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ColofonFeestmaand

Voor veel mensen is de decembermaand de 
feestmaand van het jaar. Je huis is dan bovenal 
een thuis waar je met je gezin, kinderen, 
kleinkinderen en vrienden het kerstfeest viert. 
Als afsluiting volgt oud en nieuw. Daarna 
maken we ons al snel weer op voor een nieuwe 
lente in het nieuwe jaar. 

Die mooie decembermaand heeft helaas ook 
zijn keerzijde. Hoe eerder de zon achter de 
horizon verdwijnt, des te eerder komt het 
gespuis tevoorschijn. Traditioneel wordt in de 
wintermaanden meer ingebroken dan in andere 
jaargetijden. Het is daarom belangrijk om tijdig 
juiste maatregelen te nemen om ongewenste 
gasten – uiteraard met uitzondering van 
Sinterklaas en de kerstman – buiten de deur te 
houden. Deuren sluiten. Ramen dicht. En een 
lampje aan als er niemand thuis is. Dat kan al 
wonderen doen.  Als woningverhuurder zorgen 
wij zoveel mogelijk voor hang- en sluitwerk met 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Mocht er 
ingebroken worden, dan gaat dat in ieder geval 
niet van een leien dakje.

De wintermaanden vormen ook een verhoogd 
risico voor brand in huis. Niet zo vreemd, we 
zijn immers meer binnen dan buiten en doen er 
alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken. 
Een kaarsje of waxinelichtje hoort daar zeker 
ook bij. Geen enkel probleem natuurlijk, maar 
let wel op waar die kaarsjes worden neergezet. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat een 
opwaaiend gordijn in de vlam terechtkomt. Het 
is ook niet de eerste keer dat kleding vlamvat 
omdat een kaarsje iets te dicht bij een looppad 
staat. Helaas gebeurt het een paar keer per jaar 
dat er brand is in een woning van Antares. 
Meestal blijft het bij materiële schade, maar 
zelfs dat heeft al een behoorlijke impact op de 
bewoners.

Het is om die reden dat Antares regelmatig 
aandacht besteed aan veiligheid in huis. Met 
regelmaat controleert Antares gasapparatuur 
bij u in huis. Niet alleen vanwege brandrisico, 
maar zeker ook om koolmonoxidevergiftiging 
uit te sluiten. Controleren is één, voorzichtig-
heid en alertheid van de bewoners zijn zeker zo 
belangrijk. Ventileer regelmatig en houd 

ventilatiekanalen schoon en open. In deze 
‘Thuis bij Antares’ besteden we niet voor niets 
extra aandacht aan het begrip veiligheid in en 
om het huis in deze donkere maanden. 
Met wat extra alertheid gaat het zeker lukken 
om ook het jaar 2019 op een veilige, feestelijke 
manier af te sluiten.

Wij wensen u fijne feestdagen en alle geluk 
voor het nieuwe jaar!

 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.
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Aan De Paast in het centrum van Meijel vindt u het 

zorgcentrum van Sint Jozef Wonen en Zorg. Op dit moment 

zijn hier twintig zorgappartementen van Antares aan 

verbonden. In 2020 wordt het woonzorgcomplex uitgebreid 

met negentien zorgappartementen. 

Nieuwbouw De Paast in Meijel

brandalarmeringsinstallatie wordt de nieuwste 
techniek toegepast. Veiligheid voor alles!

Zorgindicatie
Naar verwachting start de bouw na de 
bouwvak van 2020. De toewijzing van de 

appartementen verloopt volledig via Sint Jozef. 
Om voor een van de zorgappartementen in 
aanmerking te komen, heeft u een zorgindica-
tie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg) en dient u bij Sint Jozef op de wachtlijst 
te staan.

Veiligheid
Naast de realisatie van negentien appartemen-
ten, komt er ook een scootmobielruimte, zodat 
bewoners hun scootmobiel niet langer op de 
gang hoeven te parkeren. Verder wordt een 
oproepsysteem aangesloten, zodat bewoners 
direct in contact kunnen komen met de 
zorgverleners van Sint Jozef. Ook in de 

De vraag naar zorgappartementen is groot in 
Noord-Limburg. De wachtlijsten groeien, 
waardoor er behoefte is aan nieuwe zorgwo-
ningen. Antares en Sint Jozef spelen graag op 
deze behoefte in. De nieuwe zorgappartemen-
ten worden gekoppeld aan het bestaande 
woonzorgcomplex. Een verbindingsgang zorgt 
ervoor dat zorgmedewerkers toegang hebben 
tot alle appartementen.

Wonen en 
zorg in de 
juiste balans
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Een impressie van de nieuwe zorgwoningen in Meijel
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De laatste fase van nieuwbouwwijk De Nieuwe Munt gaat volgend 

jaar in met de bouw van zeven patiowoningen aan de Lingsweg.  

Deze levensloopbestendige woningen zijn bestemd voor de verkoop. 

Nieuwbouw Lingsweg in Tegelen
In de zeven nieuwbouwwoningen aan de 
Lingsweg in Tegelen komen alle voorzienin-
gen op de begane grond, inclusief badka-
mer en slaapkamer. Optioneel kan de koper 
kiezen voor een tweede slaapkamer op de 
eerste verdieping. Het doel is om de 
woningen levensloopbestendig te maken. 
Typerend aan de zeven woningen zijn de 
patiotuinen: gezellige, compacte en 
onderhoudsvriendelijke buitenruimtes. 

Mix
De woningen liggen middenin de levendige 
wijk De Nieuwe Munt, met een ruim 

voorzieningenaanbod voor jong en oud. Zo 
zijn er diverse speelgelegenheden en scholen 
nabij. Ook liggen de diverse voorzieningen, 
zoals een brasserie, kapsalon en acitiviteiten-
ruimte, van zorgcentrum De Nieuwe Munt op 
loopafstand. 

De bouwstart van de zeven woningen staat 
gepland voor na de bouwvak 2020. De 
verkoop verloopt via Boek & Offermans 
Makelaars in Venlo (Daan van Kempen).  
Houd onze website www.thuisbijantares.nl  
in de gaten voor alle ontwikkelingen!

Levensloop-bestendig 
wonen in een levendige wijk
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Een impressie van de zeven patiowoningen

Harmonie, daar zit muziek in
De bouw van nieuwbouwproject  
Harmonie aan de Paul Guillaumestraat  
in Tegelen is in volle gang! Tot nu toe 
verloopt de bouw van de veertig wonin-
gen volgens schema. Als deze koers 
wordt voortgezet, zijn de woningen vóór 
de bouwvak van 2020 klaar voor opleve-
ring. Kijk op www.harmonietegelen.nl 
voor meer informatie. 

Een nieuwe wijk op een gewilde locatie 
Ook in het project Blariacum zit aardig 
schot! Na het bouwrijp maken van het 
bouwterrein, is begin november de eerste 
schop de grond in gegaan. De eerste fase 
is de bouw van elf huurwoningen voor 
gezinnen. Begin 2020 start de verhuur 
van deze woningen. In de eerste helft van 
2020 start de bouw van de tweede fase. 
Hou voor meer informatie onze website 
www.thuisbijantares.nl in de gaten. 

Nieuwbouw in uitvoering
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Twee van de eerste bewoners van de 
‘elitebuurt’ uit de jaren zestig:

‘Wij willen nooit 
  meer weg uit
  Vastenavondkamp’

Zwaar beledigd zijn de bewoonsters Mia en Joke 
van de Blerickse wijk Vastenavondkamp als hun 
wijk een achterstandsbuurt wordt genoemd. ‘Zeg 
nou zelf: het ziet er hier toch keurig uit? Ach, en 
overal is wel wat.’

Eerlijk is eerlijk: de laatste jaren is Vasten-
avondkamp geregeld negatief in het nieuws 
geweest. De woningcorporaties, gemeente, 
provincie en een aantal sociale partners 
hebben de handen ineengeslagen om het 
leefklimaat in de wijk te verbeteren. Zo gaat 
Antares de 250 gezinswoningen energetisch 
verbeteren. Verder geeft Antares mensen 
die zich als vrijwillige willen inzetten voor 

het verbeteren van de leefbaarheid in  
de wijk voorrang op een woning in 
Vastenavondkamp.

Netjes
Joke en Mia, beiden 81 jaar en beiden 
woonachtig aan de Alberickstraat, vinden al 
deze initiatieven prima. ‘Daar kun je moeilijk 
iets op tegen hebben, maar ik voel me zwaar 
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beledigd als mensen zeggen dat Vasten-
avondkamp een achterstandswijk is. De 
woningen zijn prima en negen van de tien 
voortuinen liggen er netjes bij. Weet je, in 
elke wijk is wel wat. Het is maar net hoe je 
daarmee omgaat’, zegt Joke Nabben. 
Mia van Grimbergen knikt instemmend. ‘Er is 
geen enkele wijk meer die hetzelfde is als 
vijftig, zestig jaar geleden. Maar ik heb me 
nog nooit onveilig gevoeld in Vastenavond-
kamp. Dit is mijn thuis, wil hier daarom ook 
voor geen goud weg. Ik heb een dochter in 
Arnhem wonen; als zij hier komt, heeft ze 
nog een eigen kamer. Dat is ideaal. Mijn 
zoon woont dichterbij en komt me zo nu en 
dan helpen. Maar het meeste in huis en ook 
in de tuin kan ik gelukkig nog allemaal zelf. 
Zolang dat het geval is, ga ik hier zeker niet 
weg.’

Band
Mia en haar man Cor kregen eind 1964 de 
sleutel van hun spiksplinternieuwe woning. 
‘We vonden het direct een heerlijke ruime en 
lichte woning. En allemaal jonge gezinnen 
met kinderen van min of meer dezelfde 
leeftijd. Alle bewoners maakten in deze 
buurt een nieuwe start in hun nieuwe woning 
in de buurt van nieuwe winkels, nieuwe 
scholen en zelfs een nieuwe kerk. Dat schept 
direct een band.’ 

‘Klopt’, beaamt Joke. ‘Mijn man Theo en ik 
hadden eerst een paar jaar in Venlo ge-
woond. Toen wij in het voorjaar van 1965 
tegen vrienden vertelden dat we naar 
Vastenavondkamp gingen verhuizen, kregen 
we te horen dat dat een elitebuurt was. Wij 

betaalden toen iets van 93 gulden huur, een 
stuk meer dan we gewend waren. Maar dat 
hadden we er graag voor over.’

Koffie en vlaai
Joke en Mia hebben de samenstelling van 
de bewoners van Vastenavond in de loop 
van de tijd langzaam maar zeker zien 
veranderen. Wat vooral opviel was het 
toenemend aantal bewoners met een 
migratie-achtergrond. Joke: ‘Daar heb ik 
nooit een punt van gemaakt. Toen ik vorig 
jaar tachtig werd, heb ik een aantal buren 
uitgenodigd voor koffie en vlaai en wat denk 
je? Iedereen kwam, behalve de van oor-
sprong Nederlandse buren!’ 

Mia zegt ook nooit moeite te hebben gehad 
met buurtgenoten met een buitenlandse 
achtergrond. ‘Als je bedenkt dat niet 
iedereen hetzelfde is en mensen in hun 
waarde laat, is er geen enkel probleem, is 
mijn ervaring.’

Eigen ding
Jokes dochter drong er lange tijd bij haar 
moeder op aan om te verhuizen. ‘Ze bleef 
daarover zeuren, met de beste bedoelingen 
ongetwijfeld. Maar ik heb haar op een 
gegeven moment gezegd dat ze erover op 
moest houden. Ik ben hier nog nooit door 
iemand lastiggevallen. Ik woon in de buurt 
van het winkelcentrum. Daar zal heus 
weleens wat gebeuren, maar ik bemoei me 
daar niet mee. Ik doe ’s avonds de rolluiken 
naar beneden en doe mijn eigen ding. 
Zolang ik dat kan, blijf ik hier lekker wonen.’

Thuiskamer 
Antares heeft 250 gezinswoningen in 
Vastenavondkamp. De komende twee 
jaar laat Antares die stuk voor stuk 
energetisch verbeteren. Dat betekent 
dat we de woningen onder meer beter 
laten isoleren en zonnepanelen gaan 
plaatsen om de energiekosten te 
drukken. Per saldo dalen de energie-
kosten hierdoor. De werkzaamheden 
aan de eerst helft van de woningen 
beginnen in de loop van mei 2020. 
In 2021 volgt de andere helft van de 
woningen. Wordt de overlast u even te 
veel? Dan kunt u tijdens de werkuren 
van de bouwlieden terecht in De Thuis-
kamer, het tijdelijk onderkomen van 
de aannemer aan de Elzenstraat. Daar 
staan koffie en thee klaar en kunt u een 
praatje maken met buurtgenoten. In 
De Thuiskamer vinden ook geregeld 
activiteiten plaats voor bewoners van 
Vastenavondkamp. Meer weten? Neem 
contact op met Conchita García via 
(077) 373 36 66.

Maak jij het verschil in 
Vastenavondkamp? 
Bij wijze van proef is Antares dit jaar 
begonnen om woningen die in Vas-
tenavondkamp vrijkomen met voor-
rang toe te wijzen aan mensen die als 
vrijwilliger een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in de 
buurt. De naam van dit proefproject is 
‘Maak jij het verschil in Vastenavond-
kamp?’. Tot dusver heeft Vastenavond-
kamp acht nieuwe bewoners geplaatst 
die sociale activiteiten organiseren om 
contacten tussen buurtbewoners (zoals 
kinderen, jongeren, vrouwen en senio-
ren) te versterken. 
 
Wilt u als vrijwilliger aan de slag in 
Vastenavondkamp? Neem dan contact 
op met Conchita García. Het telefoon-
nummer is (077) 373 36 66.

Mia (links) en Joke van de 

Alberickstraat
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‘Leefbaarheid’ is een verzamelwoord voor de 
kwaliteitskenmerken van de woonomgeving. 
De leefbaarheid wordt bepaald door 
tastbare voorzieningen als plantsoenen, 
speelplaatsen en jeu-de-boulesbanen, maar 
hangt ook nauw samen met sociale aspec-
ten. Als u last heeft van burenlawaai dan 
komt dat de leefbaarheid niet ten goede. 
Een gezellige buurtbarbecue daarentegen 
draagt juist weer wél bij aan de leefbaarheid.

Wie is
wie in
de wijk?

Als woningcorporatie is Antares gespecialiseerd in het 
bouwen, verhuren, onderhouden en verduurzamen van 
woningen. Tegelijkertijd hebben we veel aandacht voor 
de leefbaarheid in de buurten en wijken waar onze wo-
ningen staan. Onze vijf coördinatoren leefbaarheid zijn 
verdeeld over twee wijkteams en zijn vrijwel dagelijks in 
de diverse wijken te vinden. Ze zijn het aanspreekpunt 
voor vragen over leefbaarheid. 
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Wijkagenten
De coördinatoren leefbaarheid werken nauw 
samen met de wijkagenten van de politie. Als 
u wilt weten welke wijkagent in uw buurt actief 
is, kijk dan op www.politie.nl. Klik dan achter-
eenvolgens op ‘mijn buurt’ en ‘wijkagenten’. 
Ga daarna op de kaart die dan verschijnt naar 
uw buurt en klik op de wijkagent in uw buurt. 
Als u daarna op ‘meer informatie’ klikt, ziet hoe 
u uw wijkagent kunt bereiken. 

De wijkagenten in de gemeente Peel en 
Maas kunt u bereiken via het volgende 
algemene e-mailadres:  
wijkagenten-peel-en-maas@politie.nl

Over al dit soort zaken kunt u uw coördinator 
leefbaarheid aanspreken. Dan is het natuur-
lijk wel handig om te weten wie dat is. 
Daarom stellen we op de pagina’s onze vijf 
coördinatoren leefbaarheid aan u voor, met 
daarbij het gebied waarin zij actief zijn en 
hun e-mailadres. U kunt ook e-mailen naar 
leefbaarheid@thuisbijantares.nl of bellen 
naar (077) 373 36 66.

Pieter Kolenberg 
coördinator leefbaarheid Tegelen,  
p.kolenberg@thuisbijantares.nl

Heddeke Zeegers 
coördinator leefbaarheid Venlo en 
Molenbossen Blerick,  
h.zeegers@thuisbijantares.nl

John van Horsen 
coördinator Steyl, Kessel en Meijel,  
j.vanhorsen@thuisbijantares.nl

Frank Hurkmans 
coördinator leefbaarheid Blerick,  
f.hurkmans@thuisbijantares.nl

Conchita García
Conchita García werkt als coördinator 
leefbaarheid op projectbasis in het 
hele werkgebied van Antares. 
Momenteel is zij vooral actief in de  
wijk Vastenavondkamp in Blerick,  
c.garcia@thuisbijantares.nl

Wijkteam  

Tegelen-Peel en Maas
Wijkteam  

Venlo-Blerick
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De ‘huisraadbank’ 
van Ger van Crooij

Het komt geregeld voor dat nabestaanden van een overleden 
huurder de erfenis verwerpen. Ook gebeurt het weleens dat 
een huurder met de noorderzon vertrekt en de boel de boel 
laat. In dit soort situaties helpt Ger van Crooij Antares vaak uit 
de brand door de woning leeg te ruimen, zodat die weer zo 
snel mogelijk beschikbaar is voor een volgende huurder. En 
het mooie is dat de bruikbare huisraad die dit oplevert 
beschikbaar komt voor huurders die het niet breed hebben. 

Ger van Crooij weet uit eigen ervaring hoe 
het is om geen cent te makken te hebben; 
hij raakte op een gegeven moment aan lager 
wal en was zelfs een tijd dakloos. Toen hij 
weer een eigen plek kreeg, had hij geen 
geld om zijn woning in te richten. ‘Via via 
ben uiteindelijk toch aan wat spulletjes 
gekomen, maar eigenlijk is het te gek dat er 
in een welvarend land als het onze steeds 
meer mensen afhankelijk zijn van de 
voedselbank en andere instellingen voor 
minderbedeelden.’

Kostbaar
Om zelf wat te doen aan de verborgen 
armoede zet Ger van Crooij zich sinds enkele 
jaren op vrijwillige basis in als ‘ontruimer’ 
voor Antares. Op die manier hoeft Antares 
geen kostbaar ontruimbedrijf in te huren 

wanneer een huurder zijn woning met 
huisraad en al achterlaat. De bruikbare 
spullen uit de boedel geeft Ger vervolgens 
door aan huurders die krap bij kas zitten en 
geen middelen hebben om zelf huisraad aan 
te schaffen.

Ger en zijn rechterhand Pascal Schreurs 
hebben van alles in de ‘aanbieding’, van 
bankstellen tot bedden en van washandjes 
tot serviesgoed. ‘Als je een huis leegruimt, 
weet je nooit wat je allemaal tegenkomt. 
Soms is het vooral huisraad dat we in een 
container laten afvoeren, omdat het gros van 
de spullen versleten is. Soms staat er een zo 
goed als nieuwe inrichting op ons te 
wachten. Dat verschilt van geval tot geval. 
Maar intussen hebben we een paar garage-
boxen vol met bruikbare huisraad. Als ik via 

Antares of via mijn eigen netwerk in contact 
kom met een huurder die niks heeft, kan ik 
diegene doorgaans helemaal inrichten, tot 
en met de vloerbedekking toe. Daar vragen 
we niks voor, dat is juist de bedoeling van 
onze ‘huisraadbank’.’

Bankstel
Ger woont sinds een paar maanden in de 
Molenbossen. Ook zijn eigen woning heeft 
hij grotendeels ingericht met spullen die 
afkomstig zijn uit woningen die hij en Pascal 
leegruimen. ‘Ik ben pas nog van bankstel 
gewisseld. Het bankstel dat ik hiervoor had, 
komt daarmee weer beschikbaar voor een 
andere huurder.’
Antares is blij met het vrijwilligerswerk dat 
Ger en Pascal doen. Op deze manier spaart 
Antares de kosten van een ontruiming door 

een ontruimingsbedrijf uit en bovendien 
komen bruikbare spullen nu via de ‘huisraad-
bank’ beschikbaar voor huurders die zelfs 
geen geld hebben om bij kringloopwinkels 
in te kopen. Het hergebruik van bruikbare 
spullen sluit ook aan bij het duurzaamheids-
streven van Antares.

Is uw inkomen te laag om nieuwe 
meubels aan te schaffen of kent u 
iemand die zich geen meubels kan 
permitteren? Stuurt u dan een e-mail 
naar leefbaarheid@thuisbijantares.nl. 
Het team leefbaarheid beoordeelt 
dan in overleg met het sociaal 
wijkteam van de gemeente Venlo of 
u in aanmerking komt voor hulp van 
de huisraadbank.

Pascal Schreurs (links) en Ger van Crooij
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Cuypers Kozijnen B.V. uit Posterholt en Pex 
Dakbedekkingen B.V. uit Echt zijn twee 
familiebedrijven die al geruime tijd samenwer-
ken aan het verduurzamen van de zogenaam-
de ‘buitenschil’ van woningen. Deze werk-
zaamheden omvatten onder andere: 
dakrenovaties, kozijnvervanging, het aanbren-
gen van spouw- en vloerisolatie en het 
aanbrengen van zonnepanelen. In 2016 
hebben ze die samenwerking geformaliseerd 
door de oprichting van Cuypers-Pex B.V., een 
bedrijf dat Antares als vaste samenwerkings-
partner inzet voor projecten om woningen 
energiezuiniger te maken.

Voeten vegen
‘Wij realiseren ons dat het nooit leuk is voor 
huurders als wij het dak gaan renoveren of de 
ramen en deuren komen vervangen’, zegt 

projectleider Yard Pex. ‘Daarom zijn onze 
medewerkers niet alleen vaklui, maar weten zij 
ook hoe ze een woning in bewoonde staat 
moeten renoveren.’ ‘Precies’, licht projectleider 
Niels Valkenburg toe, ‘als iemand van ons bij 
huurders over de vloer komt die zijn voeten 
niet veegt, kunnen we het al verpest hebben.’
Om bij te dragen aan een prettige sfeer tussen 
huurders en medewerkers van de bedrijven die 
verbeterprojecten namens Antares uitvoeren, 
hecht Antares veel waarde aan een goede 
bewonerscommunicatie. ‘Daarom is het ook 
prettig dat we aansluiten bij het huiskamerge-
sprek, zodat we uit eerste hand horen wat er 
leeft onder de huurders. Tegen die achter-
grond hebben we een app ontwikkeld die 
bewoners in staat stelt om zich optimaal te 
informeren over de werkzaamheden’, zegt 
Yard. Niels Valkenburg vult aan: ‘Hoewel we 

weten dat renovaties altijd enige overlast met 
zich meebrengen, willen we voorkomen dat 
bewoners onnodig ongerust worden door een 
overdosis aan informatie.’

Resultaat
Wanneer is een verbeterproject voor 
Cuypers-Pex geslaagd? Yard: ‘Als bewoners 
achteraf zeggen dat het hen allemaal heel 

erg is meegevallen en vooral als we kwalita-
tief goed werk hebben geleverd. Uiteindelijk 
is dát het allerbelangrijkste: het resultaat. De 
bewoners moeten een veel comfortabelere 
woning hebben dan vóór de energetische 
verbetering, het energieverbruik moet lager 
uitvallen en Antares moet de eerste dertig 
jaar geen omkijken meer hebben naar de 
buitenschil van de woning.’

Partnerbedrijf Cuypers-Pex:

Antares werk met een aantal partnerbedrijven. Cuypers-Pex 
is een van die partners. De projectleiders Yard Pex en Niels 
Valkenburg stellen zich graag aan u voor.

Niels Valkenburg (links) en Yard Pex
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Vrijwilligers Repair
Café Molenbossen zijn 
van alle markten thuis

Decennialang was het voor de meeste mensen de 
normaalste zaak van de wereld om kapotte spullen te 
dumpen om vervolgens nieuwe te kopen. Een toenemend 
bewustzijn dat grondstoffenvoorraden eindig zijn, draagt 
ertoe bij dat er steeds meer plekken komen waar je kapotte 
spullen kunt laten repareren. Zoals in de Molenbossen in 
Blerick, waar een half jaar geleden een repaircafé opende 
in woongebouw Zuidenwind. Hoe loopt dat?

Het idee achter een repaircafé is eenvoudig: 
gun kapotte spullen een tweede leven. Op die 
manier hoef je (voorlopig) geen nieuwe 
koffiemachine of stofzuiger te kopen. Goed 
voor de portemonnee en goed voor het 
milieu. ‘Maar een repaircafé heeft ook een 
belangrijke sociale functie’, zegt Ria Weijers, 
een van de initiatiefnemers van Repair Café 
Molenbossen. ‘Want doordat mensen elkaar 
hier ontmoeten en een praatje met elkaar 
kunnen maken bij een kopje koffie of thee, 
bevorderen we het sociale contact in de buurt.’

Omgebouwde garagebox
Repair Café Molenbossen is geopend op elke 
eerste maandagmiddag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur. De eerste paar maanden 
liep het nog niet echt storm, zegt Ria Weijers, 
maar intussen weten steeds meer mensen 
hun weg naar de tot repaircafé omgebouwde 
garagebox te vinden. Vaak gaat het om 
kapotte elektrische apparaten, soms om 
verstelwerk aan kleding. Ria: ‘Maar het gaat 
zo nu en dan ook om heel eenvoudige 
dingen, zoals het vervangen van een bezem-
steel of het inkorten van een parasol.’
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Niet exclusief voor Molenbossen
Repair Café Molenbossen is trouwens niet 
exclusief bedoeld voor de bewoners van de 
608 appartementen in de vier woongebouwen 
die samen het Molenbossencomplex vormen. 
Ook bewoners uit de rest van Blerick kunnen 
gebruik maken van de diensten die de 
handige vrijwilligers aanbieden. 

Annie Spee kan ritsen van kleding vervangen 
en andere eenvoudige naaiklussen klaren, haar 
echtgenoot René is beschikbaar als timmer-
man en voor eenvoudige reparaties aan 
elektronica, Martin van den Herik helpt 
mensen die problemen met computer of 
mobiel hebben. Martin bezoekt mensen 
eventueel ook thuis, zodat ze niet hun hele pc 
naar het repaircafé hoeven te zeulen. Vincent 
van Mazelen draait zijn hand niet om voor het 
repareren van een fiets en Henk Heunbern is 
een kei op het gebied van elektronica.

Van alle markten thuis
Al met al is de vrijwilligersploeg van alle 
markten thuis. ‘Er zijn niet veel dingen waar 
we samen niet uitkomen,’ zeggen de 
vrijwilligers. Wel zijn er een paar spelregels. 
Zo moeten mensen die gebruik willen maken 
van de gratis service van Repair Café Molen-
bossen zelf zorgen voor de nodige onderde-
len. Annie Spee: ‘Dat kan niet anders. Ik kan 
hier bijvoorbeeld moeilijk tig ritsen in diverse 
maten en in alle kleuren van de regenboog 
op voorraad houden.’

Maar hoe weet de eigenaar van pakweg een 
kapotte Senseo-koffiezetter welk onderdeel hij 
of zij moet bestellen? Henk Heunbern: ‘In dat 
geval is het handig om met het apparaat naar 
ons toe te komen. Dan proberen wij vast te 
stellen waar het probleem zit, of het verholpen 
kan worden en welke onderdelen daarvoor 
nodig zijn. Soms is het technisch weliswaar 

mogelijk om een apparaat te repareren, maar 
zijn de onderdelen zó duur dat je je moet 
afvragen of dat de beste keuze is. Het is 
sowieso handig om het typenummer van het 
kapotte apparaat mee te nemen als dat niet 
op het apparaat staat. Dat maakt het voor ons 
makkelijker om na te gaan welke onderdelen 
besteld moeten worden.’

SAM-fonds
Onlangs kreeg Repair Café Molenbossen 
een gulle bijdrage uit het SAM-fonds van de 
gemeente Venlo. Van dat geld kan het 
repaircafé onder meer machines en gereed-
schap aanschaffen. Tot dusver gebruiken de 
vrijwilligers nog hun eigen machines en 
gereedschap. Annie Spee: ‘Het is niet 
handig om steeds mijn eigen naaimachine 
mee op en neer te sjouwen. Als het goed is, 
krijgen we straks ook eigen T-shirts het logo 
van Rapair Café Molenbossen. Dan zijn we 
herkenbaar als vrijwilliger en bovendien 
beschermt het shirt onze eigen kleding 
wanneer we aan het werk zijn.’

Heeft u ook een apparaat dat niet meer 
functioneert of iets anders dat u wilt laten 
repareren, loopt u dan gerust binnen bij 
Repair Café Molenbossen in woongebouw 
Zuidenwind. De openingstijden zijn elke 
eerste maandag van de maand van 14.00 
tot 16.00 uur. Er staat altijd verse koffie en 
thee klaar!
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Schrijf u nu 
alvast in als
woningzoekende! 
De tijd dat mensen rond hun vijfenzestigste gingen kijken 
naar een plekje in het bejaardenhuis ligt ver achter ons. De 
‘nieuwe oudere’ heeft nog allerlei plannen wanneer de 
pensioenleeftijd (bijna) aanbreekt. Ook senioren met een 
zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen. Afstudeerder 
Arôn Rejaän deed onderzoek naar de woonbehoeften van 
senioren, zodat Antares hier beter op kan inspelen.  

Onderzoek naar woonbehoeften senioren

Het onderzoek bracht in kaart of senioren 
tevreden zijn over hun huidige woning en 
woonomgeving en hoe zij de toekomst zien. 
Ondanks dat senioren vaak tegen allerlei 
ongemakken aanlopen, zoals onderhoud van 
woning en tuin, is de bereidheid om te 
verhuizen laag. Om (toekomstige) huurders 
van dienst te zijn, is het voor Antares zinvol om 
inzicht te krijgen in de factoren die meespelen 
bij de beslissing om te verhuizen. 
709 personen vulden de enquête in. Hiervan 
gaven 414 respondenten aan een verhuizing te 
overwegen over een aantal jaren. 

Pas als het moet
De meeste respondenten geven aan pas te 
willen verhuizen als de gezondheid het niet 
meer toelaat om in de huidige woning te 
blijven. Omdat niet elke woning levensloopbe-
stendig kan worden gemaakt, is verhuizen dan 
de enige optie. Ook het overlijden van de 
partner en stoppen met werken zijn verande-
ringen in het leven die vaak reden zijn om een 
verhuizing te overwegen. Maar dan wil de 
meerderheid wél in de huidige woonplaats 
blijven. Het valt op dat maar weinig respon-
denten genoegen nemen met een woning 
met één slaapkamer. De kinderen of kleinkin-
deren komen regelmatig logeren, ze voeren 
nog allerlei hobby’s uit, maar ook bergruimte is 
voor hen belangrijk. Dit is tegenstrijdig met de 
uitkomst dat veel mensen aangeven dat ze 
juist willen verhuizen omdat hun huidige 
woning te groot is. De nieuwe woning mag 
dus wel wat kleiner zijn, maar niet té klein. De 
behoefte aan ruimte wordt onderstreept door 
het antwoord op de vraag wat mensen nog 
meer belangrijk vinden. Een eigen buitenruim-
te en bergruimte zijn voor veel mensen 
onmisbaar. 

Voorkeur
Het is geen verrassing dat appartementen 
(met balkon) en woningen waarbij alles 
gelijkvloers is (met tuin) de voorkeur hebben 
onder senioren. Liefst met een aantal voorzie-
ningen, zoals supermarkt, huisarts en bus- of 
treinstation op loopafstand. Veel van de 
geplande projecten van Antares sluiten goed 
aan op de (toekomstige) vraag van de 
respondenten. We bouwen veel woningen die 
voor alle leeftijden geschikt kunnen zijn. Toch 
kan het voorkomen dat we niet alle woning-
zoekenden een woning of woonomgeving van 
hun eerste voorkeur kunnen bieden. 

Tijdig inschrijven
Opvallend is dat veel ouderen niet zijn 
ingeschreven als woningzoekende. Veelal 
omdat het bij deze doelgroep onbekend is dat 
dit nodig is om alvast wachtdagen op te 
bouwen. Of omdat ze denken dat ze zomaar 
een woning toegewezen krijgen. Dit is niet het 
geval. Als straks de tijd rijp is om te verhuizen 
naar een andere woning, hebben woningzoe-
kenden met de meeste wachtdagen de 
grootste kans op een woning van hun 
voorkeur. Daarom adviseren wij u – ook als u 
geen verhuisplannen hebt – om u alvast in te 
schrijven. Inschrijven kan kosteloos via de 
website www.thuisbijantares.nl. 

Bent u ingeschreven, dan kiest u zelf of u 
wilt reageren op de woningen in ons 
woningaanbod. Dat kan dus ook pas over 
enkele jaren zijn. Vindt u het lastig of heeft 
u hulp nodig bij het inschrijven? Neem dan 
contact op met ons Klant Service Centrum. 
Het telefoonnummer is (077) 373 36 66. 
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De tuinman van 
de Ruys de 
Beerenbrouckstraat

‘Daar ben ik vrijwel gelijk mee begonnen toen 
mijn vrouw Grada en ik vier jaar geleden een 
woning kregen hier aan de Ruys de Beeren-
brouckstraat. Ik vond dat het bedrijf dat hier 
het groenonderhoud deed zich daar een 
beetje met een jantje-van-leiden vanaf maakte. 
Toen ben ik het zelf maar gaan doen.’

Straatgoot
Sindsdien is Grad elke week een paar dagde-
len in touw om de buitenboel netjes te 
houden. In de zomer wiedt hij onkruid en 
houdt hij de straatgoot schoon. In het najaar 
verzamelt hij het blad dat dan van de bomen 
valt. Intussen heeft hij zijn werkgebied 
uitgebreid naar het Glazenapplein in de 
Tegelse wijk Op de Heide. ‘Ik kaart een paar 
keer in de week in De Glazenap. Op een 
gegeven moment ben ik ook de omgeving van 

dat ontmoetingscentrum gaan aanvegen. Zo 
blijf ik lekker bezig. En dat allemaal ter ere 
gods. Wel krijg ik van Antares het nodige 
materiaal.’

Voetbal
De 85-jarige Grada, met wie Grad 61 jaar 
getrouwd is, vindt het geen punt dat haar man 
overdag zo druk ik in de weer is buiten. 
‘Dikwijls maakt hij niet eens tijd om even 
binnen te komen wanneer ik thee voor hem 
heb gezet. Maar ach, er zijn ergere dingen. Het 
enige wat ik weleens ongezellig vind is dat hij ’s 
avonds vaak zo uitgeput is, dat hij als een blok 
in slaap valt op de bank. Ik hou helemaal niet 
van voetbal, maar soms zap ik net zo lang op tv 
totdat ik bij een kanaal uitkom dat voetballen 
uitzendt. Dan heb ik de grootste kans dat Grad 
wakker blijft of wordt.’

Vorige maand was het topdrukte voor Grad Trines 
uit Tegelen. Want in de periode dat het blad van de 
bomen valt, heeft de 84-jarige Grad de handen vol 
aan het opruimen hiervan. 
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Holtmühlestraat, Tegelen 

Heggeroosstraat, Ganzerikstraat en Klimopstraat, Blerick

De woningen aan de Heggeroosstraat, Ganzerikstraat en Klimopstraat hebben een ma-
ke-over gehad. Vloerisolatie en het isoleren van de leidingen in de kruipruimte en een 
nieuwe CO2-gestuurde mechanische ventilatiebox zorgen voor een aangenaam binnenkli-
maat. Nieuwe kunststof kozijnen, nieuwe balkonhekwerken bij de gestapelde woningen en 
het herstellen en reinigen van gevels en gevelbekleding zorgen voor een mooi eindresultaat! 

Negentien gezinswoningen en achttien beneden- en bovenwoningen (duplex) kregen een 
nieuw dak, nieuwe kozijnen, spouwmuurisolatie en een nieuwe voordeur. De bewoners van 
de gezinswoningen mochten hun eigen voordeur kiezen. De duplexwoningen zijn allemaal 
voorzien van zonnepanelen; voor de gezinswoningen was dit een keuze, waarvan diverse 
bewoners dankbaar gebruik hebben gemaakt. 

VOOR

VOOR

NA

NA

Benieuwd hoe een energetische 

verbetering in zijn werk gaat? 
Bekijk hier ons filmpje!

Beter
wonen

Betere isolatie, betere ventilatie, betere uitstraling, beter 
wooncomfort en beter voor de portemonnee: (energetisch) 
verbeteren doen we niet voor niets! Vanaf vorig jaar zijn 
we begonnen aan een grote ‘verbetermarathon’: in zo’n 
vijf jaar tijd gaan ongeveer 1.200 woningen naar 
energielabel B of hoger. Een greep uit de projecten die al 
succesvol zijn opgeleverd. 
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Werk in uitvoering... 

Zo worden de woongebouwen aan de 
Romeinenstraat in Steyl flink onder 
handen genomen. Naast de energetische 
verbeteringen aan de 64 woningen, krijgt 
het gebouw ook qua uitstraling een 
metamorfose. De gekleurde hekwerken zijn 
vervangen en de eerder felgekleurde 
deuren hebben een nieuwe eigentijdse tint 
gekregen. Het geduld van de bewoners 
wordt nog even op de proef gesteld: begin 
2020 kunnen zij genieten van hun vernieuw-
de wooncomfort. 

Een eindje verderop, aan de Raadhuislaan 
in Tegelen, zijn diverse energetische 
maatregelen in uitvoering aan de woningen 
van de flat boven de Albert Heijn. Maar 
liefst 120 zonnepanelen op het dak van het 
woongebouw zorgen voor de algemene 
elektriciteitsvoorzieningen van het gebouw. 
Boven de bovenkastjes in de keuken wordt 
een nieuw CO2-gestuurd ventilatiesysteem 
aangebracht. Er komt een gezamenlijk 
systeem voor warm water, wat de individue-
le huurboilers overbodig maakt. Bijzonder 
in dit project is de technische installatie die 
wordt toegepast: een zogenoemde 
warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze 
‘mini-energiecentrale’ maakt goedkope 
stroom en restwarmte voor het hele 
woongebouw. U leest er meer over op 
pagina 20.

Kerkhoflaan, Tegelen 

Tuindorp, Blerick

Bij 52 woningen aan de Kerkhoflaan in Tegelen zijn de daken gerenoveerd, werden 
cv-ketels vervangen (waar nodig), is vloerisolatie en spouwmuurisolatie aangebracht en 
zijn zonnepanelen geplaatst. Zo kunnen de woningen er weer jaren tegen. 

38 gezinswoningen aan de Scholtis Coopmansstraat, Gerardus Grubbenstraat, Burge-
meester Clercxstraat en Burgemeester Gommansstraat zijn in het voorjaar opgeknapt. In 
het dak zat asbest, dat eerst vakkundig is verwijderd, waarna de daken zijn geïsoleerd. 
Ook is er een ventilatie-unit aangebracht op zolder, met een afzuiging in de keuken, 
badkamer en (waar mogelijk) het toilet. Ook hier konden bewoners kiezen voor zonnepa-
nelen. Verder is het voegwerk hersteld, zijn goten en hemelwaterafvoeren vervangen en 
voordeuren geschilderd. 

VOOR

VOOR

NA

NA

Ook op dit moment zijn onze vaste aannemers Caspar de Haan en 
Cuypers-Pex op diverse plekken in de gemeente Venlo aan het 
werk om woningen te verbeteren. Enkele voorbeelden.
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Zo aan het eind van het jaar worden vaak waxinelichtjes 
aangestoken om de boel wat sfeervoller te maken. Of mooie 
kaarsen, al dan niet in een kerststukje. Helaas leidt deze 
gezelligheid ook jaarlijks tot vervelende incidenten, zoals 
woningbranden. We weten allemaal dat een ongeluk in een 
klein hoekje zit. Tegelijkertijd denken we ook vaak: dat 
overkomt ons vast niet! 

Veilige 
feestdagen! 

‘Vertel dat maar aan de slachtoffers van de 
diverse woningbranden die afgelopen jaar 
alleen al in de woningen van Antares hebben 
plaatsgevonden’, zegt Wim Meijer, die 
samen met zes collega’s van Antares de 
crisisdienst bemant. In geval van crisis wordt 
de dienstdoende crisismanager opgeroepen 
om indien nodig bewoners te ondersteunen. 
‘Ook zij dachten dat het zo’n vaart vast niet 
zou lopen. Met alle gevolgen van dien.’ Hij 
noemt een voorbeeld van een woning waar 
een verraderlijk vlammetje van een waxine-
lichtje een bus haarlak raakte, die vervolgens 
ontplofte. ‘De muur werd haast omver 
geblazen. Niet alleen het slachtoffer, maar 
ook de hulpverleners stonden versteld van 
de kracht van de explosie. Van het ene op 
het andere moment was de woning onbe-
woonbaar. Dat geeft maar even aan hoe snel 

•  Gebruik zoveel mogelijk ledverlichting 
in uw boom of decoratiemateriaal. 
Deze wordt niet warm én is bovendien 
energiezuinig. 

•  Een gecertificeerde kunstkerstboom is 
in de meeste gevallen veiliger dan een 
echte boom. Kiest u voor een echte 
boom, neem er dan een met kluit en 
geef ‘m voldoende water, zodat de 
boom vochtig blijft. Zet de kerstboom 
nooit in de loop- of vluchtroute.

•  Gebruik één goed passend verleng-
snoer en ga niet doorlussen met 
meerdere verlengsnoeren. Leg het 
snoer zo neer dat niemand erover kan 
struikelen. Plak kabels die over de vloer 
lopen vast met tape. 

•  Let erop dat verlichting die warm 
wordt niet in de buurt is van brandbare 
materialen, zoals gordijnen of kussens. 
Schakel de verlichting altijd uit 
wanneer u weggaat of gaat slapen.

het goed mis kan gaan. Gelukkig kwam de 
bewoner met de schrik vrij.’

Voorzichtig
In een ander incident was een smeulende 
kaars de boosdoener van een kleine 
woningbrand. Meijer: ‘De bewoner dacht dat 
de kaars goed was uitgedoofd, maar dat 
bleek niet het geval.’ De schrik zit er goed in 
bij bewoners die te maken krijgen met 
brandincidenten, die gelukkig ongedeerd 
bleven. ‘Daarom adviseren we bewoners om 
voorzichtig om te gaan met open vuur. Hoe 
klein dat ook is. Nog beter zijn ledwaxine-
lichtjes of -kaarsjes op batterijen. Ook 
adviseren we bij het kopen van kerstdecora-
tie erop te letten dat deze brandvertragend 
is. Gelukkig is die steeds vaker standaard 
verkrijgbaar.’ 

•  Zet kaarsen in een stevige houder op 
een vlakke ondergrond en gebruik 
géén houders van plastic, hout of 
ander brandbaar materiaal. Zet ze niet 
dichtbij brandbare materialen zoals 
gordijnen of kussens. Controleer of alle 
kaarsen ook écht uit zijn als u gaat 
slapen of het huis verlaat. 

•  Zorg dat kaarsen buiten bereik van 
kinderen en huisdieren blijven en laat 
ze nooit alleen met brandende 
kaarsen, ook niet voor een paar 
minuten. 

•  Gaat u fonduen of gourmetten? Zet 
het fondue- of gourmetstel op een 
niet-brandbaar onderblad. Wees 
voorzichtig met spiritus of hete olie en 
zet het fondue- of gourmetstel direct 
uit als u klaar bent met eten. 

•  Zorg dat u altijd een brandblusser of 
blusdeken bij de hand heeft.

De feestdagen veilig 
én gezellig doorkomen? 

Gebruik dan de volgende tips: 
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Antares prijst zich gelukkig met het grote aantal trouwe huurders dat wij hebben. 
Er zijn zelfs heel wat mensen die al een halve eeuw in een huis of appartement van 
Antares wonen. Maar mensen die al zestig jaar van ons huren zijn zeldzaam.

Zestigjarige 
huurster dweilt 
elke ochtend  
haar balkon 

Een nieuw adres 
in Kessel

Vandaar dat directeur Paul Stelder van Antares de gelegen-
heid niet voorbij wilde laten gaan om Mia Hekkens, die al zes 
decennia onder een dak van Antares slaapt, hoogstpersoonlijk 
in de bloemen te zetten.

Schoonheidsspecialiste
De 87-jarige jubilaresse is zichtbaar vereerd met het bezoek en 
vertelt Paul Stelder dat ze de langste tijd van haar leven in een 
huis aan de Abraham Kuijperstraat in Tegelen woonde. 
‘Daarvoor woonden mijn man Lowie en ik in een appartement 
aan de Ruijs de Beerenbrouckstraat in Tegelen, maar dat was 
geen doen met vier kinderen. Dus wij waren dolgelukkig toen 
we een gezinswoning kregen toegewezen. Dat was trouwens 
nog best een dingetje, want in dat huis woonde een schoon-
heidsspecialiste die er niet uit wilde. Het heeft nog bijna een 
jaar geduurd voordat we in onze woning konden. En al die tijd 
zat ik met een half ingepakte woonkamer en vier kinderen in 
een appartementje. Maar goed, op ons nieuwe adres hebben 
we vervolgens heel lang en heel plezierig gewoond.’

Acht jaar geleden achtten Mia en Lowie Hekkens de tijd rijp 
om weer kleiner te gaan wonen. Het werd een knus apparte-
ment in de Bongerdflat in Tegelen. Mia en Lowie waren toen 
nog zo kras dat ze zelfs mantelzorg aan de hulpbehoevende 
buren konden verlenen. Sinds Lowie ruim vier jaar geleden 
kwam te overlijden, woont Mia alleen, zij het met de nodige 
hulp van haar kinderen.

Balkon
Zoon Jos bezoekt zijn moeder iedere ochtend. ‘Dan drinken 
we samen koffie. Mijn moeder is dan al uren op. Elke ochtend 
om zes uur dweilt ze het balkon, bang als ze is dat de lichte 
vloerbedekking in de kamer vuil wordt door iemand die vanaf 
het balkon terug naar binnen loopt.’ 
‘Laat me toch, dat ben ik nu eenmaal zo gewend’, reageert 
Mia enigszins sputterend naar haar zoon. ‘Ik vind het fijn om 
het balkon te dweilen. En het dweilwater is heus elke ochtend 
opnieuw vuil!’

Tot nu toe wisten alle Kesselse huurders ons te vinden 
op ons kantoor aan de Keverbergstraat 2-B. Maar vanaf 
13 januari 2020 kunt u ons vinden op onze nieuwe 
locatie in multifunctioneel centrum De Merwijck 
(Merwijckstraat 16) in Kessel. Net als vanouds bent u 
elke donderdag van 9.00 en 12.30 uur van harte 
welkom! 

Multifunctioneel centrum De Merwijck is een unieke 
samenwerking waarin wonen, ontspannen en professio-
nele zorg- en dienstverlening voor alle leeftijden 
samenkomen. Naast Antares vindt u er onder meer een 
tandartsenpraktijk, een zorg- en welzijnsorganisatie en 
de bibliotheek. 

Ontdek de veelzijdigheid
Omdat de multifunctionele ruimte voor alle gebruikers 
praktisch moet zijn, zijn de afgelopen tijd wat aanpassin-
gen doorgevoerd. Zo heeft de bieb vanaf nu een andere 
indeling en een nieuwe balie. Kom gerust een kijkje 
nemen en ontdek de veelzijdigheid van De Merwijck! 
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Route 
huurbetalingen
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 
passende oplossing. Met praktische tips en adviezen helpen zij 
u graag op weg. 

In deze editie nemen we de 
route van de huurbetalingen 
onder de loep. In de vorm van 
een menukaart ziet u precies 
welke keuzes u heeft en hoe het 
proces verloopt. Prettige 
voortzetting! 

Uw maandelijkse huurbetalingen op de eerste van de maand
Daarbij kunt u kiezen uit:

• Automatische incasso
• Betalen via iDeal in Mijn Antares

• Zelf overmaken op ons bankrekeningnummer
• Pinnen op kantoor 

HOO F D G E R E C H T

Wat dacht u van drie keer per jaar kans maken op 
een leuke prijs in onze loterij? Dit toetje is exclusief 
voor huurders die betalen via automatische incasso! 

D E S S E RT

-Eerste verhuurnota
Na het tekenen van de huurovereenkomst, betaalt u 

direct de eerste verhuurnota

T U S S E N G E R E C H T

-Huurovereenkomst
Gepresenteerd bij de toewijzing van uw woning

VOO RG E R E C H T

T H U I S  B I J  A N T A R E S

Menu
Op het menu:
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Deze innovatieve technologie is ontwikkeld 
door het Limburgse bedrijf Cheappower4U. 
Het komt erop neer dat een afgeschreven 
cv-installatie in de centrale stookruimte van 
een wooncomplex wordt vervangen door een 
zeer energiezuinige warmtekrachtkoppelings-
installatie (wkk). Een soort mini-energiecentrale 
die tegelijkertijd elektriciteit en warmte 
produceert. 

Zuinig
Maar die mini-energiecentrale werkt dus, net 
als een traditionele cv-installatie, wel op gas. 
En dat is op zich niet duurzaam. Het grote 
verschil zit ‘m erin dat deze wkk-installatie 
elektriciteit én warmte opwekt. De restwarmte 
die vrijkomt bij het opwekken van stroom komt 
ten goede aan de centrale verwarming en 
warm water in de woningen. Dat betekent dat 
het gas dat nodig is om de dynamo aan te 
drijven heel zuinig en efficiënt wordt gebruikt. 
Maar liefst 96 procent van het gas wordt 
omgezet in stroom, warm water en verwar-
ming. Dat resulteert in het geval van de flat aan 
de Raadhuislaan in een besparing van 58 ton 
CO2 per jaar. Daarmee staat dit woongebouw 
klaar voor de toekomst als er bijvoorbeeld een 
warmtenet komt. Stapsgewijs kan deze flat 
naar CO2-neutraal.

Lage energierekening
Een direct voordeel voor de bewoners is dat 
hun energierekening omlaag kan. De stroom 
die de wkk-installatie opwekt, gaat via een 

extra elektriciteitsnetwerk direct naar alle 
woningen in het gebouw. Zonder dat deze 
door de elektriciteitsmeter gaat. Daarom 
hoeven bewoners er geen belasting over te 
betalen. Ook blijft het zich lonen om zuinig 
met energie om te gaan: eventuele overschot-
ten aan stroom verlaten het woongebouw via 
de slimme meter in de woningen. Voor die 
reststroom krijgen bewoners een kleine 
vergoeding. Mooi meegenomen! 

Doorontwikkeling
In Denemarken en Duitsland worden deze 
zuinige wkk-installaties al veel gebruikt om 
huizenblokken of flatgebouwen te verwarmen. 
In Nederland zijn de installaties voornamelijk in 
trek bij tuinderskassen, ziekenhuizen en 
stadsverwarming. Cheappower4U blijft werken 
aan de doorontwikkeling van hun product. In 
het ideale geval kan groen gas of synthetisch 
gas worden gebruikt om aardgas te vervan-
gen. En dat is nóg een stukje duurzamer! 

We moeten uiteindelijk allemaal ‘van het gas af’ als het aan 
de overheid ligt. En dus zijn de elektrische warmtepompen, 
zonnepanelen,  zonneboilers en inductiekookplaten niet aan 
te slepen. Allemaal werken ze op stroom, zonder dat er gas 
aan te pas komt. En toch gaan we in het woongebouw aan de 
Raadhuislaan in Tegelen een nieuwe installatie aanleggen, 
die duurzaam is én op gas werkt. Hoe kan dat?

Duurzaam 
mét gas
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Chatten met Antares! Controleer uw  
inboedelverzekering op tijd

Wist u dat u ook kunt chatten met 
Antares? Handig voor als u even een kort 
vraagje heeft. Om te chatten gaat u naar 
www.thuisbijantares.nl en klikt u op het 
chatballonnetje rechtsonder in beeld. U 
krijgt direct antwoord! 

Zijn we even niet online, dan kunt u een berichtje achterlaten 
als u op ‘Help’ klikt. Op werkdagen beantwoorden we uw 
vraag binnen 24 uur!

Antares heeft voor al zijn woningen een opstalverzekering 
afgesloten. Dat betekent dat het huis, maar ook eventuele 
bijgebouwen zijn verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, 
blikseminslag, storm of (poging tot) inbraak. Zelf dient u een 
aansprakelijkheidsverzekering (WA) én een inboedelverzekering af 
te sluiten.
Wat de inboedelverzekering betreft, is het verstandig om van tijd 
tot tijd in de gaten te houden of het verzekerde bedrag nog past 
bij de actuele waarde van de inboedel. Houd u er verder rekening 
mee dat u eventuele zelfaangebrachte voorzieningen, zoals een 
eigen keuken, meeverzekert.

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.

Wat als het brandalarm afgaat?

De afgelopen tijd hebben zich enkele vervelende incidenten 
voorgedaan waarbij het brandalarm ten onrechte afging. Met 
als gevolg dat bewoners nu bij het klinken van het alarm 
denken: och, dat zal wel weer een storing zijn… 

Een gedachte die kan leiden tot een ramp als het tóch echt een 
brandgeval betreft! Daarnaast knipte een bewoner de kabels van 
de brandmeldinstallatie door omdat het alarm maar bleef klinken. 
Ook dat kan fatale gevolgen hebben. 

Alarm? Direct naar buiten! 
Mocht het brandalarm afgaan, dan vragen wij u vriendelijk om zo 
snel mogelijk uw woning te verlaten. Als blijkt dat het een vals 
alarm was, kunt u direct weer terug naar uw woning. Wij begrijpen 
dat het zeker voor oudere mensen best veel inspanning kost om 
naar buiten te gaan, maar uw veiligheid staat voorop! 

Storing melden
Zijn er (technische) storingen met het brandalarm? Meld het 
dan bij uw toezichthouder. Is die er niet, dan kunt u 24 uur per 
dag het algemene nummer van Antares bellen: (077) 373 36 
66. Buiten kantooruren wordt u direct doorgeschakeld met 
onze storingsdienst. 
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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 groente bij de rijsttafel 5 pap 7 De hertenmaat is echt. 11 sekse 13 houvast 15 klaar 17 tropisch hardhout 
18 drammer 19 Weer een noot. 20 medicus 22 zacht maken 24 werk van een componist 26 grappenmaker 27 ern-
stig 29 rijtoer 30 moedertje 32 bepaalde kunsttechniek 34 artistieke leiding 35 politieke partij 37 invetten 39 deel 
van de hals 40 Europese voetbalunie 41 Alleen maar aan z'n been. 44 hoofd van een abdij 46 moraliserende ver-
telling 49 speelgeld 51 eetgerei 52 sportartikel 53 herhalend deel van een lied 56 beet 58 begeerte 60 geslacht van 
slingerplanten 61 Boot van koekenbakkers. 62 bezittelijk voornaamwoord 63 opnieuw 65 een moment 67 lidwoord 
68 spijkerstof 69 soepel 71 onguur individu 72 onhoudbare tennisservice 73 planten.
VERTICAAL

1 druppel oogvocht 2 peuter 3 Gereedschap dat op water werkt. 4 een zekere 5 drinkgerei 6 water rond de polen 
7 mannetjeshond 8 Europese munt 9 voegwoord 10 vorm van een schoen 12 Hopelijk weegt de voorpret hier te-
genop. 14 uniform 16 buizenstelsel 19 vervallen huis 21 voerbak 23 hoofdstad van Oekraïne 25 groente 27 rol-
schaats met vijf wieltjes 28 reinigen 31 Geen complimenteuze vrucht. 33 behoefte aan rust 34 klein hert 35 zuivel-
product 36 lichte slaap 38 cijfer 42 pas gemaakt 43 behaaglijk-vertrouwd 45 plaats in Zwitserland 47 kledingstuk 
48 soort hert 50 getakte hoorns 51 schat 52 bewaarplaats 54 handelszaak 55 adellijk persoon 57 streek 59 telwoord 
61 lichaamsdeel 64 aangehecht takje 66 griezelig 68 Platenspeler. 70 dienst Gemeentewerken (afk.).

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

© Sanders puzzelboeken
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HORIZONTAAL

1 groente bij de rijsttafel 5 pap 7 De hertenmaat is echt. 11 sekse 13 houvast 15 klaar 17 tropisch hardhout 
18 drammer 19 Weer een noot. 20 medicus 22 zacht maken 24 werk van een componist 26 grappenmaker 27 ern-
stig 29 rijtoer 30 moedertje 32 bepaalde kunsttechniek 34 artistieke leiding 35 politieke partij 37 invetten 39 deel 
van de hals 40 Europese voetbalunie 41 Alleen maar aan z'n been. 44 hoofd van een abdij 46 moraliserende ver-
telling 49 speelgeld 51 eetgerei 52 sportartikel 53 herhalend deel van een lied 56 beet 58 begeerte 60 geslacht van 
slingerplanten 61 Boot van koekenbakkers. 62 bezittelijk voornaamwoord 63 opnieuw 65 een moment 67 lidwoord 
68 spijkerstof 69 soepel 71 onguur individu 72 onhoudbare tennisservice 73 planten.
VERTICAAL

1 druppel oogvocht 2 peuter 3 Gereedschap dat op water werkt. 4 een zekere 5 drinkgerei 6 water rond de polen 
7 mannetjeshond 8 Europese munt 9 voegwoord 10 vorm van een schoen 12 Hopelijk weegt de voorpret hier te-
genop. 14 uniform 16 buizenstelsel 19 vervallen huis 21 voerbak 23 hoofdstad van Oekraïne 25 groente 27 rol-
schaats met vijf wieltjes 28 reinigen 31 Geen complimenteuze vrucht. 33 behoefte aan rust 34 klein hert 35 zuivel-
product 36 lichte slaap 38 cijfer 42 pas gemaakt 43 behaaglijk-vertrouwd 45 plaats in Zwitserland 47 kledingstuk 
48 soort hert 50 getakte hoorns 51 schat 52 bewaarplaats 54 handelszaak 55 adellijk persoon 57 streek 59 telwoord 
61 lichaamsdeel 64 aangehecht takje 66 griezelig 68 Platenspeler. 70 dienst Gemeentewerken (afk.).

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.
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Puzzel 

Doordenker
Contact

gegevens

De oplossing van de doordenker uit de vorige uitgave: CIRCULARITEIT.  
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 februari 2020  
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!

Vergeet ook in de 

winter niet te ventileren! 

Meer tips? Kijk op  

www.milieucentraal.nl

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 9.00 - 12.30 uur

HORIZONTAAL
1 groente bij de rijsttafel, 5 pap, 
7 De hertenmaat is echt. 11 sekse, 13 houvast, 15 
klaar, 17 tropisch hardhout, 18 drammer, 
19 Weer een noot. 20 medicus, 22 zacht maken, 
24 werk van een componist, 26 grappenmaker, 
27 ernstig, 29 rijtoer, 30 moedertje, 
32 bepaalde kunsttechniek, 34 artistieke leiding,
35 politieke partij, 37 invetten, 
39 deelvan de hals, 40 Europese voetbalunie, 
41 Alleen maar aan z’n been. 44 hoofd van een abdij, 
46 moraliserende vertelling, 49 speelgeld, 51 eetgerei, 
52 sportartikel, 53 herhalend deel van een lied, 56 beet, 
58 begeerte, 60 geslacht van slingerplanten, 
61 Boot van koekenbakkers. 
62 bezittelijk voornaamwoord, 63 opnieuw, 
65 een moment, 67 lidwoord, 68 spijkerstof, 69 soepel, 
71 onguur individu, 72 onhoudbare tennisservice, 
73 planten.

VERTICAAL
1 druppel oogvocht, 2 peuter, 3 Gereedschap dat op 
water werkt. 4 een zekere, 5 drinkgerei, 6 water rond 
de polen, 7 mannetjeshond, 8 Europese munt, 
9 voegwoord, 10 vorm van een schoen, 
12 Hopelijk weegt de voorpret hier tegenop.
14 uniform, 16 buizenstelsel, 19 vervallen huis, 
21 voerbak, 23 hoofdstad van Oekraïne, 25 groente, 
27 rolschaats met vijf wieltjes, 28 reinigen, 
31 Geen complimenteuze vrucht. 
33 behoefte aan rust, 34 klein hert, 35 zuivelproduct,
36 lichte slaap, 38 cijfer, 42 pas gemaakt, 
43 behaaglijk-vertrouwd, 45 plaats in Zwitserland, 47 
kledingstuk, 48 soort hert, 50 getakte hoorns, 51 schat, 
52 bewaarplaats, 54 handelszaak, 55 adellijk persoon, 
57 streek, 59 telwoord, 61 lichaamsdeel, 64 aangehecht 
takje,  66 griezelig, 68 Platenspeler. 
70 dienst Gemeentewerken (afk.).
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Kerstpakket
In Nederland leven 1,1 mensen onder de 

armoedegrens. 140.000 mensen krijgen hulp van 

de voedselbank, onder meer van de vestiging in 

een pand van Antares aan de Kaldenkerkerweg in 

Venlo. De Voedselbank Venlo maakt daar elke week 

zo’n 350 voedselpakketten en bereikt daarmee 

meer dan het dubbele aantal mensen in Groot 

Venlo. Met Kerstmis treffen de cliënten iets extra’s 

in hun pakket aan, een kerststol bijvoorbeeld.

Stichting Voedselbank Venlo is op zoek naar 

nieuwe donateurs. Wilt u mensen die in deze regio 

onder de armoedegrens leven helpen, kijk dan op 

www.voedselbankvenlo.nl hoe u vriend kunt 

worden. 


