van
me af te schrijven, om het gebeurde te verwerken. Want hoe
vaker je het herhaalt, hoe beter je het kunt loslaten.’ Toch
kwam het niet zomaar tot een boek. ‘De verhalen zijn heel
persoonlijk, ze gaan over mij, het laat ook mijn kwetsbaarheid zien. Ik heb het wel tien keer herschreven. Meer of
minder gevoel, steeds opnieuw afwegen wat ik wel of niet
zou opnemen.’ Daarna kwam het eropaan een uitgever te
vinden. Na een negatieve ervaring, kwam hij in contact met
uitgeverij Jongboek. ‘Een Christelijke uitgever, die meteen
besloot het boek uit te geven. Ik hoefde er niet veel aan te
veranderen; ze vonden dat het vooral míjn verhaal moest
zijn. Daar ben ik hen dankbaar voor.’

Spanning
Het boek beschrijft Andreas’ leven totdat hij zijn vrouw
ontmoette in een Bulgaarse kerk. ‘In de zes jaar die volgden
zijn er ook veel dingen gebeurd. Dus ik heb besloten een
vervolg te schrijven. Voor mezelf heb ik 1 januari 2019 als
deadline gesteld. Maar ik moet bekennen dat ik nog moet

beginnen met schrijven! Eerst moet het zich vormen in mijn
hoofd. En dan stoom ik in één keer door. Ik schrijf het
beste onder druk. Belangrijk is dat het geen ‘en toen,
en toen’-verhaal wordt; er moet een bepaalde spanning
in zitten. Van lezers krijg ik vaak terug dat ze niet kunnen
stoppen met lezen. Het mooiste compliment dat ik
kan krijgen!’

Toekomst
Andreas woont nu zo’n anderhalf jaar samen met zijn
vrouw in de Molenbossen. En dat nadat hij in zijn leven
al 63 keer is verhuisd. ‘Daarbij heb ik wel meegeteld dat ik
op het internaat naar een andere kamer moest of naar een
ander internaat ging. Dat lijkt misschien niets voor te stellen,
maar voor een jong kind is de impact enorm.’ Of hij nu de
rust heeft gevonden om zich te settelen op één plek,
daarover doet Andreas geen uitspraken. ‘Ik woon hier mooi
rustig. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een
groot verschil is dat als ik nu ga verhuizen, dit een eigen
keuze is. Wie weet wat de toekomst brengt!’

Het meeslepende boek ‘Never give up’ van
Andreas F. Gieswinkel (253 pagina’s, ISBN:
9789463678056) is onder andere te koop bij
www.jongboek.nl, www.bol.com en bij
Bruna in Blerick.
Prijs: 2 19,99 (zonder afbeeldingen)
en 2 27,50 (met afbeeldingen).
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We spreken Andreas in zijn woning in de Blerickse Molenbossen. Hij noemt zichzelf een wedergeboren Christen die
al veel ellende heeft gezien. ‘Voordat ik Christen werd, was
het leven een gevecht om mezelf te bewijzen’, vertelt
Andreas openhartig. ‘Ik zocht negatieve aandacht, om maar
überhaupt aandacht te krijgen. Ik belandde in de criminele
wereld en vond dat bestaan in die tijd prima; altijd geld
genoeg. Een vriend van vroeger vroeg me mee te gaan naar
de kerk. Ik was begin twintig en kende de kerk alleen als dat
traditionele instituut waar ik niets mee had. Toch ging ik
mee, maar eigenlijk om lol te trappen en rare dingen uit te
vreten. Toen de pastor me vroeg naar voren te komen, heeft
hij voor me gebeden. Op dat moment viel ik voor de heilige
geest. Pas tien minuten later kwam ik weer bij bewustzijn.
Alsof ik een openbaring had gehad, zei ik op dat moment:
“Ik geef mijn leven aan God.” Dat betekende de ommekeer
in mijn leven.’

Uit contacten met huurders blijkt dikwijls dat huurders een
prettige woonomgeving minstens zo belangrijk vinden als de
woning zelf. Gelukkig zijn er ook aardig wat huurders die
bereid zijn om zelf een bijdrage te leveren aan een fleurige,
opgeruimde en sociale woonomgeving. Op deze pagina’s
zetten we een aantal van hen in het zonnetje.

Vele handen maken licht
werk (ook in de tuin)
Antares stimuleert huurders van woongebouwen om zelf het onderhoud van de tuin te
verzorgen. Dat is goed voor de onderlinge
contacten en bovendien spaart het geld uit.
Want zelf de tuin onderhouden is nu
eenmaal stukken voordeliger dan een
hoveniersbedrijf inschakelen.

Hermien onbezoldigd postbeambte
van De Nieuwe Munt
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De Potaerdstraat in Steyl is een van de
woongebouwen waar het jarenlang goed
is gegaan met het tuinonderhoud door de
bewoners zelf. De uit Servië afkomstige
Vojkan Krstic is daar al tien jaar druk mee

Al vijftien jaar is Hermien Wijnands aan een rolstoel gekluisterd.
Dat weerhoudt de 71-jarige Tegelse er niet van om in haar eentje
voor heel De Nieuwe Munt de uitgaande post te verzorgen. En dat
al bijna vier jaar lang...
Hermien Wijnands kon er met haar verstand
niet bij dat uitgerekend een wijk waar veel
mensen wonen die zorgafhankelijk zijn het
zonder brievenbus moet stellen. Toch geldt
dat voor De Nieuwe Munt in Tegelen. ‘Onbegrijpelijk, want veel bewoners zijn niet in staat
om zelf naar de dichtstbijzijnde brievenbus te
lopen. Ikzelf trouwens ook niet, maar dankzij
mijn elektrische rolstoel kom ik daar wel.
Daarom heb ik nu bijna vier jaar een brievenbus voor uitgaande post bij mijn voordeur
hangen.’

Eetpunt
Vele tientallen buurtbewoners maken daar
dankbaar gebruik. ‘Er zijn ook buurtbewoners
die het niet eens redden om mijn brievenbus
te bereiken. Die nemen de post weleens mee
naar het eetpunt, omdat ze weten dat ik daar
ook geregeld kom en dan de post meeneem,’
zegt Hermien. Op doordeweekse dagen
brengt Hermien de post rond half vijf ’s

middags netjes gesorteerd op postcode naar
het postkantoor. ‘In het verleden lichtte ik de
brievenbus ook nog wel eens in het weekeinde, maar omdat er op maandag toch geen
post wordt bezorgd, heeft dat eigenlijk geen
zin’, zegt Hermien, die in De Nieuwe Munt ook
bekend is vanwege haar zorg voor de bloemen
in de buurt. Dit jaar zorgde zij er samen met
buurtgenoten voor dat de entrees van de
woongebouwen zijn verfraaid met zomerbloeiers. ‘Ik vind het belangrijk dat een buurt
leefbaar is. Zo lang ik kan, draag ik daar graag
een steentje aan bij.’

Mia zorgt voor het
onderhoud van haar ‘berg’
Naast het appartement van Mia
Jornick-van Enckevort op de eerste
verdieping van de Potaerdstraat in Steyl
ligt een heuveltje. Al jaren zorgt Mia
voor het onderhoud van de beplanting
van haar ‘berg’. ‘Zo lang ik kan, blijf ik
dit werk doen. Het geeft me wat te
doen en bovendien vind ik het fijn als de
omgeving van het appartementengebouw onderhouden is.’ Vooral de roze
hibiscus heeft ’s zomers veel aandacht
nodig. ‘Met alle zon van deze zomer
bloeit de struik dit jaar extra rijk. Maar
dat betekent ook dat er zo nu en dan
een plens water bij moet én dat er veel

uitgebloeide bloemen vanaf vallen. En
die maken de stoep spekglad als er
onverhoeds een bui valt. Daarom veeg
ik de afgevallen bloemen elke dag bij
elkaar. Ik wil natuurlijk niet dat er
ongelukken gebeuren.’

in de weer. ‘Omdat ik het belangrijk vind
dat de straat waar je woont er netjes bij
ligt. En omdat ik het niet in mijn eentje
hoefde te doen, viel de tijd die ik eraan
besteedde best mee. Tot voor kort.’
Want volgens de Serviër zijn er steeds
minder buurtbewoners die zich geroepen
voelen om zo nu en dan de handen uit de
mouwen te steken. ‘In mijn eentje ga ik het
in ieder geval niet allemaal doen. Dus als
er geen extra hulp komt, stop ik er ook
mee’, klinkt het dreigend, terwijl Vojkan
de hortensia’s een plens water geeft.
Wie wil Vojkan gaan helpen? Heeft u
interesse, meld u dan bij de toezichthouder.

Buren in Nieuw Steyl houden Achterompaden
horen er óók bij
omgeving woongebouw netjes
Het echtpaar Mia (75) en Harry Faassen (hij viert 26
augustus zijn tachtigste verjaardag) en hun buurman Johan
Gumbs (72) zorgen er met zijn drieën voor dat de omgeving
van hun woongebouw Chamotte in Nieuw Steyl er zomer en
winter gelikt bijligt. Mia en Harry zijn maar wat blij met de
hulp van hun buurman. ‘Wij kunnen steeds minder en Johan
is blij dat hij wat om handen heeft.’

Karretje
Handige Harry heeft voor hun ‘hulpje’
een karretje gemaakt zodat Johan alle
benodigde spullen – van snoeischaar

tot schoffel en van bezem tot blik – altijd
bij de hand heeft. Steevast om half
zeven in de ochtend gaat Johan aan de
slag. Ook in de winter; dan zorgt hij er
zo nodig voor dat de sneeuw al is
opgeruimd voordat de medebewoners
goed en wel wakker zijn en op pad
gaan.
Rond negen uur zit het werk er op voor
Johan en meldt hij zich bij Mia voor een
kop thee. Mia: ‘Die gun ik hem van
harte; zeker in de winter wanneer Johan
helemaal is verkleumd. Daarom zorg ik
er begin december altijd voor dat
Sinterklaas niet aan Johans deur voorbij
gaat. En met Nieuwjaar drinken we bij
ons een glaasje met Johan en een
aantal andere buurtbewoners en
spreken we de wens uit dat we nog vele
jaren op deze manier samen kunnen
wonen.’
Johan knikt instemmend en lacht
tevreden terwijl hij van zijn welverdiende
thee geniet.

Niet alle huurders zijn zich ervan bewust dat
achterompaden bij de tuin horen. Daarom
zijn de betrokken huurders zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze paden.
Veel stelt het onderhoud van achterompaden doorgaans niet voor; twee à drie keer
per jaar is in de regel voldoende om te
voorkomen dat het pad dichtgroeit met
onkruid. Dus wie het slim aanpakt en goed
afstemt met buurtbewoners is maar heel af
en toe aan de beurt.
Voor de goede orde: achterompaden zijn
niet bedoeld voor het dumpen van afval of
om afvalcontainers te stallen.
TIP: Spreek met een paar buren af om het
achterompad op een bepaalde moment
samen van onkruid te ontdoen. Dan is het in
een mum van tijd gepiept en het is nog
gezellig ook!

Thuis bij Antares Leefbaarheid

Mia en Harry wonen al 53 jaar in
hetzelfde appartement aan de Potaerdstraat. Van meet af aan voelden zij zich
medeverantwoordelijk voor het
onderhoud van het groen rond het
woongebouw. Maar ook voor Mia en
Harry beginnen de jaren te tellen. Mia
heeft een spierziekte en haar man heeft
last van een erfelijke aandoening aan de
luchtwegen. Daarom waren ze heel blij
toen ze Johan Gumbs – geboren in
Curaçao – als buurman kregen; inmiddels al weer zo’n elf jaar geleden. Want
die had er wel oren naar om de
Faassens uit de brand te helpen.
Intussen loopt hij zes dagen in de week
te vegen en te snoeien dat het een lieve
lust is en hoeven Mia en Harry eigenlijk
alleen nog maar zo nu en dan aanwijzingen te geven.
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Het team Incasso staat dagelijks klaar voor huurders met kleine en grote financiële problemen.
De incassomedewerkers bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar een goede
oplossing. Met praktische adviezen en tips helpen zij u op weg.
In deze editie van Thuis bij Antares drie bruikbare tips om uw incassozaken te regelen.

Een persoonlijk gesprek bij
u in de buurt
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Het incassoteam probeert het huurders zo
makkelijk mogelijk te maken om over hun
problemen te praten. Een persoonlijke
benadering staat hierin voorop. ‘We zorgen
voor een veilige omgeving, waarin u uw
zorgen kunt uiten of uw problemen op tafel
kunt leggen. Wij hebben geheimhoudingsplicht, dus uw verhalen komen niet bij
anderen terecht’, leggen incassomedewerkers Inge Ramakers en Marieke Boumanns
uit. ‘Ook laten we u zelf kiezen waar u met
ons wilt afspreken. De één wil het liefst
thuis zijn verhaal doen, de ander wil dat
juist niet en spreekt liever op locatie af. Dat
kan ons kantoor zijn in Tegelen, maar ook
bij onze servicebalie in Kessel, gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel en in de
diverse Huizen van de Wijk in de gemeente
Venlo. Zo hoeft u nooit ver weg om toch in
gesprek te gaan.’ Marieke en Inge drukken
huurders nogmaals op het hart niet te lang
te wachten. ‘Liggen er financiële problemen op de loer, laat u dan door ons
adviseren. Eén telefoontje is genoeg!’

Maak het uzelf makkelijk:
betaal automatisch
Als huurder bent u er zélf verantwoordelijk
voor om uw huur voor of op de eerste van
de maand te betalen. Maar de tijd vliegt en
soms is de maand, zonder dat u er erg in
heeft, alweer om. En dan kan het zomaar
voorkomen dat u het betalen van de huur
even vergeet… Zeker omdat Antares géén
maandelijkse facturen meer verstuurt!
Daarom adviseren Marieke en Inge om te
kiezen voor automatische incasso. ‘Zo wordt
het juiste bedrag elke maand van uw
bankrekening afgeschreven. Als uw huurbedrag wijzigt, voeren wij dit direct voor u
door. En vergeten is al helemaal niet meer
aan de orde. Dat maakt het prettig voor u
en voor ons. Bovendien maakt u drie keer
per jaar kans op een leuk prijs in onze loterij.
Overstappen op automatische incasso is
helemaal niet moeilijk: u vult het machtigingsformulier in, dan zorgen wij voor de
rest!’ Het machtigingsformulier automatische incasso is te vinden op onze website
www.thuisbijantares.nl. Ook kunt u bellen
met ons Klant Service Centrum, dan sturen
onze medewerkers het formulier op. Of loop
even binnen op ons kantoor.

Persoonlijk budgetadvies geeft inzicht
Heeft u inzicht in uw maandelijkse inkomsten
en uitgaven? En weet u hoeveel geld er
overblijft voor leuke dingen, nadat alle vaste
lasten zijn betaald? Het NIBUD heeft
hiervoor een handige ‘tool’ ontwikkeld:
het persoonlijk budgetadvies. In enkele
eenvoudige stappen vult u in wat voor uw
situatie geldt. Bijvoorbeeld welke kosten u
heeft voor wonen, voor verzekeringen, voor
abonnementen en andere maandelijkse
kosten. Het handige is dat NIBUD al voor
u heeft uitgerekend wat gemiddeld is voor
uw gezinssamenstelling, soort woning en
inkomsten. Weet u het dus niet precies,
dan kunt u toch een inschatting maken.
De derde stap laat het resultaat zien.
Hierbij kunt u zien waar mogelijk besparingen mogelijk zijn. Zelfs al blijven uw uitgaven
netjes binnen uw budget, dan is het toch
fijn om inzicht te hebben. Ga naar
persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl
en vul in!

Hard tegen drugs
Wie hennep of andere drugs kweekt in zijn woning, schuur, garage of tuin wordt
zonder pardon het huis uitgezet. Maar ook als er apparatuur wordt aangetroffen
die overduidelijk is bedoeld voor de teelt van hennep of het vervaardigen van
synthetische drugs, mag de bewoner sinds de invoering van de aangescherpte
Opiumwet rekenen op ontbinding van de huurovereenkomst.

Gevaar voor omgeving
Met name het kweken van hennep vereist
veel licht en warmte. De combinatie van
hoog stroomverbruik, illegaal aftappen van
stroom en onkundig aangelegde en gebruikte installaties, zorgt in de meeste gevallen
voor een gevaarlijke situatie. Deze kan leiden
tot brand, instorting en aantasting van de
gezondheid. Hennepkwekers brengen niet
alleen zichtzelf in gevaar, maar ook onschuldige buren en buurtbewoners. De risico’s zijn
zeker niet alleen theoretisch: jaarlijks zijn er

in Nederland zo’n 65 woningbranden als
gevolg van hennepteelt. Dat zijn één tot
twee branden per week!

Veilige woonomgeving
Als Antares willen we u natuurlijk een veilige
woonomgeving bieden. Signalen van
hennepteelt of drugsproductie pikken wij
heel serieus op. Onze verhuurmakelaars,
coördinatoren leefbaarheid en toezichthouders zijn onze ogen en oren in de wijk. Maar
vaak worden hennepkwekerijen ontmanteld
doordat buren een vermoeden hebben dat
het niet pluis is. Bijvoorbeeld omdat ze een
vreemde, doordringende geur ruiken. Maar
er zijn meer signalen die wijzen op een
hennepkwekerij of drugslab (zie het kader
rechts op deze pagina). Heeft u een vermoeden? Meld dit dan bij de politie via 09008844. Ook kunt u melding doen via Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Gevolgen dragen
Wordt op basis van bovenstaande
signalen geconstateerd dat er
inderdaad sprake is van een
drugslab, dan volgt uitzetting.
Hiervoor heeft Antares toestemming nodig van de kantonrechter.
Ervaring leert dat de rechter een
verzoek van een corporatie over
het algemeen toekent. Daarna
geven wij de huurder een termijn
door waarbinnen de woning leeg
moet zijn. Is dat niet het geval, dan
zorgt Antares hiervoor op kosten
van de huurder.

•	Voortdurend een sterke,
doordringende geur
•	Continu een zoemend
geluid van afzuiginstallaties
•	Extra ontluchtingspijpen in
het dak, roosters in de
gevel of een dakraam dat
altijd open staat
•	Condensvorming op de
ramen van een woning
•	De gloed van felle lampen
die altijd branden
•	Dichtgemaakte ramen
(rolluiken die nooit open
gaan, folie tegen het raam)
•	Bouw- en sjouwactiviteiten
op vreemde tijdstippen
•	Onduidelijkheid of een
pand wel bewoond wordt
•	Tocht door een sterke
aan- en afvoer van lucht
.
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Regelmatig worden illegale kwekerijen in
huurwoningen aangetroffen. Ook in onze
woningen komt het voor. Dankzij de verruiming van de Opiumwet zijn nu ook voorbereidingen op hennepteelt en drugsproductie
strafbaar. Bijvoorbeeld als er groeimiddelen,
groeilampen of chemicaliën worden
aangetroffen die duidelijk zijn bedoeld voor
het maken van drugs.

Herken de
signalen!

aa

Een bloemetje verdienen?
Zeg de huur vroeg op!
Wist u al dat u op elk moment van de maand uw huur op kan
zeggen? En dat u dat al direct kunt doen als u weet wanneer
u verhuist? Inderdaad, dus ook al een aantal maanden van
tevoren. De minimale opzegtermijn is één maand, maar
langer mag altijd. Dat geeft ons en u meer tijd om zaken
goed af te handelen. Bijvoorbeeld de woning in orde maken
of de overname van spullen. Zegt u de huur minimaal twee
maanden van tevoren op? Dan ontvangt u als dank een
bloemenbon van € 20,- bij de eindcontrole!
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Thuis bij Antares Kort nieuws

Heeft u vragen over uw inschrijving? Maak dit dan kenbaar
per e-mail via wonen@thuisbijantares.nl of telefonisch
via (077) 373 36 66.

du
o n ple zier •

22

Wij adviseren u daarom om uzelf en eventuele gezinsleden
opnieuw in te schrijven als woningzoekende(n). De inschrijving
is geheel kosteloos. U kunt de inschrijving via onze website
www.thuisbijantares.nl aanvragen. Klikt u dan helemaal
bovenaan de homepagina op ‘Inschrijven’. Heeft u zich
(opnieuw) ingeschreven? Dan bouwt u automatisch iedere dag
meer wachttijd op. Uw inschrijving wordt jaarlijks automatisch
verlengd. Wist u trouwens dat u als huurder van Antares dertig
extra wachtdagen per gehuurd jaar opbouwt?
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Klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
gaan steeds meer invloed hebben op ons leven. Dat geldt voor
onze omgeving, onze organisatie en voor u als huurder. Om zo
goed mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te
kunnen nemen, heeft Antares een duurzaamheidsprogramma
gestart. Er is een visie ontwikkeld met uiteenlopende ambities en
doelstellingen gericht op een bijdrage aan een duurzame
omgeving, woning en beleving. We betrekken daarbij graag ook
u als huurder! Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen
samen een succesvolle verandering en verduurzaming kunnen
bereiken.
Om te onderzoeken wat úw behoeften en wensen zijn op het
gebied van duurzaamheid, starten we vanaf dit najaar met een
klantenpanel. Met een aantal huurders praten we regelmatig
samen over allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te
maken hebben. Hiervoor komen we graag in contact met u!
Wilt u meepraten en meedenken over duurzaamheid? Meld u
dan aan via communicatie@thuisbijantares.nl. Wilt u liever eerst
meer informatie over het klantenpanel duurzaamheid? Neem
dan contact op met Aniek Reubsaet of Debby van Gerven. Het
telefoonnummer is (077) 373 36 66.

Minder energiekosten, meer
wooncomfort
De werkzaamheden aan het woongebouw aan de Betouwstraat
in Tegelen zijn inmiddels afgerond. De bewoners kunnen nu
weer genieten van het wooncomfort in hun gerenoveerde
woning. Daarnaast scheelt het ook in de portemonnee: dankzij
de toepassing van zonnepanelen en luchtwarmtepompen
kunnen de energiekosten vanaf nu flink omlaag!
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Na het accepteren van een woning van Antares en het
ondertekenen van het huurcontract vervalt uw inschrijving
als woningzoekende. Mocht u in de toekomst weer in
aanmerking willen komen voor een andere woning bij
Antares, dan moet u opnieuw beginnen met het opbouwen
van wachttijd.
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Staat u al opnieuw ingeschreven als woningzoekende?

Praat mee over
duurzaamheid!

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. Axo, Blerick
Dhr. Jung, Blerick
Dhr. Alzakaria, Steyl
Dhr. Wouda, Meijel
Mw. Huijerjans-Dirks, Meijel
Dhr. Atalay, Tegelen
Dhr. Joosten, Blerick
Dhr. Vaessen, Tegelen
Dhr. Nooijen, Steyl
Mw. Derichs, Blerick
Wilt u ook automatisch gaan betalen
en voortaan kans maken op een cadeaubon? 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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buurtverbinders

Horizontaal
1. Duitse keizer, 5. rijwiel, 9. officierskantine,
13. voortzetting, 14. Provincieplaats. (7), 15. uitgang 16. juist op dit
moment, 18. soepgroente, 19. netto, 20. Een deel is voor geld. (7),
22. internetadres (afk.), 23. lor, 24. kruid, 26. hersteld, 28. noodsein,
30. Plaats waar men graaft. (5) 33. sierplant, 34. briefvracht, 36. kroeg,
37. grondlegger van de psychoanalyse, 38. leer van het heldendicht,
39. ironie, 41. grondgebied, 43. naar omlaag, 45. openbaar
vervoermiddel, 47. insect, 48. bamboebeer, 49. opperwezen, 51. vuil
linnengoed, 52. wintersportartikel, 54. eten, 57. rijksluchtvaartdienst,
59. Die kleur is in orde daar. (5), 61. wijs, ervaren, 62. robe, 63. herinnering,
64. vogelverschrikker, 65. houten hamer, 66. Italiaanse dichter,
67. voetbalterm.
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Contact

1. Die bakt ze bruin. (4) 2. geweven stoffen, 3. drietal, 4. onvoltooid
verleden tijd, 5. afgescheurde lap, 6. sneeuwhut, 7. melodie,
8. Gewaagde reclamecampagne. (5) 9. klap, 10. gebroken wit,
11. Amerikaanse politieagent, 12. rustig, 17. hees, 20. stoot,
21. periode, 23. telwoord, 25. beschermer van kunst en
wetenschap, 26. Verwenste breuk. (5) 27. vleesvervanger,
28. plaats in Kanaän, 29. nauw straatje, 31. beddengoed,
32. licht bruinrood, 34. Een jonge hond zit zo te horen in
die kroeg. (3) 35. opmerking, 40. Puntige stimulans. (7)
42. speelgoed, 44. ontastbare stof, 46. nominaal,
48. amfibie, 50. Bijbelse figuur, 51. breedteafstand,
52. af en toe, 53. honingbij, 55. begrensd gebied, 56.
proef, 57. zigeunergroep, 58. beweging op muziek,
60. platte zeevis, 62. hoogste punt.kerstbrood,
39. drinkgelegenheid, 40. salonheld, 42. oude Franse
munt, 43. echtgenoot.

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 2018
naar puzzel@thuisbijantares.nl of redactie Thuis
bij Antares, antwoordnummer 9, 5930 VB VenloTegelen. Een postzegel is niet nodig. Vergeet niet
uw naam en contactgegevens te vermelden!

gegevens
Antares
Postadres
Postbus 3046
5930 AA Tegelen

T (077) 373 36 66
E info@thuisbijantares.nl
I www.thuisbijantares.nl
23
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

Thuis bij Antares Contactgegevens
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Verkoeling
De toekomstige bewoners van het nieuwe
woonbegeleidingscentrum dat Antares en PSW
in Tegelen realiseren, vierden onlangs dat de
bouwvakkers het hoogste punt van de bouw
bereikten. Vanwege het zomerse weer trakteerde
Antares hen op een verfrissend ijsje. Eind oktober
worden de 21 studio’s opgeleverd.

www.thuisbijantares.nl

