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Bij Antares is het een mooie traditie dat we 
huurders die vijftig jaar of langer in een 
woning van ons wonen, in het zonnetje zetten. 
Elk jaar nodigen we de mensen die melden 
dat ze deze mijlpaal hebben bereikt uit voor 
een bezoek aan ons kantoor om daar te 
genieten van een gezellige middag met koffie, 
vlaai en andere versnaperingen. Uiteraard is er 
bij vertrek een grote bos bloemen voor 
iedereen en een cadeaubon om wat leuks 
mee te doen. Dat laatste is niet meer dan een 
symbolische waarde natuurlijk, want de lange 
huurrelatie laat zich niet zomaar vangen in een 
kleine attentie. Mensen die al ruim vijftig jaar 
huren zijn vanzelfsprekend al een beetje op 
leeftijd. Soms zijn zij daardoor niet in staat om 
naar de feestelijke bijeenkomst te komen. Die 
trouwe huurders laten we niet in de kou staan. 
In dat geval komt Antares graag naar u toe. 
We vinden het belangrijk om onze waardering 
uit te spreken naar huurders die ons al heel 
lang trouw zijn. 

En dat laatst is niet de enige reden. Als 
verhuurder van een groot aantal woningen in 
de regio willen we ook graag weten wat onze 
huurders bezighoudt. Of het nu gaat om het 
onderhoud aan de woning, veranderingen in 
de leefomgeving of overlast in de buurt; we 
willen het allemaal graag weten. En wie kan 
daar nu meer over vertellen dan mensen die 
bijna hun hele leven in een wijk hebben 
gewoond en alle veranderingen van dichtbij 

hebben meegemaakt? Die mensen hebben 
een schat aan informatie over wat er verbetert 
of juist de verkeerde kant op dreigt te gaan. 
Neem van mij aan dat er heel veel loskomt 
tijdens de koffie en het gebak. Met veel van 
die informatie kunnen wij iets. Het zal niet de 
eerste keer zijn dat we meteen actie kunnen 
ondernemen om de kwaliteit van het wonen te 
verbeteren. 

Het valt trouwens op hoe tevreden en positief 
de meeste mensen zijn die al lang bij ons 
huren. Het valt ook op dat de trouwe huurders 
het minste contact hebben met ons als 
corporatie. Ze betalen al decennialang keurig 
de huur en bellen alleen in acute situaties 
Antares. Daar staan we vaak te weinig bij stil, 
omdat we ons vaak bezighouden met een 
kleine groep huurders die veel aandacht 
vraagt door het ‘aparte’ woongedrag. Of 
veeleisendheid zijn, omdat ze recht menen te 
hebben op bepaalde diensten. Niet vreemd 
dus dat wij graag van doen hebben met onze 
langjarige huurders. 

En dan zijn er nog de leuke verhalen. Al 
verschillende keren heeft u in de ‘Thuis bij 
Antares’ verhalen kunnen lezen over huurders 
die iets bijzonders hebben meegemaakt of 
een heel bijzonder carrière achter de rug 
hebben. Ook die verbogen verhalen hoor je 
tijdens zo’n feestelijke bijeenkomst. In deze 
editie het bijzondere verhaal van de 91-jarige 

Jan Driessen, die tot vorig jaar als ‘professio-
nele’ clown in een vertimmerde Volkswagen 
Kever tot ver buiten de grenzen van Limburg 
zijn kunsten vertoonde. Een mooi bewijs dat 
maar weer eens aantoont dat achter iedere 
voordeur een verhaal verscholen zit. Als 
iemand ruim zestig jaar huurt bij Antares en 
zich nog steeds op zijn plek voelt, dan 
beschouwen wij als medewerkers van Antares 
dat toch ook wel een beetje als een compli-
ment. Tevreden huurders, daar doen we het 
immers allemaal voor!

Veel leesplezier,

 

Paul Stelder
Directeur-bestuurder 

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 6.100 exemplaren.

Eindredactie

John Huijs

Karin Aspers

Vormgeving

MarksMarks 

reklamemakers 

Venlo

Fotografie

Mediafotografie Lé Giesen

Richard Fieten Fotografie

Antares

Drukwerk

Drukkerij Knoops

Venlo

Redactieadres:

Postbus 3046

5930 AA Tegelen

communicatie@thuisbijantares.nl



3

Thuis b
ij A

ntares Inho
ud

61
nummer

Projecten 
Nieuwbouw Harmonie Tegelen

Projecten 
Nieuwbouw Blariacumterrein Blerick

Leefbaarheid 
Zij maken het verschil in Vastenavondkamp

Leefbaarheid 
Groe(n)ten uit eigen tuin

Duurzaamheid 
Renovatiepartner Caspar de Haan

Thuis bij 
Jan Driessen

Projecten 
Renovatie Molenbossenflats na

vier jaar afgerond

Duurzaamheid 
Wij doen groen! Doet u mee?

Toezicht 
Geen toezichthouder, tóch toezicht

Actueel 
Wijzigingen in de Warmtewet

Incasso 
Pluim voor goed betalende huurders

Varia
Loterij + Kort nieuws

Puzzel + Contactgegevens

04

05

06

08

10

12

14

18

19

20

21

22

augustus 2019
Inhoud

6

12

8

16

11

21 18



4

Thuis b
ij A

ntares P
ro

jecten

Misschien herinnert u zich nog de verouderde maisonnettes, 

die voorheen aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen stonden. 

Nadat deze waren gesloopt, heeft het terrein geruime tijd leeg 

gelegen. Om nu plek te maken voor 22 gezins- en 18 

seniorenwoningen, waarvan er 24 in de verhuur gaan. 

‘Harmonie’ is de naam voor dit nieuwbouwproject.  

Project Harmonie Tegelen
Die naam is niet zomaar gekozen: Paul 
Guillaume bracht begin vorige eeuw de 
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia tot grote 
muzikale hoogtes. ‘Harmonie’ benadrukt 
ook dat het een buurt wordt voor jong en 
oud. Die mix van verschillende leeftijden 
zorgt voor een levendige buurt. Er is veel 
aandacht voor bestaand en nieuw groen en 
voldoende parkeergelegenheid op terrei-
nen aan de achterzijde van de woningen. En 
dat op ongeveer tien minuten lopen van het 
(winkel)centrum van Tegelen. 

Géén gas
De nieuwbouwwoningen voldoen aan de 
nieuwste normen op gebied van isolatie en 
duurzaamheid. Op het dak komen zonnepa-
nelen en elke woning krijgt een warmte-
pomp en vloerverwarming. Dus géén 
gasaansluiting! Beter voor het milieu en het 
scheelt in de energierekening. 

Indeling
Van de gezinswoningen gaan er tien in de 
verhuur; van de seniorenwoningen zijn dat 
er veertien. De gezinswoningen hebben 
beneden een keuken, woon- en eetkamer 
en een toilet. Op de eerste verdieping 
komen drie slaapkamer en een badkamer. 

Op zolder is ruimte voor een vierde 
slaapkamer. Bij de seniorenwoningen 
komen keuken, woon- en slaapkamer en 
badkamer op de begane grond. Boven is 
een extra slaapkamer. Alle huizen krijgen 
een tuin en een schuurtje. 

Toewijzing
De huurprijzen komen tussen E 700 en E 720 
te liggen (exclusief servicekosten). Bij deze 
huurprijzen is een gezamenlijk bruto 
jaarinkomen van minimaal E 30.000 nodig. 
Toewijzing gebeurt in januari 2020 volgens 
het normale toewijzingssysteem: alle 
woningzoekenden die zijn ingeschreven bij 
Antares, kunnen reageren op de woningen 
die via de website worden gepubliceerd. 
U kunt zich inschrijven via 
www.thuisbijantares.nl. 

Blijf op de hoogte
De bouw begint na de zomervakantie. Naar 
verwachting zijn dan ook brochures beschik-
baar met bouwtekeningen en plattegron-
den. Naar verwachting levert bouwbedrijf 
Van Wijnen de woningen rond de zomer van 
2020 op. Wilt u op de hoogte blijven van het 
project? Schrijf u dan voor de nieuwsbrief 
via de website www.harmonietegelen.nl. 

Nieuwbouw waar 
muziek in zit!  
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Project Blariacumterrein
Met het realiseren van dit project 
ontstaat aan de Burgemeester 
Gommansstraat, Constantijn 
Huygensstraat, Jacob van Lennep
straat en de Drie Decembersingel 
een nieuwe kleine wijk met een eigen 
identiteit op een gewilde woonloca
tie in Blerick. Door verschillende 
kleuren baksteen te gebruiken, 
geven de verschillende gebouwen 
een levendig en gemêleerd beeld. 
Ook is er veel aandacht voor groen: 
het binnengebied wordt aangeplant 
met bomen en struiken. De bomen
structuur die er al is, wordt opgeno
men als een groene strook. 

Doe maar duurzaam
Duurzaamheid speelt een belangrijke 
rol bij de bouw van de woningen. 
Er komt géén gasaansluiting. Een 
warmtepomp zorgt voor de verwar
ming in de koude maanden. Ook 
voldoen de woningen aan de 
nieuwste normen voor isolatie en 
komen er zonnepanelen op het dak. 
Dat resulteert in een lagere energie
rekening voor de bewoners.

Bouwplannen
Naar verwachting start Bouwbedrijf 
Jongen in november met de bouw 
van de eerste fase: 11 huurwoningen 
op de hoek van de Burgemeester 
Gommansstraat en de Drie Decem
bersingel. Tot die tijd wordt het hele 
terrein bouwrijp gemaakt. De 
tweede fase staat gepland voor 
begin volgend jaar. Dan start de 
bouw van de 16 tweeondereen
kapwoningen die te koop komen.

Sociale en luxe huur
De huur en koopwoningen zijn voor
al gezinswoningen. Van de 38 
huurwoningen zijn er zeven levens
loopbestendig. De huurwoningen 
bevinden zich in het hogere sociale 
huursegment: hiervoor is een 
(huishoud)inkomen nodig boven de 
E30.825 per jaar. Tien ruime 
woningen komen op de markt als 
luxe huurwoning; hiervoor wordt een 
inkomen gevraagd van minimaal 
E38.035 (geen huurtoeslag mogelijk).

Mix van 54 
woningen 
voor jong 
en oud

Het voormalige Blariacumterrein in 

Blerick ligt al jarenlang leeg. Plannen zat, 

maar de crisis gooide roet in het eten. 

Gelukkig kunnen we nu melden dat de 

bouw eraan zit te komen! Volgend jaar 

verrijzen hier 16 koopwoningen en maar 

liefst 38 huurwoningen.
Ook voor meer informatie kunt u een email 
sturen naar nieuwbouw@thuisbijantares.nl. 
Of neem contact op met ons Klant Service 
Centrum: (077) 373 36 66. 

Interesse koop?
De 16 ruime koopwoningen komen op de markt voor een prijs vanaf 
E 242.500 (vrij op naam). De verkoop is in handen van makelaar Hauzer 
& Partners. Voor meer informatie over de koopwoningen kijk op 
www.hauzerenpartners.com. Of neem contact op met makelaar Frank 
Blok: (077) 321 91 00.

Interesse huur?
Om in aanmerking te komen voor de huurwoningen, dient u ingeschreven 
te zijn als woningzoekende bij Antares. Inschrijven kan gratis via onze 
website www.thuisbijantares.nl. Als u bent ingeschreven, kunt u uw 
interesse voor dit project kenbaar maken door een mailtje te sturen naar 
nieuwbouw@thuisbijantares.nl. Onze verhuurmakelaars houden u op de 
hoogte van de ontwikke lingen.
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Zij maken het verschil in  
Vastenavondkamp, wie volgt?

In de wijk Vastenavondkamp wonen 
mensen van meer dan veertig 
nationaliteiten. Antares wil de onderlinge 
contacten en de saamhorigheid in de wijk 
helpen bevorderen. Daarom zijn we bij wijze 
van proef begonnen met het project Maak jij 
het verschil in Vastenavondkamp? Daarbij 
krijgen mensen die zich als vrijwilliger 
willen inzetten voor de leefbaarheid van de 
wijk voorrang op een van de 250 Antares-
woningen in Vastenavondkamp. Sandra 
Bastiaans en Onno Kranen zijn de eerste 
nieuwe wijkbewoners die op die manier in 
Vastenavondkamp aan de slag gaan. 

In Vastenavondkamp gebeurt gelukkig al 
veel goeds. Er zijn steeds meer actieve 
bewoners. Ook de gemeente Venlo, de 
provincie Limburg, woningcorporaties en de 
politie steken veel energie en geld in de 
wijk. Maar het kan nóg beter. Het pilotpro-
ject Maak jij het verschil in Vastenavond-
kamp? is bedoeld om de positieve ontwik-
keling verder op gang te helpen.

Ideaal
Onno Kranen voelde zich gelijk aangespro-
ken toen hij van de pilot hoorde. ‘Ik ben al 
mijn hele leven met muziek bezig en zie het 
als een uitdaging om jongeren uit Vasten-
avondkamp die ook met muziek bezig zijn, 
op weg te helpen. Daar komt bij dat mijn 
vriendin en ik anders niet zo snel voor een 
gezinswoning in aanmerking zouden komen. 
Dus die combinatie vind ik ideaal: mijn 
vriendin en ik een ruime gezinswoning en als 
tegenprestatie kan ik jongeren iets bijbren-
gen op een terrein waar ik veel van weet.’

Sandra Bastiaans
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Daarvoor kunnen jongeren terecht in het 
pand van de jongerencentrum Jacx aan de 
Drie Decembersingel. Een dj-workshop, het 
bedenken van een act of het ontwikkelen 
van een eigen sound, Onno is van alle 
markten thuis. ‘Het leuke van muziek is dat 
dat sowieso mensen met elkaar verbindt, of 
je nou zelf muziek maakt of ernaar luistert. Ik 
heb er in ieder geval heel veel zin in om met 
jongeren uit Vastenavondkamp aan de slag 
te gaan.’

Isolement
Sandra Bastiaans is al net zo enthousiast 
over het project dat zij start. De alleenstaan-
de moeder gaat een internationale vrou-
wengroep opzetten. ‘Veel vrouwen van 
allochtone afkomst leven in een sociaal 
isolement. Dat komt voornamelijk door een 
taalbarrière en cultuurverschillen. Door met 
deze vrouwen een ochtend in de week 
samen te komen en onder het genot van 
een kop koffie of thee zoveel mogelijk in het 

Nederlands informatie over elkaars 
achtergrond uit te wisselen, hoop ik dat 
isolement wat te helpen doorbreken. Voor 
mij is dit project geslaagd als ik voldoende 
vrouwen uit de doelgroep weet te 
bereiken en ik hen wat uit hun schulp kan 
krijgen.’

Persoonlijk is het project voor Sandra al 
geslaagd op het moment dat zij de sleutel 
van haar woning in Vastenavondkamp 
kreeg. ‘Sinds mijn echtscheiding ben ik 
met de kinderen van logeeradres naar 
logeeradres getrokken. Ik ben heel 
dankbaar dat we nu weer echt een eigen 
plek hebben. Daar waren we allemaal echt 
aan toe.’

Wilt u ook het verschil maken in 
Vastenavondkamp?  
Kijk dan op www.thuisbijantares.nl  
voor meer informatie en vul het 
aanmeldformulier in!

Bewoners van Vastenavond beschikken sinds kort over een nieuwe bewonersruimte. 
In het voormalige schoolgebouw aan de Elzenstraat 42 heeft Antares voor een periode 
van minstens twee jaar twee leslokalen gehuurd. Een van die lokalen heeft aannemer 
Caspar de Haan sinds 1 juli in gebruik, om daar vandaan de energetische renovatie van de 
250 Antares-woningen in Vastenavondkamp voor te bereiden en vanaf 2020 aan te sturen. 
In het andere lokaal kunnen bewoners straks terecht die de overlast van de renovatie even 
beu zijn. 

Wij-gevoel
Verder vinden in de bewonersruimte uiteenlopende activiteiten plaats die voor verbinding 
in de wijk moeten zorgen. Zo zijn er al initiatieven voor een wekelijkse vrouwengroep, een 
seniorensoos en kinderactiviteiten. Ook komt er een beeldscherm te hangen met 
nieuwtjes over Vastenavondkamp. De naam van de bewonersruimte wordt De Thuiskamer, 
als verwijzing naar het thuisgevoel en het wij-gevoel dat Antares in Vastenavondkamp wil 
helpen bevorderen.

Bewoners in Vastenavond die nog ideeën hebben voor activiteiten in De Thuiskamer 
kunnen contact opnemen met leefbaarheidscoördinator Conchita García van Antares, 
bereikbaar op telefoonnummer (077) 373 36 66 of per e-mail: c.garcia@thuisbijantares.nl.

De Thuiskamer: de 
nieuwe bewonersruimte 
in Vastenavondkamp

Onno Kranen
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Groe(n)ten 
uit eigen 
tuin

Aan hun Nederlands valt nog het 
een en ander te verbeteren, maar 
hun groene vingers doen het als de 
beste. Wojciech en Kataryna Zielinski 
zijn zielsgelukkig met het lapje 
grond achter hun appartement in ’t 
Peske in Tegelen waarop zij tijdelijk 
kunnen tuinieren.

Het balkon van het echtpaar Zielinski 
in ’t Peske is net als de afgelopen 
drie zomers één bloemenzee. Maar 
dit jaar kijken ze vanaf hun fleurige 
balkon ook uit op een gezellige 
mengelmoes van bloemen en 
groenten. Die hebben de Zielinski’s 
samen aangelegd op het stuk grond 

Bij diverse woongebouwen dragen huurders 
een steentje bij aan de leefbaarheid door 
samen andere bewoners aan de slag te gaan in 
de gezamenlijke tuin. Samen fleuren ze de boel 
op of leggen ze een moestuin aan. Op deze 
pagina’s enkele mooie voorbeelden. 

die ’t Peske scheidt van het bouwter-
rein waarop de nieuwbouw van 
supermarkt Jan Linders gepland is. 
Om te voorkomen dat de bouwke-
ten en het bouwverkeer tijdens de 
bouw pal tegen de achterkant van ’t 
Peske komen te staan, heeft Antares 
gevraagd of de bewoners van dat 
appartementengebouw tot de 
oplevering van Jan Linders moestui-
nen mogen inrichten op het stuk 
grond.

Bladluis
De Zielinski’s grepen die kans met 
beide handen aan. ‘In Polen 
verbouwt bijna iedereen met een 

stuk grond zijn eigen groenten. Dan 
heb je altijd verse groenten binnen 
handbereik. Goedkoper en gezon-
der dan de producten die in de 
supermarkt liggen, al moeten we wel 
af en toe spuiten tegen bladluis. 
Bovendien is het leuk om te doen’, 
zegt de man des huizes. Kataryna is 
meer van de bloemen. ‘Ik werk 
overdag bij een komkommerteler, 
dus ik vind het leuker om in mijn vrije 
tijd met iets anders bezig te zijn dan 
met groenten.’

Kataryna en Wojciech hopen dat de 
komende jaren meer bewoners van 
’t Peske aan het tuinieren slaan 
achter het appartementengebouw. 
Wojciech: ‘We zijn nu met een paar 
bewoners bezig, maar er is nog best 
plek over. Hoe gezellig zou het zijn 
als het hele terrein vol met sappige 
groenten en bonte bloemen zou 
staan.’

Slaapkamer
Wanneer Jan Linders aan de 
achterzijde van ’t Peske gaat bouwen 
is nog niet duidelijk. De Zielinski’s 
hopen dat dat nog een poosje 
duurt. Wojciech: ‘In ieder geval zo 
lang wij hier wonen. We wonen hier 
best graag hoor, maar op een 
gegeven moment willen we toch 
een ruimere woning. We hebben 
weliswaar geen kinderen, maar we 
hebben geregeld familie en 
vrienden uit Polen te logeren en dan 
is het toch wel prettig om een 
slaapkamer extra te hebben.’

‘We hopen dat nieuwbouw Jan Linders 
nog poosje uitblijft’
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Jarenlang vervloekten de bewoners 
van de appartementengebouw 
Krekelsberghof aan de Kruisstraat in 
Tegelen de bomen en struiken die in 
het plantsoen bij hun entree 
stonden. ‘Vraag me niet wat dat voor 
bomen waren, maar elk jaar lieten ze 
wekenlang bloesem vallen. Al die 
tijd sjouwden bewoners en bezoe-
kers die rommel mee naar binnen, 
dus je kunt je wel voorstellen hoe de 
entree er dan uitzag’, zegt Piet van 
Lieshout, die sinds tien jaar in 
Krekelsberghof woont. ‘Bovendien 
zorgde de dichte begroeiing voor 
een donkere hoek, wat weer voor 
onveiligheidsgevoelens zorgde. Dan 
lagen er ook nog eens rotte 
spoor bielzen rond het plantsoen, 
waardoor het er erg rommelig 
uitzag.’

SAM
Navraag wees uit dat het plantsoen 
grotendeels eigendom van de 

gemeente Venlo is. In een poging 
verandering te brengen in de 
situatie deden de bewoners daarom 
een beroep op het SAM-fonds van 
de gemeente Venlo. SAM staat voor 
Stad van Actieve Mensen. Met een 
subsidie uit het SAM-fonds wil de 
gemeente inwoners ondersteunen 
en stimuleren die iets voor hun wijk 
willen doen. Piet van Lieshout: 
‘Geloof het of niet, maar binnen een 
week was alles goedgekeurd. Zij het 
op één voorwaarde: er móest een 
boom terugkomen. De behande-
lend ambtenaar beloofde dat we 
een dure boom zouden krijgen die 
in één keer al zijn blad liet vallen, dus 
daar konden we moeilijk nee tegen 
zeggen. Vorige winter zijn de drie 
oude bomen gerooid en is de 
nieuwe boom er voor in de plaats 
gekomen. Verder zijn er vooral 
bodembedekkers aangeplant. 
Helaas heeft een deel van de 
bodembedekkers de lange hete 

Bijna twee jaar woont Hanna Titulaer nu in een appartement aan de Lingster-
hofweg in De Nieuwe Munt in Tegelen. Over de woning hoor je haar niet 
klagen, maar van saamhorigheid in de buurt is nog maar amper sprake, zegt 
ze. In een poging om daar verandering in te brengen, nam ze het initiatief voor 
een buurtmoestuin. ‘Het gaat mij niet om de groente die de tuin voortbrengt. 
Wat ik hoop is dat de moestuin mensen op termijn samenbrengt.’

Hanna Titulaer heeft eigenlijk niet zoveel met planten en groenten, zegt ze 
zelf. ‘Ik ben veel meer een mensenmens. Juist daarom valt het me ook zo op 
dat De Nieuwe Munt nog zo weinig samenhang te zien geeft. Veel mensen 
begroeten elkaar niet eens op straat. Hallo zeggen is toch wel het minste wat 
je voor je buurtgenoten kunt doen. Want daarmee geef je aan dat je elkaar 
ziet, oog en aandacht hebt voor elkaar.’ Afgelopen winter bedacht Hanna dat 
het aardig zou zijn om een deel van het gemeenschappelijke grasveld om te 
toveren tot een moestuin. In het ideaalbeeld dat Hanna voor ogen had, zou 
die tuin moeten gaan dienen als ontmoetingsplek en gespreksonderwerp voor 
buurtbewoners.

Komt dat al een beetje uit de verf?
Hanna: ‘Ik ben er intussen achter dat een initiatief als dit meer tijd nodig heeft 
om te groeien dan de groenten die erin staan. Helaas ben ik lichamelijk nogal 
beperkt om in de moestuin te werken. Ik kan het dus niet alleen. Gelukkig 
helpt mijn buurman Wilfred Reijnders intussen goed mee. Tot nu toe blijft het 
daar grotendeels bij. Ik hoop echt dat er meer mensen bijkomen die zo nu en 
dan iets in de moestuin willen doen. Gelukkig zijn er wel geregeld mensen die 
naar de tuin komen kijken. En er zijn ook al wat meer mensen die elkaar dan 
begroeten, dus het begin is gemaakt. Volgend jaar beter, denk ik maar.’
Behalve in de volle grond hebben Hanna en Wilfred ook groenten geplant en 
gezaaid in een serie plantenbakken. Hanna: ‘Toen de tulpen uitgebloeid 
waren, bedacht ik dat groenten het ook in bakken moeten doen. Nu hebben 
we bakken met oogstrijpe prei, koolrabi en aardbeien. En van de volle grond 
hebben we al gezamenlijk radijs, munt en sla gegeten. Gezellig toch?’

zomer van vorig jaar niet over-
leefd. Daar zijn intussen vervan-
gers voor gekomen. Nu ligt het er 
netjes bij. Verder is het een 
kwestie van bijhouden.’

Dingetje
Dat laatste is volgens Piet nog wel 
een dingetje. ‘Er is hier in het hele 
woongebouw maar één andere 
bewoner die meehelpt met het 
wieden van het onkruid in het 
plantsoen. Ik hoop dat dat er 
meer worden, want zo lang de 
bodembedekkers niet volgroeid 
zijn, blijft er onkruid tussen 
groeien. En vele handen maken 
licht werk…’

Voor Na

‘Lastige’ bomen maken plaats voor vriendelijk plantsoen

‘Ik hoop dat de moestuin mensen 
samenbrengt’
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Caspar de Haan is niet bepaald een eendags-
vlieg. Het familiebedrijf werd opgericht in 1749 
als schildersbedrijf. ‘Tegenwoordig zijn wij 
gespecialiseerd in onderhoud en renovatie, 
maar juist omdat we van oorsprong een 
schildersbedrijf zijn, hebben we het onderhou-
den van goede contacten met bewoners in 
ons DNA zitten’, zegt directeur renovatie Rob 
van der Meer.

Samen met projectleider John Geris zit Rob 
van der Meer voor dit gesprek in het kantoor 
dat Caspar de Haan de komende tweeëneen-
half jaar aan de Elzenstraat in de Blerickse wijk 
Vastenavondkamp heeft ingericht. In die wijk 
gaat Caspar de Haan de 250 woningen 
verduurzamen die Antares hier verhuurt.

Datzelfde ‘kunstje’ heeft het bedrijf voor de 
bouwvak ook laten zien in de Blerickse wijken 

‘We zijn te
 gast bij de  
 bewoner’

Antares werkt met een aantal renovatiebedrijven. 
Caspar de Haan is er daar een van. Gemiddeld geven 
bewoners dit bedrijf een 8,4. Wat doet Caspar de 
Haan om het rapportcijfer op dat niveau te houden 
en zo mogelijk nog te verbeteren?

Directeur Rob van der Meer en uitvoerders Addy van Bree en John Geris.
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Tuindorp en Klingerberg, en daarvoor onder 
meer aan de Wambacherhof in de Tegelse wijk 
Op de Heide en in de Van der Steenstraat in 
Meijel.

Schakelen
‘Elk renovatieproject is anders, maar ook elke 
woning is anders, alleen omdat je steeds met 
andere bewoners te maken hebt’, zegt John. 
‘Renoveren in bewoonde staat is daarom 

constant schakelen. Dat vergt een flexibele 
houding, niet alleen van onze medewerkers, 
maar ook van de onderaannemers die wij 
inschakelen.’
Vakmanschap is voor Caspar de Haan 
vanzelfsprekend. ‘Maar goed communiceren 
met de bewoners is minstens zo belangrijk’, 
vindt Rob. ‘Wij zijn immers bij de bewoner te 
gast en horen ons dan ook als zodanig te 
gedragen. Daarom stellen onze mensen zich 
altijd netjes aan de bewoners voor en vertellen 
we hen precies we ze wanneer kunnen 
verwachten. Niets is zo vervelend als bewoners 
in het ongewisse laten. Via een app kunnen zij 
precies volgen wat er wanneer gaat gebeuren.’

Duurzaamheid
Net als Antares heeft Caspar de Haan 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 
Rob: ‘In 2020 moeten corporatiewoningen 
gemiddeld op een energielabel B zitten. Om 
iedereen scherp te houden, staat op onze 
website een teller die precies aangeeft 
hoeveel werkbare dagen we nog hebben om 
dat doel te halen. Energetisch renoveren is niet 
alleen goed voor het behalen van de klimaat-
doelen en voor de woonlasten van de 
bewoners, maar als familiebedrijf van bijna drie 
eeuwen voelen wij ons ook verantwoordelijk 
voor de generaties na ons. Gelukkig merken 
we de laatste jaren dat ook steeds meer 
bewoners, zeker de jongeren onder hen, het 
belangrijk vinden om duurzaam te wonen.’

Vooruitstrevend
John: ‘Antares is heel vooruitstrevend bezig 
met de energietransitie. Niet voor niets zijn de 
afgelopen twee jaar al meerdere corporaties 
komen kijken hoe wij hier samen met Antares 
aan werken. De samenwerking verloopt 
trouwens heel soepel. In de projectteams zien 
de medewerkers van Antares en die van 
Caspar de Haan elkaar als collega’s en niets als 
opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Mensen die voor Caspar de Haan werken 
moeten zich houden aan een gedragscode 
met een hele waslijst van do’s en don’ts. Zo 
mogen medewerkers geen grove taal 
gebruiken of vloeken. Rob: ‘Op een nieuw-
bouwproject is dat wellicht minder belangrijk, 
maar als je bij mensen thuis werkt kan dat 
aanstoot geven en dat is het laatste wat we 
willen.’ Binnen afzienbare tijd komen er 
trouwens kaarten met de ‘tien geboden van 
Caspar de Haan’ boven de urinoirs te hangen 
om medewerkers daar zelfs tijdens hun 
plaspauze aan te herinneren.

Heel bewust maken de 260 medewerkers van 
Caspar de Haan geen gebruik van het toilet 
van bewoners. Rob: ‘De meesten zullen uit 
beleefdheid geen nee zeggen als we vragen of 
we hun wc mogen gebruiken, maar veel 
bewoners vinden dat eigenlijk niet wenselijk en 
beschouwen dat als een vorm van inbreuk op 

hun privacy. Om ongemakkelijke situaties te 
voorkomen, plaatsen we bij elk project eigen 
toiletten.’

Thermometer
Caspar de Haan onderzoekt voortdurend hoe 
het bedrijf nóg beter kan scoren bij bewoners. 
Zo belt het bedrijf sinds kort de bewoners drie 
keer gedurende een renovatieproject om te 
polsen of alles naar wens verloopt. Verder 
krijgen bewoners sinds enige tijd een ‘thermo-
meter’ die ze tegen de ruit kunnen bevestigen 
en waarop ze met emoticons kunnen aange-
ven wat voor gevoel ze op dat moment bij de 
renovatie hebben. Staat de meter op groen, 
dan is er niets aan de hand, maar is die rood, 
dan weten de medewerkers van Caspar de 
Haan ’s ochtends gelijk dat er iets aan de hand 
is. Rob: ‘Zo hopen we nóg sneller te kunnen 
reageren wanneer bewoners ergens mee 
zitten.’

Bovenaanzicht renovatie Tuindorp in Blerick.
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‘Wielrennen 
houdt me jong’

Wie al 64 jaar in dezelfde woning woont, mogen we met recht 
een trouwe huurder noemen. En als het dan ook nog een bewoner 
is met een heel bijzonder leven, dan is een bezoekje van de 
redactie van ‘Thuis bij Antares’ toch zeker op zijn plaats. We 
zochten Jan Driessen (91) op in zijn woning aan de Calvariestraat 
in Tegelen. 

Thuis bij Jan Driesssen

Niets in het voorkomen van de goedlachse 
Tegelnaar doet vermoeden dat hij de respecta-
bele leeftijd van 91 heeft bereikt. Hij is 
energiek, praat honderduit en sprint zo’n 
beetje de trap nog op als hij boven even iets 
gaat pakken. Het geheim? ‘Elke week spring ik 
liefst meerdere keren op de wielrenfiets. Als 
het een beetje weer is, ben ik al weg!’ 

Draaiorgeltje
Veel mensen in Tegelen en omstreken kennen 
Jan Driessen wel. Van zijn ceremoniemeester-
schap bij de Boereraod bijvoorbeeld. Nog 
steeds is hij bij de vereniging actief. ‘Vorig jaar, 
toen ik 90 was, ben ik onderscheiden door de 
BCL (Bond van Carnavalsverenigingen in 

Limburg, red.). Dat neemt niemand me meer 
af.’ De medaille prijkt prominent in de 
gezellige woonkamer van Jan, waar hij allerlei 
spullen bewaart die iets over zijn leven 
vertellen. Zo staat er op een kastje een 
mini-wielrenfiets, maar ook een beeldje van 
een draaiorgel. ‘Ik heb jarenlang opgetreden 
als clown, mét een draaiorgeltje uit 1896. Dat 
had ik gevonden tussen de rommel in 
Kaldenkirchen. Er zat vooral boogiewoogie- en 
rock-‘n-rollmuziek op. Ik werd regelmatig 
gevraagd voor feesten en partijen bijvoor-
beeld. Dan vertelde ik steeds dezelfde mopjes. 
En de mensen moesten er telkens hard om 
lachen!’ Optreden zit Jan in het bloed. Hij 
speelde in 1955 de rol van Malchus in de 
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Tegelse Passiespelen. En hij trad jaren op met 
de Bingo Boys. ‘Daar was ik rapper’, lacht Jan. 
‘Och, de mensen vonden het leuk. En wij ook.’ 

Gek gedaan
Ook prominent in de huiskamer staan 
meerdere foto’s van zijn inmiddels overleden 
vrouw Nellie. ‘Zij was een hele lieve vrouw’, 
vertelt Jan liefdevol. ‘Ik heb haar ontmoet toen 
ik als militair in Dordrecht kwam. In die tijd 
fietste ik in zes uur tijd naar Dordrecht om naar 
mijn ‘maedje’ te gaan. Op vrijdagmiddag heen 
en op zondagmiddag weer terug naar 
Tegelen.’ Hoewel zijn vrouw Jans talrijke 
activiteiten van harte steunde, bleef ze liever 
op de achtergrond. ‘Als ik dan ’s avonds 

thuiskwam met een lachend gezicht, zei ze 
altijd: ‘ik zie het al, je hebt weer gek gedaan.’ 
Dat kwam overigens niet van de drank, vertelt 
Jan: ‘ik heb nog nooit van mijn leven een glas 
bier gedronken. En ook nog nooit een sigaret 
opgestoken’. 

Klussen
Wie bij Jan op de koffie wil komen, is van harte 
welkom. Al is de kans dat je hem thuis treft, 
best klein. ‘Als ik niet op de fiets zit, ben ik ook 
regelmatig nog aan het klussen bij vrienden en 
bekenden. Er is eigenlijk niets dat ik niet kan’, 
lacht Jan. Van huis uit is hij timmerman. En dat 
is te zien in zijn huis aan de Calvariestraat. 
Mooie eikenhouten lambrisering, deuren die 

perfect zijn afgewerkt met fineer: hier is een 
vakman aan het werk geweest. ‘Ik heb veertig 
jaar bij ijzergieterij Hekkens gewerkt. Als 
timmerman, klusjesman, eigenlijk een 
manusje-van-alles. Regelmatig stuurden ze me 
het land in om onderhoudswerk te doen. In die 
tijd hadden nog niet veel mensen een auto of 
rijbewijs. En dus stuurden ze Jan weer op pad. 
Ik reed in die tijd Volkswagen Kever. Eentje heb 
ik zelfs dertig jaar gehad. Ik had er een 
Mercedes-neus opgezet; dat vond ik grappig. 
Ik had er veel bekijks mee! In al die jaren heeft 
‘ie me maar één keer laten staan. De vriend die 
ik toen belde om me op te komen halen, wierp 
er één blik op en zei toen: ‘Jan, je moet er wel 
benzine in doen…’ Had ik even niet op gelet!’ 

Beiers huisje
Wie bij Jan Driessen op bezoek komt, kan niet 
de deur uit voor even zijn ‘Beiers huisje’ zoals 
hij het zelf noemt, te bewonderen. Als de deur 
van dit wit-groen geverfde tuinhuisje open-
zwaait, is het alsof je een mini-museum 
binnenstapt. Overal staan spullen, die stuk 
voor stuk van betekenis zijn voor Jan. Trofeeën, 
clownsschoenen én de snuit van zijn Kever: de 
collectie is zo divers als het leven van Jan zelf. 
Alles keurig uitgestald en met liefde samenge-
steld. En natuurlijk is daar een ereplaats voor 
het stalen ros van Jan. ‘Wielrennen moet 
niemand me afnemen. Dat houdt me jong!’

Het tuinhuisje van Jan 

is net een museum!
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In 2015 startte de grootschalige verbou-
wing van de vier markante woontorens 
aan de Maas. Toen nog met de bedoe-
ling om het totale project in zo’n zeven 
jaar tijd uit te voeren: telkens één jaar 
verbouwen, één jaar rust. Dankzij het 
positieve verloop en de financiële 
situatie werd besloten om die tussen-
pauzes over te slaan. ‘Achteraf een 
goede keuze’, blikt Wim Dinnissen 
terug. ‘We konden met dezelfde ploeg 
mensen doorgaan, waarmee de bouw-
kundige communicatie erg prettig 
verliep.’

In gesprek
Natuurlijk waren er allerlei leermomen-
ten. ‘Als je zo ingrijpend renoveert in 
bewoonde staat, is het vooral belangrijk 
om continu in gesprek te blijven met de 
bewoners’, zegt Ine. ‘Omdat Wim en ik 
hier al die tijd kantoor hielden, zaten we 
– letterlijk – dicht op de huurders. Dat 
werkte heel prettig. We konden direct 
op onverwachte situaties inspringen.’
Met zoveel bewoners zijn er ook 
evenzoveel verhalen. Ine: ‘Ik heb wel 

meer dan duizend gesprekjes gevoerd. 
Soms om iemand even gerust te stellen, 
soms kwam iemand een compliment 
maken en soms was er echt iets aan de 
hand. Door goed samen te werken, ook 
met de aannemer, hebben we dat 
steeds vrij snel weten op te lossen.’ Ook 
Wim weet nog goed dat het soms best 
spannend was. ‘Je moet bedenken: als 
één bewoner niet thuis is op het 
moment dat de aannemer in die woning 
moet zijn, dan loopt de hele ‘strang’ (de 
flats die boven elkaar zitten, red.) 
vertraging op. Met zo’n enorm hoog 
tempo waarmee de renovatie hier is 
uitgevoerd, kun je je dat niet veroorlo-
ven. Snel schakelen en soms ook 
improviseren is dan vereist.’

Maatschappelijk werkers
Bij de renovatie werd niet alleen veel 
gevraagd van het projectteam en de 
werklieden, maar zeker ook van de 
bewoners zelf. ‘Het is niet niks om zo 
lang te maken te hebben met lawaai, 
stof en continu mensen om je heen’, 
licht Ine toe. ‘Daar hebben we altijd 

Vier jaar lang stonden de Molenbossenflats in Blerick op een 

bouwplaats. Vier jaar lang werkten bouwvakkers van 

KnaapenGroep – en hun onderaannemers -  keihard om alle 

608 woningen én alle algemene ruimtes volledig te renoveren. 

En vier jaar lang begeleidden projectleider Boudewijn 

Manders, verhuurmakelaar Ine Thijssen en opzichter Wim 

Dinnissen van Antares het hele traject. Samen met Wim en Ine 

blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten. 

Renovatie Molenbossenflats na vier jaar afgerond

‘ Een pluim voor  
 alle bewoners’
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respect voor getoond. We hebben 
geprobeerd om, samen met de bewo-
nersbegeleiders van KnaapenGroep, 
mensen steeds mee te nemen in het 
proces. Door bewonersbijeenkomsten, 
huiskamergesprekken, brieven, sms-jes 
en een scheurkalender met alle belang-
rijke datums. De meeste bewoners 
hebben zich hierdoor goed kunnen 
voorbereiden. Maar het is ook voorge-
komen dat mensen, bijvoorbeeld door 
psychische problemen, het niet voor 
elkaar kregen om hun woning leeg te 
maken. En wat doe je dan? Dan graai je 
wat koffers uit de kast en begin je alles 
erin te doen, zodat de werkmannen 
vooruit kunnen. Dus af en toe zijn we 
net maatschappelijk werkers’, lacht Ine. 
Wim vult aan: ‘In zo’n situatie moeten 
we toch door. Dus dan pakken we het 
maar zo praktisch mogelijk aan.’

Vertrouwen
Soms komen Wim en Ine ook situaties 
tegen die om een andere vorm van hulp 
vragen. ‘Je merkt vaak al dat er iets 
speelt in de manier waarop ze reageren 

op bijvoorbeeld de uitnodiging voor 
het huiskamergesprek’, vertelt Ine. ‘Dan 
is het zaak om toch hun vertrouwen te 
winnen. Als we in beeld krijgen wat er 
aan de hand is, kunnen we de juiste 
hulp bieden. Dat kan ook een zorg- of 
welzijnsinstantie worden ingeschakeld, 
bijvoorbeeld.’ Ook een uitdaging is de 
taalbarrière. Wim: ‘Er zijn mensen die 
niet naar de informatiebijeenkomsten 
komen of de brieven niet lezen, ge-
woonweg omdat ze de taal niet machtig 
zijn. Daarom is zo’n huiskamergesprek 
ook zo belangrijk. Dan kom je écht in 
contact met de bewoners.’

Tante Keet 
Kenmerkend aan de renovatie van de 
Molenbossenflats is de verbondenheid 
die is ontstaan tussen de bewoners. 
Een belangrijke rol hierin speelde ‘Tante 
Keet’: een gezellig ingerichte bouwkeet, 
gerund door vrijwilligers, waar bewo-
ners terecht konden voor een kop koffie 
of thee en een praatje. Even uit de stof 
en het lawaai weg. ‘Daarvan werd gretig 
gebruik gemaakt’, vertellen Wim en Ine. 
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Het grote voordeel van het 
realiseren van de renovatie in 
vier jaar, was dat dezelfde 
ploeg bouwvakkers aan het 
werk kon blijven. Sommigen 
waren er het hele jaar; anderen 
kwamen alleen voor de binnen-
renovatie. ‘Het is dan leuk om 
terug te horen dat diverse 
mannen ernaar uitkeken om 
hier weer te komen werken’, 
zegt Wim. ‘Dat wil niet zeggen 
dat er bouwkundig nooit wat 
misging, hoor. Waar mensen 
werken, worden fouten ge-
maakt. Belangrijker is om ze 
goed op te lossen.’ Ine vult 
aan: ‘Er zijn werklieden bij die 
het echt jammer vinden dat het 
is afgelopen na deze vier jaar. 
Dat hoor je niet vaak!’

Uniek 
Paul Spoor en Henri Bijster van 
KnaapenGroep kijken tevreden 
terug op vier enerverende 
jaren. ‘Jammer dat het is 
afgelopen’, zeggen de man-
nen, ‘van de andere kant is het 
ook weer tijd voor iets nieuws’. 
Qua bouw noemen beide 

‘ Er moet ook ruimte   
 zijn voor een lolletje’

‘Soms om te klagen over al 
het gedoe, soms om over 
koetjes en kalfjes te praten. 
Maar vooral om gewoon 
samen te zijn. Die verbinding 
werkt nog steeds door: in 
alle vier de flats zijn enthou-
siaste bewonersgroepen 
actief, die in de gezamenlijke 
bewonersruimte tal van 
activiteiten organiseren.’

Lief en leed
In zo’n intensief traject 
hebben Ine en Wim ook 
samen lief en leed gedeeld. 
‘Je moet op elkaar kunnen 
vertrouwen’, vertellen ze. 
‘We hebben echt als team 
opgetreden. Want sommige 
bewoners probeerden het 
eerst bij de één en gingen 
als ze nul op het rekest 
kregen, verhaal halen bij de 
ander. Toch mooi dat telkens 
bleek dat we op één lijn 
lagen. ‘Nee’ bij Wim bete-
kent ook ‘nee’ bij Ine!’ Voor 

Ine Thijssen is dit het laatste 
project dat ze voor Antares 
begeleidde: eind van het jaar 
gaat ze met pensioen. ‘Het 
mooie is dat ik op 1 novem-
ber 1970 ben begonnen bij 
de Molenbossen, waar ons 
kantoor toen was. Nu sluit ik 
ook af bij de Molenbossen. 
De cirkel is rond!’

Ine en Wim blikken vol 
voldoening terug op het 
vierjarige project. ‘We zijn 
zeker trots op het resultaat 
en dat het hele proces veilig 
is verlopen! Maar vooral 
willen we een pluim uitdelen 
aan de bewoners. Zonder 
hun medewerking had 
Antares dit niet voor elkaar 
kunnen krijgen!’

heren de uitbreiding van de 
balkons als hoogtepunt. ‘Het is 
een unieke constructie’, zegt 
Henri, die betonwerk als 
specialisme heeft. ‘Vooral de 
eerste keer was het spannend 
of dat wat we op papier 
hadden bedacht en berekend, 
in de praktijk ook zo zou 
uitpakken. Het is een mooi 
moment als alles als een puzzel 
in elkaar past. Natuurlijk moet 
er altijd wel wat bijgewerkt 
worden, maar dat hoort erbij.’

Waardering 
Voor de mannen zijn de vier 
jaar voorbij gevlogen. Paul: 
‘Vooraf dacht ik: poeh, dat 
wordt een zware! Bij de eerste 
flat was het echt aftasten, maar 
het is heel fijn verlopen.
Dankzij de intensieve commu-
nicatie met de bewoners, 
waren de meesten ondanks 
alle overlast heel positief en 
gemotiveerd. Voor mij was het 
fijn dat Wim en Ine er altijd 
waren. Daardoor kon ik me 
vooral op de uitvoering richten. 
Dat maakte in dit project echt 

het verschil! En ook al probe-
ren sommige bewoners ook 
wel misbruik te maken van de 
situatie door je voor hun 
karretje te spannen, de meeste 
bewoners en onderaannemers 
spreken hun waardering uit 
voor het werk dat je doet. Als 
onderaannemers tegen je 
zeggen: tot de volgende bouw, 
dan mag je best trots zijn.’

Lolletje 
Als je vier jaar met elkaar 
optrekt in zo’n intensief 
project, weet je precies wat je 
aan elkaar hebt, zeggen de 
twee mannen. Henri: ‘Het gaat 
steeds makkelijker, steeds 
sneller, omdat iedereen precies 
weet wat zijn rol en taak is. En 
de sfeer is goed. Er moet ook 
ruimte zijn voor een lolletje op 
zijn tijd. Dat werkt veel pretti-
ger.’ Paul beaamt dit: ‘De sfeer 
is zo belangrijk! Als mensen 
plezier mogen en kunnen 
hebben, wordt de kwaliteit en 
de inzet beter. Dan zijn mensen 
ook bereid nét dat stapje extra 
te zetten.’
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Hoe verbouwen toch een beetje
leuk blijft

BBQ
Elke geslaagde 
flatrenovatie werd 
gevierd met een 
feestelijke afsluitende 
barbecue voor alle 
bewoners.

Tante Keet
Een moment van 
gezelligheid vonden de 
bewoners bij Tante Keet. 
In deze bouwkeet stond 
de koffie (of thee) voor 
hen klaar!

Wist u dat...

... er 668 balkonplaten zijn gelegd?

... er 748 zonnepanelen op het dak  
 liggen?
... er meer dan 36.000 vierkante meter  
 steiger en circa 12.000 meter hekwerk  
 is geplaatst?
... er 1238 balkons en wanden zijn  
 geplaatst?
... er meer dan 15.000 vierkante meter  
 wandtegels zijn aangebracht?
... er ongeveer 12.700 vierkante meter  
 balkon- en galerijvloer is gecoat
... er 3648 radiatoren zijn geplaatst
... er meer dan 760 dagen is gewerkt
... Paul Spoor meer dan 80.000 kilometer  
 heeft gereden om het project te  
 begeleiden?

De beleving van de renovatie van de 
Molenbossen is door KnaapenGroep op 
een luchtige manier in beeld gebracht. 
Bekijk het filmpje op
www.thuisbijantares.nl of op onze 
Facebook-pagina! 

Paul komt schilderen
Tijdens een van de informatiebijeen-
komsten werden allerlei prijzen 
verloot onder de aanwezigen. De 
meest bijzondere prijs? Dat directeur 
Paul Stelder een ochtendje kwam 
texen. En dat doet ‘ie goed!

Ontbijtjes koningsdag
Op Koningsdag werden de bewoners van 
de flat die op dat moment werd ver-
bouwd, getrakteerd op een lekker 
ontbijtje. Verse broodjes met allerlei beleg 
hingen aan de voordeur van elke woning.

Feitjes en 
weetjesOm de verbouwing een beetje draagbaar te maken voor 

de bewoners, waren er allerlei positieve initiatieven.
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Wij doen groen!
Doet u mee?

Het ‘plastic’ hoesje van 
deze ‘Thuis bij Antares’ kan 

gewoon bij het gft-afval! 

Een van de speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid is ‘de duurzame bedrijfsvoering’. We 
proberen zo ‘groen’ mogelijk te werken. Bijvoorbeeld door bij onze inkoop te kiezen voor 
producten die circulair zijn. Het klinkt misschien cliché, maar een beter milieu begint immers
bij jezelf! 

De circulaire economie staat tegenover de 
zogenoemde ‘wegwerpeconomie’. Alle 
grondstoffen, onderdelen en producten 
worden volgens het circulaire principe 
opnieuw gebruikt. Dat vraagt een andere 
manier van werken en doen. In het verleden 
waren prijs en kwaliteit leidend; nu komt 
duurzaamheid erbij, wat het maken van 
verantwoorde keuzes soms extra complex 
maakt. 

Het goede voorbeeld
Het past bij de duurzaamheidsvisie van 
Antares dat duurzaamheid een structureel 
onderdeel van onze werkwijzen moet 
worden. Daarin doen we al best veel! We 
verduurzamen onze woningen onder meer 
door betere isolatie en zonnepanelen aan te 
brengen. Ook wijzen we bewoners erop 
zuinig met energie om te gaan; bijkomend 
voordeel is dat het scheelt in de portemon-
nee. Als we wat vragen van onze huurders, 
moeten we zelf het goede voorbeeld geven, 
vinden we.

Bij het gft-afval
Dat begint al bij deze ‘Thuis bij Antares’. 
Behalve dat het papier waarop gedrukt 
wordt, een FSC-milieukeurmerk heeft, 
werken we met een drukkerij die crad-
le-to-cradle is gecertificeerd. De drukinkten, 
schoonmaakmiddelen, pigmenten en papier 
zijn zo ontwikkeld dat ze herbruikbaar en 
biologisch afbreekbaar zijn en het milieu dus 
minimaal belasten. En wist u al dat u het 
doorzichtig ‘plastic’ hoesje gewoon op de 
composthoop of bij het gft-afval kunt 
gooien? Het is namelijk gemaakt op 
maïs-basis en daardoor volledig afbreek-
baar!

Afval scheiden
Ook bij de inkoop van onze kantoorspullen 
letten we op circulariteit en duurzaamheid. 
Net als thuis, scheiden we ook op kantoor 
netjes ons afval. We werken hiervoor samen 
met een partner die als motto heeft dat afval 
niet bestaat. Papier gebruiken we het liefst 

zo min mogelijk. En we rijden al een paar 
jaar volledig elektrisch naar onze huurwonin-
gen toe. De elektriciteit hiervoor wekken we 
op met onze eigen zonnepanelen, die op 
onze carport liggen. 

Positieve bijdrage
Ook van onze partners verwachten we dat ze 
bewust omgaan met energie en het milieu. 
Bij de selectie van partners houden we 

hiermee rekening. We kijken bijvoorbeeld 
naar de duurzaamheid van producten die zij 
inkopen, hoe zij omgaan met afvalverwerking 
en hoe zij hun medewerkers opleiden. We 
kiezen graag voor innovatieve bedrijven die 
ondernemen volgens de cradle-to-cradle-fi-
losofie of inzetten op CO2-reductie. Op die 
manier proberen we een positieve bijdrage 
te leveren aan onze maatschappij, onze 
economie én onze planeet! Doet u mee?
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Geen 
toezichthouder, 
tóch toezicht

In een aantal woongebouwen heeft Antares geen 
toezichthouder. Dat wil niet zeggen dat we die complexen 
laten verslonzen; ook hier is wel degelijk een vorm van 
toezicht. Toezichthouder Theo Schmitz legt uit hoe dat in 
zijn werk gaat.

Theo Schmitz (74) is een drukbezet man. Een 
dag of vier in de week is hij in de weer voor 
de visclub waarvan hij lid is. Verder is hij 
toezichthouder in Dichtershof in Blerick, het 
complex waar hij zelf met veel plezier woont. 
Theo vat zijn taak als toezichthouder ruim op. 
‘Als een bewoner meldt dat er iets in zijn of 
haar woning kapot is, hoef ik dat strikt 
genomen niet te repareren. Maar als het iets 
is wat ik zelf eenvoudig kan fiksen, dan doe ik 
daar doorgaans niet moeilijk over. Dan hoeft 

Antares er niemand extra voor te sturen. En 
als er iemand bij mij aan de deur staat die 
even een hamer of een schroevendraaier wil 
lenen, schiet ik ook te hulp.’

Aanspreekpunt
Zo ver gaat Theo’s dienstverlening niet in de 
tien woongebouwen – vijf in Blerick en vijf in 
Venlo – waar hij ook toezicht op houdt. ‘Mijn 
taak als parttime toezichthouder voor deze 
tien woongebouwen bestaat uit drie 

onderdelen. Ik controleer regelmatig of de 
schoonmakers hun werk goed doen; wat 
trouwens bijna altijd het geval is. Daarnaast 
check ik of de brandveiligheid van de 
gebouwen gewaarborgd is, dat er bijvoor-
beeld geen galerijen of uitgangen versperd 
worden door fietsen of andere zaken die bij 
brand een obstakel kunnen vormen. Het 
derde onderdeel van mijn inspectieronde is 
de algehele toestand van het gebouw. Ik let er 
bijvoorbeeld op of de lampen in de algemene 
ruimten niet stuk zijn.’ 

Begrip
Wat het schoonmaken betreft bestaan er 
volgens Theo zeker in woongebouwen 
zonder eigen toezichthouder wel eens 
misverstanden over wat schoonmakers nou 
wel en niet horen schoon te maken en hoe 
vaak. ‘Daarom heb ik in de informatiekastjes 
van de woongebouwen een overzicht 
opgehangen van de planning van de 
schoonmakers. Wanneer ze komen en wat ze 

dan precies doen. Zo kunnen bewoners in 
één oogopslag zien wat er wanneer aan de 
beurt is. Hopelijk leidt dat tot meer begrip 
over en weer.’
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In een aantal complexen is Antares niet alleen verhuurder, maar ook 

energieleverancier. Dat betekent dat Antares – via ista of EBG – met 

de bewoners de energie van deze blokverwarming afrekent. Omdat 

bewoners in deze complexen niet zelf hun leverancier kunnen 

kiezen, is in 2014 de Warmtewet geïntroduceerd. Helaas leidde die 

wet tot veel onduidelijkheid, waardoor de wet weer is aangepast. 

Vanaf 1 juli geldt de Warmtewet niet meer voor woningcorporaties. 

Wijzigingen in de 
Warmtewet

Het doel van de Warmtewet was om te 
komen tot een eerlijkere verdeling van 
de totale energiekosten vanuit het 
principe ‘de verbruiker betaalt’. Woning-
corporaties werden verplicht om met hun 
huurders een warmteleveringsovereen-
komst te sluiten. De wet hield echter 
geen rekening met het huurrecht en 
zorgde voor administratieve rompslomp 
en onduidelijkheid. 

Servicekosten
Vanaf 1 juli 2019 maakt de levering van 
warmte – net als vóór de Warmtewet – 
weer deel uit van de huurovereenkomst. 
De wijze van afrekenen blijft voor nu 
hetzelfde: bewoners betalen door het 
jaar heen een voorschot. Het jaar daarop 
verrekenen we dit op basis van verbruik 
(variabel deel) en de kosten voor het 
vaste deel. 

Geschillen
Ook is de Geschillencommissie Warmte-
levering, die speciaal voor de Warmtewet 
in het leven was geroepen, niet meer 
nodig. Geschillen tussen huurder en 
verhuurder over de levering van warmte 
en de afrekening van de kosten kunt u 
voortaan voorleggen aan de Huurcom-
missie. 

Dat zou kunnen, mits je een 
actieve bijdrage wil leveren 
aan het verbeteren van 
de leefbaarheid van deze 
Blerickse wijk. 

Als je bereid bent om je tien uur 
per maand in te zetten voor een 
project dat het woongeluk van de 
wijkbewoners bevordert, maak je 
kans om vanuit niets op nummer 1
te komen op de wachtlijst voor 
een woning in Vastenavondkamp. 

Je kunt aansluiten bij een be-
staand vrijwilligersproject of zelf 
een nieuwe activiteit voor de 
wijkbewoners starten.

Geïnteresseerd? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.thuisbijantares.nl en vul 
het aanmeldformulier in. 

Heb je nog vragen, neem dan 
gerust contact op met Conchita 
García. Zij is coördinator leefbaar-
heid bij Antares en is bereikbaar 
op (077) 373 36 66 of per e-mail 
verhuur@thuisbijantares.nl.

Maak jij het verschil in 
Vastenavondkamp?

Wil jij met voorrang verhuizen 
naar een ruime gezinswoning  
in Vastenavondkamp?



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 tips en adviezen helpen zij u graag. 

Duim omhoog voor goed 
betalende huurders

We zijn ons ervan bewust dat de huur voor 
de meeste huurders veruit de grootste 
maandelijkse kostenpost is. Zeker in 
maanden dat zich onverwachte kosten 
aandienen – een wasmachine die het 

begeeft of de grote beurt van de 
auto die stukken duurder uitvalt 
dan voorzien – kan het best lastig 
zijn om de huur te voldoen.

Gelukkig betalen steeds meer 
huurders de huur automa-

tisch, zodat ze daar geen 
omkijken meer naar 
hebben. Bovendien maken 
ze op die manier kans op 

een prijs. Onder de 

automatische betalers verloten we drie keer 
per jaar cadeaubonnen.

Betalingsregeling
Ook positief vinden we het dat huurders de 
medewerkers van Team Incasso sneller dan 
voorheen benaderen wanneer zich een 
betalingsprobleem aandient. We snappen 
dat het voor kan komen dat u keuzes moet 
maken als zich onverwacht grote uitgaven 
aandienen. In zo’n geval kunnen de mede-
werkers van het Team Incasso bijvoorbeeld 
bekijken of een betalingsregeling mogelijk is 
voor het betalen van de huur, zodat de 
huurachterstand beperkt en overzichtelijk 
blijft. 

De incassomedewerkers merken dat veel 
huurders de huisbezoeken die het Team 
Incasso aflegt als positief ervaren. Incasso-
medewerker Marieke Boumanns: ‘In de 
vertrouwde omgeving met alle papieren bij 
de hand praat het vaak een stuk makkelijker 
dan op een kantoor. Maar er zijn ook 
huurders die juist liever niet willen dat we op 
huisbezoek komen. In dat geval kan er altijd 
een afspraak worden gemaakt op kantoor bij 
Antares, een Huis van de Wijk of een 
Informatie- en Adviespunt.’

Vakantieperiode
Opvallend is het volgens Marieke Boumanns 
en haar collega Inge Ramakers dat er twee 
perioden in het jaar zijn waarin de betalings-
achterstanden oplopen: de vakantieperiode 
– nu dus – en de feestdagen. Inge Ramakers: 
‘Huurders die merken dat ze in die perioden 
van het jaar steeds weer krap bij kas zitten, 
zouden kunnen overwegen om voor deze 
maanden wat geld opzij proberen te leggen, 
bijvoorbeeld door automatisch een klein 
bedrag te sparen. Zit dat er niet in, neem dan 
contact met ons op; dan bekijken we samen 
wat er wel mogelijk is om de huur ook in dure 
maanden netjes te kunnen doorbetalen.’

TIP: Huurders die twijfelen of ze 
voor 2018 in aanmerking kwamen 
voor huurtoeslag en/of zorgtoeslag 
kunnen deze tot 1 september 2019 
aanvragen bij de Belastingdienst.

Het mag best eens gezegd worden: Antares is over het algemeen 

zeer tevreden over het feit dat de meerderheid van onze huurders 

elke maand de huur keurig op tijd betaalt. Daar geven we de 

betrokkenen graag een pluim voor. 
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Voor een afstudeeronderzoek schreef 
Antares dit voorjaar een enquête uit onder 
huurders en woningzoekenden van 60 jaar 
en ouder. De enquête ging over de 
woonwensen van deze doelgroep. Onder 
de respondenten verlootten we een 
cheque voor een diner voor twee perso-
nen. De heer en mevrouw Janssen uit 
Blerick waren blij verrast toen  
ze hoorden dat ze hadden gewonnen. 

De kunstliefhebbers onder ons zal het niet 
ontgaan dat op de achtergrond van de foto 
de Nachtwacht te zien is. Dit prachtige 
doek heeft de heer Janssen zelf geschil-
derd. Mogelijk is het schilderij dit jaar te 
zien in twee musea. De heer Janssen heeft 
zich namelijk ingeschreven voor een 
wedstrijd van het Rijksmuseum ter ere van 
de 350e sterfdag van Rembrandt. Daar-
naast heeft het Schutterijmuseum in Steyl 
laten weten interesse te hebben. Wij 
wensen de heer en mevrouw Janssen 
succes bij de wedstrijd! 

Invullen woonwensen 
beloond met 
dinercheque
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Opening woonbegeleidingscentrum PSW

Chat met ons! De Nieuwe Munt krijgt 
buurtkamer

Net na de jaarwisseling namen de bewoners hun intrek in het 
nieuw gebouwde woonbegeleidingscentrum voor PSW aan 
de Maasveldstraat in Tegelen. De 21 studio’s werden knus 
ingericht en inmiddels voelen de bewoners zich er al aardig 
thuis. In mei werd het woonbegeleidingscentrum officieel 
geopend. Te midden van de medewerkers, bewoners en hun 
families verrichtten bewoner Lennart Vaessen en wethouder 
Frans Schatorjé samen de openingshandeling. Daarna 
wensten directeur Paul Stelder van Antares en teamleider 
Corinne van de Griendt van PSD de bewoners én medewer-
kers heel veel geluk in hun nieuwe woon- en werkstek!

Sinds kort kunt u via onze website 
ook chatten met Antares. Zo kunt u 
snel een vraag stellen aan een 
medewerker, die dan direct antwoord 
geeft. Chatten is vooral bedoeld voor 
algemene vragen of als u bijvoorbeeld bepaalde informatie 
niet kunt vinden. Wilt u echt advies over uw specifieke 
situatie? Dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen 
met ons Klant Service Centrum: (077) 373 36 66.   

Is de chat even niet bereikbaar? Laat dan gerust een berichtje 
achter via de knop ‘Help’. Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op!  

Dertien vrijwilligers gaan met ingang van 26 augustus een 
buurtkamer runnen in de Tegelse wijk De Nieuwe Munt. 
Antares juicht het initiatief toe omdat het de saamhorigheid 
en de leefbaarheid in de wijk helpt te bevorderen. Uit een 
enquête onder buurtbewoners is gebleken dat er behoefte 
bestaat aan een ontmoetingsplek. Iedereen is welkom in 
buurtkamer De Muntjes voor een praatje, een kop koffie of 
om elkaar te ontmoeten. Bewoners die niet zelfstandig naar 
de buurtkamer kunnen komen, worden door vrijwilligers 
gehaald en weer thuisgebracht. In afwachting van een 
geschikte eigen locatie, start de buurtkamer in De Daalder 
(Lingsterhofweg 30). De buurtbewoners zijn schriftelijk 
geïnformeerd over de openingstijden.

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.  

Vanwege de aangescherpte privacywet, 

de AVG, noemen wij niet langer de 

namen van de winnaars van de loterij. 

Wel kunnen wij melden dat de tien 

winnaars onlangs de cadeaubon 

thuisgestuurd hebben gekregen. We 

wensen hen veel (winkel)plezier!

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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1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

11  12   13

 14 15  16  

 17  18 19  20 21  
22  23   24 25  26 27

 28  29 30   31

32  33  34 35  36

 37 38  39 40  
41 42  43 44  45  46

47  48  49  50  
51  52 53    54

 55 56  57 58 59  60  
61  62  63 64  65

66 67   68  69 70

71  72  73

HORIZONTAAL

1 dienstbode 5 razende vrouw 8 gezichtseinder 11 De eerste letter van Romeo. 12 sluimering 13 roofvis 14 spier-
weefsel 16 verblijf houden 17 salaris 18 Hij heeft naam gemaakt met een soort van wraps. 20 zangnoot 22 reini-
gingsmiddel 24 bedrog 26 trekdier 28 bijwoord 29 verzinsel 31 ik 32 politieke partij 33 achterzijde van de hals 34 on-
derwijs 36 onstoffelijk deel van de mens 37 vlijtig 39 bouwstijl 41 verbond 43 platvis 45 in gezelschap van 46 gelid 
47 tocht 49 projectiel 50 Japans bordspel 51 zich bevindend in 52 evenzeer 54 schor 55 Republik Maluku Selatan 
(afk.) 57 lisbloem 60 munt 62 dreef 63 midden 66 Europese munt 68 borstbeen 69 toegang 71 in orde 72 Boos en 
slecht. 73 talrijk.
VERTICAAL

1 Chinese staatsman 2 geheel 3 afwatering 4 gang van een paard 5 biervat 6 Universiteit Twente (afk.) 7 heiligen-
beeld 8 langwerpige koek 9 ezelsgeluid 10 katholieke kerkdienst 12 lidwoord 13 hieltje van een ham 15 plus 16 toi-
let 17 sluw 19 de edelen 21 gast 23 islamitische bedelmonnik 25 eetlepel (afk.) 27 Dat loon moet telkens weer be-
vochten worden. 29 hoofddeksel 30 koeienmaag 31 boom 32 sprint 33 afwijzing 35 bijeen 36 mafkees 37 ijzeren 
mondstuk 38 kansspel 40 oproer 42 Dit orgaan is weer schoon. 44 worp 46 pijpzwart 48 aldus 50 zat 52 Europese 
hoofdstad 53 deel van een vis 54 natuurgebied 56 gerucht 58 muzieknoot 59 metaalbewerker 60 geluidsdrager 
61 Heeft iets goddelijks en welriekends. 64 laagtij 65 niet tegen 67 peuter 68 deel van een mast 70 groente.

Combipuzzel
Deze puzzel is een combinatie van een kruiswoordraadsel en cryptogram. De cryptische 

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

© Sanders puzzelboeken
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Puzzel 

Doordenker
Contact

gegevens

De oplossing van de doordenker uit de vorige uitgave: VERBETERPROJECT.  
Onder de goede inzendingen hebben we een cadeaubon verloot. 

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 15 oktober 2019  
naar puzzel@thuisbijantares.nl of redactie Thuis  
bij Antares, antwoordnummer 9, 5930 VB Tegelen. 
Een postzegel is niet nodig. Vergeet niet uw naam 
en contactgegevens te vermelden!

Ventileer elke dag!

Oók wanneer het 

stookseizoen weer 

begint! 

Antares
Postadres

Postbus 3046
5930 AA 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, Tegelen

ma t/m vrij 9.00 - 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

do 9.00 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 9.00 - 16.30 uur

vr 8.00 - 12.30 uur

Horizontaal
1. dienstbode, 5. razende vrouw, 8. gezichtseinder, 11. De eerste 
letter van Romeo, 12. sluimering, 13. roofvis, 14. spierweefsel,
16. verblijf houden, 17. salaris, 18. Hij heeft naam gemaakt met 
een soort van wraps, 20. zangnoot, 22. reinigingsmiddel,
24. bedrog, 26. trekdier, 28. bijwoord, 29. verzinsel, 31. ik, 32 .
politieke partij, 33. achterzijde van de hals, 34. onderwijs,
36. onstoffelijk deel van de mens, 37. vlijtig ,39. bouwstijl, 41. 
verbond, 43. platvis, 45. in gezelschap van, 46. gelid,
47. tocht, 49. projectiel, 50. Japans bordspel, 51. zich bevindend 
in, 52. evenzeer, 54. schor, 55. Republik Maluku Selatan
(afk.), 57. lisbloem, 60. munt, 62. dreef, 63. midden, 66. Europese 
munt, 68. borstbeen, 69. toegang, 71. in orde, 72. Boos en
slecht, 73. talrijk.

Verticaal
1. Chinese staatsman, 2. geheel, 3. afwatering, 4. gang van een 
paard, 5. biervat, 6. Universiteit Twente (afk.), 7. heiligenbeeld,
8. langwerpige koek, 9. ezelsgeluid, 10. katholieke kerkdienst,  
12. lidwoord, 13. hieltje van een ham, 15. plus, 16. toilet,  
17. sluw, 19. de edelen, 21. gast, 23. islamitische bedelmonnik,  
25. eetlepel (afk.), 27. Dat loon moet telkens weer bevochten 
worden, 29. hoofddeksel, 30. koeienmaag, 31. boom, 32. sprint, 
33. afwijzing, 35. bijeen, 36. mafkees, 37. ijzeren mondstuk,  
38. kansspel, 40. oproer, 42. Dit orgaan is weer schoon,  
44. worp, 46. pijpzwart, 48. aldus, 50. zat, 52. Europese  
hoofdstad, 53. deel van een vis, 54. natuurgebied, 56. gerucht,  
58. muzieknoot, 59. metaalbewerker, 60. geluidsdrager,  
61. Heeft iets goddelijks en welriekends, 64. laagtij, 65. niet 
tegen, 67. peuter, 68. deel van een mast, 70. groente.
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Buurt- 
barbecue
Bijna elk jaar kunnen de bewoners van de 32 appar-

tementen in Boulevard Hazenkamp in de zomerpe-

riode met een bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid 

genieten van een buurtbarbecue. Maar het aantal 

bewoners dat er aan deelneemt, neemt gestaag af. 

Dit jaar schoven de bewoners van dertien apparte-

menten aan. ‘Het was er zeker niet minder gezellig 

om, integendeel’, zegt toezichthouder Evert van 

Rossum. ‘Maar we worden allemaal steeds ouder en 

steeds minder bewoners zijn nog in staat om een 

handje te helpen, dus ik vraag me langzamerhand af 

hoe lang we nog door kunnen. Maar zo lang het nog 

enigszins gaat, zetten we de traditie graag voort!’


