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ColofonPaddenstoelen
Terwijl ik dit schrijf heeft het kabinet net bekend 
gemaakt dat de coronamaatregelen tot 28 april 
van kracht blijven. Ik weet niet hoe het u 
vergaat, maar ik heb soms het idee dat we in 
een of andere horrorfilm terecht zijn gekomen. 
De gevolgen van deze crisis zijn nauwelijks te 
overzien. Maar nog belangrijker, hoe komen we 
met zoveel mogelijk mensen gezond door deze 
moeilijke tijd? Het is vreselijk te moeten 
vaststellen dat er ook slachtoffers vallen. Helaas 
ook al onder de huurders van Antares. Aan alle 
nabestaanden van die mensen spreek ik graag 
mijn diepe medeleven uit. 

De verleiding is groot om het nu alleen maar 
over het coronavirus te hebben. Toch wil ik dat 
niet doen. Ook al is het een moeilijke tijd, ook 
die gaat weer voorbij en dan kunnen we weer 
vooruit kijken naar de mooie dingen in  het 
leven. Daarom toch een poging om een positief 
geluid te laten horen.

Mooi om te zien hoe iedereen uit zijn ‘winter-
schuilplaats’ kruipt als in het voorjaar de zon zich 
van de sterke kant laat zien. Gewapend met 
hogedrukspuit, bemesting voor de tuin en 
nieuwe planten op de vensterbank lachen we de 
zomer tegemoet. Wat mij betreft veruit de 
mooiste tijd van het jaar. En dan mogen we 
volgens deskundigen ook nog hopen dat een 
sterker wordende zomerzon in staat is om het 
enge coronavirus de nek om te draaien. Dat zou 
een mooi bericht zijn en veel vrees en onrust uit 
de samenleving weghalen.

Dat het weer de laatste jaren nogal wispelturig 
is, dat kunnen we allemaal waarnemen. De 
afgelopen winter was buitengewoon zacht en 
tegelijkertijd ook heel erg nat. De grote droogte 
van de voorliggende zomers is in een veeg 
weggewist. De boeren, onze bossen en tuinen 
zijn er blij mee. Maar het was ook een winter 
zonder één dag vorstverlet, zo vertelde mij een 
vriend die al jaren in weer en wind op de steiger 
staat. In zijn al lange carrière was dat nog nooit 
voorgekomen. Zo heeft het veranderende weer 
ook af en toe wat voordelen.

En wat dat bouwen betreft, bij Antares zit daar 
weer behoorlijk schot in na een jaar waarin wat 
minder nieuwe woningen werden opgeleverd. 
De huur- en koopwoningen aan de Paul 
Guillaumestraat schieten als paddenstoelen uit 
de grond, net als de eerste elf huurwoningen op 
het voormalige Blariacumterrein. In de wijk Op 
te Heide in Tegelen bereiden we de bouw van 
een aantal nieuwe huurappartementen naast het 
‘Kleitremke’ voor. Waarschijnlijk in de loop van 
dit jaar beginnen we aan De Paast in Meijel met 
de uitbreiding van het woonzorgcomplex met 
negentien zorgappartementen. De Lohofstraat 
in Venlo ligt ook op de tekentafel om in de loop 
van 2021 in productie te nemen. Kortom: volop 
werk aan de winkel de komende tijd.

Tot nu toe ondervindt Antares weinig hinder van 
de stikstofbeperking en de zware richtlijnen voor 
grondvervuiling. Of dat zo blijft is de vraag, want 
iedere bouwlocatie is anders en moet per geval 
bekeken worden. In die zin zijn we in Nederland 

een beetje uit de bocht gevlogen. Er zijn ruim 
300.000 woningen te weinig in ons land, maar 
door alle milieu- en verduurzamingsverplichtin-
gen wordt het niet eenvoudiger om snel tot een 
hoge productie te komen.

Tegenvallers zijn echter van alle tijden en 
Antares laat zich daardoor niet afremmen. We 
zetten dit jaar weer stevig de schouders onder. 
Goeie en betaalbare woningen bieden aan onze 
huurders is voor ons de grote uitdaging. Niet 
altijd makkelijk, maar we krijgen er energie van. 
Elk woningbouwproject dat we op kunnen 
leveren is voor ons een feestje. Daar zijn we trots 
op en het voldoet aan onze belangrijkste 
doelstelling; namelijk het verschil maken voor de 
huurder die afhankelijk is van onze sociale 
woningbouw. 

Geniet van de lente,

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 
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De belangrijkste noodzakelijke techni-
sche ingreep is het vervangen van de 
‘motor’ van de verwarmingsinstallatie. 
Dat zorgt voor een energiezuinigere 
manier van stoken, wat het wooncomfort 
voor de bewoners ten goede komt. Alle 
woningen krijgen daarbij een eigen 
energiemeter. 

Daarnaast wordt het dak geïsoleerd en 
het schilderwerk vernieuwd. De buiten-
verlichting krijgt aandacht en de vloeren 
van de trappenhuizen worden aangepakt. 
De flat wordt voorzien van een videofoon-
installatie, wat het veiligheidsgevoel van 
de bewoners ten gunste komt. 

Ook in de woningen vinden werkzaamhe-
den plaats. De werkzaamheden in de 
woning richten zich op hoofdlijnen op het 
aanbrengen van ventilatieroosters in de 
kozijnen, het afdichten van kieren en het 
vervangen van tochtstrips bij voordeuren, 
balkondeuren en ramen. 

Ook wordt de meterkast uitgebreid met 
een aansluiting voor elektrisch koken, 
waardoor de gasaansluiting komt te 
vervallen. 

De genoemde data zijn afhankelijk van 
de ontwikkelling van de coronacrisis.

Energetisch verbeteren loont. Dat blijkt wel uit de projecten die 

we de afgelopen tijd hebben afgerond. De opgeknapte 

woningen zijn comfortabeler én de energiekosten dalen. Reden 

genoeg om nog even door te gaan met energetisch verbeteren 

en renoveren. Op diverse plekken in ons werkgebied is Antares 

daarmee bezig. 

Goed nieuws voor de bewoners van het woongebouw aan de 

Jan Vermeerstraat in Venlo! Nadat de renovatie vorig jaar moest 

worden uitgesteld, pakt Antares de plannen binnenkort weer 

op. De uitvoering van de werkzaamheden start waarschijnlijk in 

maart van 2021. 

Lingsweg, Tegelen 
In de vorige editie van ‘Thuis bij Antares’ berichtten we dat de zeven patiowoningen die 
Antares wil bouwen aan de Lingsweg in Tegelen, bestemd zouden zijn voor de verkoop. 
Helaas is deze mededeling inmiddels niet meer correct. Gezien de grote vraag naar 
levensloopbestendige huurwoningen, is besloten om deze nieuwbouwwoningen niet te 
verkopen. In plaats daarvan komen deze woningen in de luxe verhuur. De huurprijzen zijn 
nog niet bekend.

Minder energie, 
meer comfort

Jan Vermeerstraat, Venlo
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Alle bewoners hebben een informatie-
pakket ontvangen en zijn uitgenodigd 
voor een bewonersbijeenkomst, waar 
volop gelegenheid was om vragen te 
stellen. Ondertussen zijn de huiskamer-
gesprekken gestart, die vanwege de 
coronamaatregelen telefonisch plaats-
vinden. Als 70% van de bewoners 
instemt met de plannen, kunnen we de 
werkzaamheden starten. Of dit haalbaar 
is, hangt vooral af van het verloop van 
de coronacrisis.

De energetische verbetering is een 
combinatie van onderhoud en energie-
besparende maatregelen. Daardoor 
verbetert het energielabel en het 

Deze WKK is een innovatieve technolo-
gie, waarbij een soort mini-energiecentra-
le tegelijkertijd elektriciteit en warmte 
produceert. De restwarmte die vrijkomt 
bij het opwekken van stroom komt ten 
goede aan de centrale verwarming en 
warm water in de woningen. Het gas dat 
nodig is om de dynamo aan te drijven, 
wordt zo heel zuinig en efficiënt gebruikt. 
De stroom die de wkk-installatie opwekt, 
gaat via een extra elektriciteitsnetwerk 
direct naar alle woningen in het gebouw. 

Behalve het vervangen van de verwar-
mingsinstallatie, worden de woningen 
voorzien van een CO2-gestuurd ventila-

wooncomfort én gaan de totale 
woonlasten omlaag. Om dit te bereiken 
worden spouwmuren en daken geïso-
leerd, cv-leidingen en -ketels vervangen 
en zonnepanelen aangebracht. Een 
warmtepomp zorgt voor een energiezui-
nige manier van stoken. Ook komt er 
een mechanisch ventilatiesysteem in de 
woning voor een betere ventilatie. 

Daarnaast krijgt de buitenkant een 
metamorfose. Door te schilderen, de 
dakpannen te vernieuwen, gevels te 
reinigen en het voegwerk te herstellen 
hebben de woningen na de renovatie 
weer een frisse uitstraling. Zo kunnen ze 
er weer jaren tegen! 

tiesysteem. Die zorgt voor schone en 
gezonde lucht in de woning. En dat is 
goed voor de zowel de woning als de 
gezondheid van de bewoners. 

Ook het dak van het woongebouw is 
aan de beurt. Nadat de dakbedekking 
is vervangen, zijn er 120 zonnepanelen 
geplaatst. De energie hiervan is 
bestemd voor de algemene ruimtes. De 
kozijnen en deuren in het liftportaal en 
de buitenkant van het trappenhuis 
krijgen een schilderbeurt. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden 
begin juni klaar, maar dat is afhankelijk 
van de coronacrisis. 

In maart hebben we de bewoners van 124 woningen van de 

Vastenavondkampstraat, Berkenstraat, Elzenstraat, 

Platanenstraat, Eikenstraat, Nieuwe Kampstraat en Wilgenstraat 

geïnformeerd over de energetische verbeteringen aan hun 

woning. 

In het markante woongebouw aan de Raadhuislaan, midden in 

het centrum van Tegelen, zijn de werkzaamheden in volle gang. 

Op 1 maart is de nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie 

(WKK) in gebruik genomen. Dat gaat bewoners zeker weten een 

lagere energierekening opleveren. 

Vastenavondkamp, Blerick Raadhuislaan, Tegelen
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De gezelschapsspelen die Antares onlangs beschikbaar 

stelde aan buurtkamer De Muntjes in De Nieuwe Munt in 

Tegelen zijn in goede aarde gevallen.

Zorg is er volop in De Nieuwe Munt in Tegelen. 

Maar vertier vind je er minder, zo stelde een 

aantal bewoners van de relatief jonge wijk enige 

tijd geleden vast. Daar lieten ze het niet bij zitten, 

want hun constatering leidde tot de oprichting 

van buurtkamer De Muntjes. Hoe loopt dat?

Buurtkamer in 
De Nieuwe Munt 
blijkt schot in  
de roos6
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Willy van Bastelaar was acht jaar geleden een 
van de eerste bewoners van De Nieuwe Munt. 
Ze werkte toen nog. ‘Dat betekende dat ik 
overdag bijna altijd weg was en pas tegen het 
einde van de dag weer thuiskwam. Na een 
drukke werkdag genoot ik meestal van de rust 
hier in de wijk. Maar toen ik een jaar of twee 
geleden vervroegd met pensioen kon, 
veranderde dat. Eenmaal de hele dag thuis 
merkte ik pas dat het hier een in de wijk een 
doodsaaie boel was. Verreweg de meeste 
mensen wonen hier alleen. Als je dan niet 
oppast, heb je kans dat je helemaal verpietert. 
Ik dacht: Jezus, hoe moet dat hier straks met 
mij als ik tachtig ben? Je kunt als oudere ook 
niet voortdurend op de kinderen terugvallen, 
want die hebben hun eigen leven. Dus ik vond 
dat er iets moest gebeuren in De Nieuwe 
Munt.’

Enquête
Willy voegde de daad bij het woord en hield 
een enquête in De Nieuwe Munt. Daaruit 
bleek dat daar grote behoefte was aan een 
buurtkamer. In augustus startte buurtkamer De 
Muntjes in een ruimte van de Zorggroep in 
woongebouw De Knaak. Momenteel is deze 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners 
meerdere dagdelen per week geopend.
Willy: ‘Het is geen heel grote ruimte die we 
hebben, maar we zijn er toch heel erg blij 
mee. Doorgaans zitten we hier steeds met een 
stuk of tien mensen. Je ziet vaak dat elk 
dagdeel zijn eigen bezoekers trekt. De een 
komt om te handwerken of te knutselen, de 
ander om een gezelschapsspelletje te spelen. 
En weer een ander om een praatje te maken 
bij een kop koffie of thee. Tijdens de muziek-
middag die we eens in de zoveel tijd op 
zondagmiddag organiseren, lopen er allerlei 
verschillende mensen binnen. En zo nu en dan 
organiseren we speciale dingen. Met Sinter-
klaas hebben we gekiend en met carnaval 
hebben we een eigen prins uitgeroepen. Zo is 
er voor elk wat wils.’

Praatje
Karl Pauwen (92) is een van de vaste bezoekers 
van buurtkamer De Muntjes. ‘Ik verheug me er 
altijd op om hiernaartoe te gaan. Overdag ga 
ik geregeld wandelen en heb ik zo mijn 
bezigheden, maar ’s avonds zit ik dikwijls 
alleen. Dan is het leuk om naar de buurtkamer 
te gaan en een praatje te kunnen maken.’ 
De geboren Duitser is trouwens niet de 
oudste bezoeker. ‘Klopt’, zegt Willy, ‘de 
bezoekers variëren in leeftijd van 34 tot 99 jaar. 
Een behoorlijk verschil en toch kan iedereen 
op de een of andere manier heel goed met 
elkaar overweg. Intussen houden we elkaar 
ook in de goede zin van het woord in de 
gaten. Komt een vaste bezoeker niet opda-
gen, dan vragen de anderen zich af of er iets 
met hem of haar aan de hand is. Als we het 
vermoeden hebben dat er iets aan de hand is, 
dan neemt iemand even poolshoogte door te 
bellen of even langs te gaan. Toch een 
geruststellend idee, vinden we.’

Uitbreiding
Buurtkamer De Muntjes valt zo in de smaak bij 
bewoners van De Nieuwe Munt dat zij de 
wens hebben uitgesproken dat de buurtkamer 
vijf avonden per week open gaat. Om die 
uitbreiding mogelijk te maken, zoekt de 
buurtkamer extra vrijwilligers. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij voorzitter 
Monique Janssen, telefoon (077) 302 16 73.
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Zowat
elke royal 
poseert 
voor 
Herman 

Vorsten, vorstinnen, prinsen en prinsessen, allemaal 
‘poseren’ ze met verve voor de Blerickse amateurschilder 
Herman Geraedts. Er zijn niet veel telgen van Europese 
koningshuizen die niet met engelengeduld model hebben 
gestaan voor de tachtigjarige schilder. ‘Dat wil zeggen 
vanaf een foto’, zegt Herman met een vette knipoog.
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Herman kan de muren van zijn woning aan de 
Alberickstraat wel een paar keer behangen met 
de doeken die hij de afgelopen veertig jaar 
heeft geschilderd. Dat schilderen begon in de 
tijd dat Herman nog in de horeca werkte. ‘Ik 
werkte toen meestal tot sluitingstijd. Na afloop 
van de dienst gingen collega’s dan vaak nog wat 
drinken in een gelegenheid die dan stiekem nog 
even open was. Ik was bang dat ik aan de drank 
zou raken als ik geregeld zou meegaan. Om dat 
te voorkomen besloot ik ’s nachts te gaan 
schilderen.’

Huidkleur
Aanvankelijk beschilderde Herman voornamelijk 
melkbussen van plaatsgenoten uit zijn geboorte-
dorp Kessel. ‘Het was toen in ieder geval in 
Kessel heel erg in om zo’n beschilderde melkbus 
als paraplubak te gebruiken. Of om die gewoon 
ergens voor de sier neer te zetten. Op een 
gegeven moment had ik dat wel gehad. Toen 
ben ik op doek gaan schilderen, voornamelijk 
portretten. Al vragen mensen uit Kessel mij nog 
geregeld of ik een melkbus wil beschilderen. 
Maar ik vind vooral portretten van staatshoofden 
veel boeiender om te maken. Ik houd erg van 
uniformen en die dragen staatshoofden vaak. 
Ook koningsparen van schutterijen in vol ornaat 
heb ik geportretteerd. Ik zie het als een uitda-
ging om de gezichtsuitdrukking zo treffend 
mogelijk weer te geven. Vooral als je geen 
acryl- maar olieverf gebruikt, krijg je een heel 
mooie huidkleur.’

Kaartspel
De afgelopen periode schilderde Herman vooral 
leden van Europese koningshuizen als onderde-
len van een kaartspel. Op dit moment heeft hij 
zo’n beetje een heel kaartspel bij elkaar 
gekwast. ‘Nu wil ik kijken of ik dat kan laten 
reproduceren, zodat ik er een echt kaartspel van 
kan laten maken. Op de achterkant komt dan 
een schilderij van kasteel De Keverberg in 
Kessel. Ik ben en blijf toch een zoon van Kessel.’ 

Landschap
Snel tevreden is de schilder niet over zijn werk. 
‘Eigenlijk bijna nooit. Als ik een stukje zie dat me 
niet bevalt, pas ik dat aan. Zo blijf ik met 
sommige doeken jaren achtereen in de weer.’ 
Herman beschouwt zijn schilderijen een beetje 
als zijn kinderen en verkoopt daarom maar 
zelden een werk. Zijn vrouw Beps geeft toe dat 
ze af en toe een beetje jaloers is op de aandacht 
die Herman aan zijn schilderijen besteedt. ‘Ik 
zeg weleens tegen hem: hou toch op met 
schilderen. Als je dan zo nodig moet schilderen, 
maak dan voor de afwisseling eens wat anders 
dan een gezicht, probeer eens een landschap.’
Als de Blerickenaar zich al een eens aan een 
landschap zou wagen, dan zou het een stukje 
natuur op de Filipijnen zijn, Beps’ geboorte-
grond. ‘Ik voel me niet alleen verbonden met 
Kessel en Blerick, maar ook met de Filipijnen. Ik 
heb daar zelfs een duikschool willen beginnen, 
maar door een aardbeving is dat plan in duigen 
gevallen. Beps en ik sponsoren nu een aantal 
kinderen van Beps’ familie. Pas wanneer ik er 
straks niet meer ben, zou ik het fijn vinden als 
mijn schilderijen verkocht worden en als Beps de 
opbrengst gebruikt voor de educatie van haar 
neefjes.’

Overlast
Voorlopig wil Herman vooral blijven schilderen. 
Al zal het de komende tijd misschien lastig zijn 
om zich thuis te concentreren, want Antares laat 
de woning van Herman en Beps binnenkort 
energetisch verbeteren, net als 123 andere 
woningen in Vastenavondkamp. En dat lukt nu 
eenmaal niet zonder enige overlast. Herman: 
‘Op die verbetering kan ik moeilijk iets tegen 
hebben, maar ik vind de woning zoals die nu is 
ook helemaal goed. Ik woon hier nu 22 jaar en 
mij bevalt het hier nog altijd prima.’
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begint
bij jezelf

Het ziet er zo gezellig uit in een woongebouw: een leuk 
bijzettafeltje in de hal met gezellige spulletjes erop. Of een 
decoratieve krans tegen de muur. Anders is het ook maar 
zo kaal… Toch verzoeken wij u nadrukkelijk dit NIET te 
doen. Dat vragen we natuurlijk niet zomaar. 

Iedereen herinnert zich de fatale brand in 
Arnhem tijdens oud en nieuw, waarbij een 
vader en zoon om het leven kwamen. De 
brand werd veroorzaakt door vuurwerk, dat 
afgestoken werd in de entreehal waar tijdelijk 
een oud bankstel stond dat weggegooid 
moest worden. Het bankstel vatte vlam, wat 
zorgde voor een enorme rook- en vuurontwik-
keling. 

Géén spullen op de gang
Ook hebben we onlangs een brand meege-
maakt in een van onze Antares-complexen. 
Gelukkig is dat goed afgelopen! Maar het 
drukte ons nogmaals met de neus op de 
feiten dat het belangrijk is dat regels rondom 
(brand)veiligheid goed worden opgevolgd. 
En dat betekent: géén spullen op de gangen 
of in de hallen. Alles wat brandbaar is, brengt 
een risico met zich mee. 

Er zijn meer redenen dan één om spullen in de 
gangen en hallen niet toe te staan. Behalve dat 
deze spullen (makkelijk) vlam kunnen vatten, 
belemmeren ze ook uw eigen vluchtweg én de 
doorgang voor hulpverleners. 
Wilt u uw entree toch een beetje opfleuren? 
Dan kunt u kiezen voor een wanddecoratie van 
niet-brandbaar materiaal (bijvoorbeeld 
keramiek). Twijfelt u? Informeer dan even bij uw 
toezichthouder of uw coördinator leefbaar-

heid. Al onze toezichthouders en leefbaar-
heidscoördinatoren krijgen periodiek een 
training van de brandweer over brandveilig-
heid, zodat zij de risico’s kennen en weten hoe 
te handelen als er toch iets gebeurt. 

Regels zijn er niet voor niets
We willen u zeker geen schrik aanjagen. Maar 
we willen u er wel op wijzen dat de regels 
rondom brandveiligheid er niet voor niets zijn. 
Wat begint als een klein vuurtje, kan in korte 
tijd omslaan in een verwoestende vlammen-
zee. Wist u bijvoorbeeld dat een woonkamer 
in slechts drie tot vijf minuten na het ontstaan 
van het eerst vlammetje, volledig in lichterlaaie 
kan staan? 

De regels rondom brandveiligheid zijn 
duidelijk. Cruciaal is de naleving ervan. 
Daarom vragen wij u om uw eigen situatie te 
bekijken en indien nodig te veranderen. Maar 
ook als u in uw woonomgeving situaties 
tegenkomt die in strijd zijn met de regels 
rondom brandveiligheid, vragen wij u om alert 
te zijn en contact op te nemen met uw 
toezichthouder. Is deze er niet, dan kunt u 
terecht bij de coördinator leefbaarheid van 
Antares via (077) 373 36 66. Wij rekenen op uw 
medewerking; het kan van levensbelang zijn! 
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PVT-systeem zet 
zonne-energie om in 
stroom én warmte
Een tijdje geleden stond bij vier woningen aan de 
Veldstraat in Tegelen een grote kraan van Pex 
Dakbedekkingen. Even leek het erop dat ze hier 
‘gewoon’ zonnepanelen op het dak legden. Maar met 
deze panelen kan zonne-energie niet alleen worden 
omgezet in stroom, maar ook in warmte. 

De innovatieve Volthera PVT-panelen – waarbij 
de ‘T’ staat voor ‘thermisch’ – voor dit 
proefproject zijn geleverd door Alius. Een 
bedrijf dat zich richt op allerlei manieren om 
op een duurzame manier energie op te 
wekken. Adviseur Leo Janssen van Alius vertelt 
waarom dit Volthera PVT-systeem zo goed 
toepasbaar is op rijtjeshuizen, zoals in de 
Veldstraat. ‘Als je kiest voor een lucht/
waterwarmtepomp, zoals bij veel nieuwbouw-
woningen maar ook renovatieprojecten 
gebeurt, zit je altijd te kijken met een buiten-
unit. Oftewel, een enorme ‘kast’ die ofwel in je 
tuin ofwel op het dak moet staan. Ook maakt 
zo’n warmtepompsysteem wel wat geluid. De 
grote voordelen van een Volthera PVT-systeem 
zijn dat het onzichtbaar is, geruisloos én je 
behaalt een hoger rendement. Komt nog eens 
bij dat er nagenoeg geen onderhoud nodig 
is.’

Publieksprijs
Een aantal vliegen in één klap dus. Dat 
leverde Alius afgelopen jaar de publieksprijs 
van de Warmte Wissel; een initiatief van een 
aantal Brabantse woningcorporaties die 
samen oplossingen bedenken om duurzaam-
heid te bevorderen. Voor de installatie van het 
PVT-systeem werkt Alius met geselecteerde 
dakbedekkings- en installatiebedrijven. ‘Het is 
van belang dat het systeem spanningsvrij 
gemonteerd wordt. Dakdekkers en installa-
teurs kunnen bij ons een training volgen. Bij 
de Veldstraat moest het dak helemaal 

vernieuwd worden. Daardoor konden we de 
panelen volledig in het dak integreren. Dat 
zorgt voor een heel fraai en strak resultaat. 
Maar als een dak nog in goede conditie is, 
kunnen de panelen ook op het dak worden 
gemonteerd, zoals bij de meeste traditionele 
zonnepanelen.’

Zelfs als het bewolkt is
Bij het PVT-systeem wordt gebruik gemaakt 
van standaard zonnepanelen, ofwel PV-pane-
len, waar een thermisch systeem onder komt 
waar water/glycol door stroomt. Dat maakt het 
mogelijk om alle zonne-energie die op het 
dak komt, op te vangen en om te zetten in 
zowel elektriciteit als warmte en tegelijkertijd 
veel energie op te slaan. De warmte wordt 
afgegeven aan de warmtepomp, die de 
temperatuur naar het niveau brengt dat nodig 
is voor verwarming. Zelfs ’s nachts en op 
bewolkte dagen wordt het water verwarmd. 
‘Het PVT-systeem kan ook de energie leveren 
voor de verwarming van de woning. Bij de 
Veldstraat koos Antares voor een hybride 
systeem, maar op termijn is het mogelijk om 
dit aan te passen en om te schakelen naar 
gasloos verwarmen. Om hier al op voor te 
sorteren, zijn er twaalf panelen per woning 
aangebracht in plaats van acht.’   

App
Volgens Leo zijn de kosten voor het  
PVT-systeem afgezet tegen een luchtwarmte-
pompsysteem vergelijkbaar. ‘Met als grote 
voordeel dat de onderhoudskosten nage-
noeg nihil zijn. Antares kijkt mee via het 
monitoringsportaal om inzicht te krijgen in 
de opwekking en het verbruik van de 
energie. Zo wordt inzichtelijk of het interes-
sant is om in de toekomst meer woningen te 
voorzien van het PVT-systeem. Met een app 
kunnen bewoners zelf ook hun opbrengst in 
de gaten houden én zien ze het ook meteen 
als een paneel uitvalt. Wel zo praktisch.’
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Vitaminen én 
een praatje

Hulp nodig? 
Durf te vragen!

De coronacrisis is een regelrechte medische, sociale en 
economische ramp, maar de crisis haalt gelukkig ook bij veel 
mensen het goede (weer) naar boven. Op tal van plaatsen 
ontstaan initiatieven om kwetsbare groepen een hart onder de 
riem te steken of om hen met raad en daad bij te staan.  

Sinds het coronavirus in Nederland de kop opstak, schieten 
overal in het land initiatieven uit de grond om mensen die in 
deze uitdagende tijd hulp nodig hebben te ondersteunen. 

Zo namen de echtelieden Cock en Petra 
Ooms, respectievelijk voorzitter en penning-
meester van koffiekamer ’t Kakelhukske van 
Molenbossenflat Zonsopgang, onlangs het 
initiatief om de medebewoners van hun 
woongebouw aan de deur een pakket groeten 
en fruit te bezorgen. Uiteraard met inachtne-
ming van de anderhalve-meterregel.

Cock: ‘Mijn zoon werkt bij een versleverancier 
die voor een schappelijke prijs deze prachtige 

Heeft u hulp nodig – in welke vorm dan 
ook – schroom dan niet en maak gebruik 
van de mogelijkheden die officiële 
hulpinstanties en ook tal van particulieren 
bieden. Het voert te ver om hier alle 
mogelijkheden op te sommen. Daarom 
beperken we ons hieronder tot enkele 
voorbeelden. 

Rode Kruis
Hebt u een luisterend oor, advies of extra 
hulp nodig omdat u in quarantaine of 
thuisisolatie zit? Dan kunt u bellen met de 
Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888).

MIND Korrelatie
Zit u er even helemaal doorheen of 
ontstaat er thuis stress in verband met 
de coronamaatregelen, dan kunt u 
contact opnemen met MIND Korrelatie, 
vroeger bekend als Stichting Korrelatie. 
U kunt met een hulpverlener bellen 
(0900-1450), appen (06-1386 3803) of 
chatten (www.mindkorrelatie.nl). Op 
werkdagen van 18.00 tot 22.00 uur is de 
organisatie extra bereikbaar voor vragen 
met betrekking tot de coronacrisis.

krat met verse producten kon samenstellen. 
Een dosis vitaminen lijken me geen overbodi-
ge luxe in deze tijd. En door het thuis te 
bezorgen kunnen we gelijk even informeren 
hoe het met de bewoners gaat.’

Vijfentwintig bewoners van Zonsopgang 
maakten dankbaar gebruik van de bezorgser-
vice. ‘De bewoners reageerden zo positief dat 
we de actie binnenkort misschien herhalen’, 
zegt Petra.

Facebook-groepen
Heeft u praktische hulp nodig, bijvoor-
beeld bij het doen van boodschappen of 
het ophalen van medicijnen, dan staan er 
heel veel particulieren klaar die u daar 
graag mee helpen. Het handigst is het 
natuurlijk als u aan iemand hulp vraagt die 
bij u in de buurt woont. Ook in deze regio 
zijn er tal van Facebook-groepen met 
vrijwilligers die op de meest uiteenlopen-
de terreinen hulp aanbieden, zodat hulp 
nooit ver weg is. Kijk bijvoorbeeld op 
Corona Durf te Vragen | Limburg of 
Corona Durf Hulp te Vragen Tegelen of 
Coronahulp Venlo-Blerick. Heeft u geen 
Facebook, vraag dan iemand in uw 
omgeving om u via Facebook met een 
vrijwilliger in contact te brengen.

Reparatieverzoek
Heeft u een dringend reparatieverzoek, 
dan kunt u ons vanzelfsprekend altijd berei-
ken door te bellen met (077) 373 36 66. 
Vanwege onze beperkte bezetting 
kunnen we alleen ingaan op spoedeisen-
de reparatieverzoeken. Alle andere 
reparatieverzoeken handelen we af zodra 
de crisissituatie voorbij is en wij weer met 
een normale bezetting kunnen werken. 
We rekenen hiervoor op uw begrip.
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Veertig
tips om
thuis de
tijd om
te krijgen

Van het ene op het andere moment leidde de coronacrisis 
ertoe dat massa’s mensen zeeën om niet te zeggen oceanen 
van tijd hebben. Hoe voorkom je dat de verveling toeslaat  
(of slaande ruzie krijgt) als je de godganse dag thuis bent? 
Thuis bij Antares doet u een aantal tips aan de hand om  
deze uitdagende tijd leuk en zinvol door te komen. 

Nu de meeste mensen ineens veel vrije 
tijd hebben en die vooral thuis moeten 
doorbrengen, is de kans groot we 
eindelijk toe komen aan zaken die 
eeuwig op het to do-lijstje blijven staan. 
De vakantiefoto’s van tig jaar geleden 
inplakken bijvoorbeeld, of dat boek lezen 
dat al maanden om aandacht vraagt. 
Maar als je dat allemaal hebt gedaan en 

1. Begin met breien of haken

2. Puzzel erop los

3. Leer een nieuwe taal

4.  Bak een cake of taart (peuzel die 
lekker of zet ‘m bij de buren voor de 
deur)

5.  Doe een dutje, pak nú uw 
rustmoment

6. Start een eigen bedrijf

7.  Speel bordspelletjes of ga een potje 
kaarten

8.  Check die oude vriend of vriendin die 
u al zo lang niet meer hebt gesproken

9.  Verkoop oude kleding (daar bestaan 
heel handige apps voor)

10. Verbouw uw huis of kamer

11.  Doe push-ups (en sit-ups als u daar 
nog puf voor hebt)

12.  Stop alle digitale foto’s overzichtelijk 
in mappen en maak er een back up 
van

13. Leer een instrument te bespelen

14. Ga schilderen als Bob Ross

15.  Maak alvast verlanglijstjes voor uw 
verjaardag, voor sinterklaas en kerst

16.  Haal uw PlayStation, Nintendo of 
Xbox onder het stof vandaan

17.  Doe boodschappen voor mensen die 
dat niet meer kunnen of mogen doen

18.  Support alle kleine ondernemers om 
u heen

19. Ga mediteren

20. Schrijf een boek

21.  Lak de nagels eindelijk eens netjes

22.  Maak de koelkast schoon en ontdooi 
de diepvries

23.  Aai uw hond of kat en praat tegen  
uw kanarie

24.  Bekijk een documentaire of luister 
naar een podcast

25.  Ga hardlopen en als u dat niet kunt of 
wilt, doe dan wat oefeningen in huis

26.  Begin met lijnen, zodat u straks 
strandklaar bent als we weer naar 
buiten mogen 

27. Stop met roken

28.  Stof de römertopf af en maak er een 
lekker ovengerecht in

29. Ontdek nieuwe muziek

30.  Check even of het goed gaat met  
uw buren

31. Verzorg de plantjes

32. Maak sudoku’s

33. Plan een vakantie

34.  Pulk het onkruid uit de bestrating 

35.  Breng een virtueel bezoek aan een 
museum

36. Update uw CV

37. Doe uw belastingaangifte

38.  Kook eens uitgebreid en iets anders 
dan wat u gewend bent, het internet 
barst van de recepten waar u het 
water van in de mond loopt

39. Poets al uw schoenen

40.  Zorg voor dagritme én voor 
afwisseling 

je hebt ook alle kasten al uitgemest en 
de plinten gestoft, wat kun je dan nog 
bedenken? Op internet barst het 
intussen van opsommingen met ideeën 
om thuis de tijd te doden. We hebben 
een aantal websites afgestruind en dat 
als basis gebruikt voor een lijst met 
veertig tips.
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Omar en 
Mohammed 
leveren onmisbare 
hulp op de bouw

Niet lang geleden had Mohammed Rikabi zijn eigen 
timmerbedrijf in Syrië en werkte Omar Salim Jumoa als 
bouwkundig ingenieur in Irak. Het ziet er voorlopig niet 
naar uit dat ze ooit nog terugkeren naar hun door oorlog 
verscheurde geboorteland. In de tussentijd doen ze via 
Antares werkervaring op bij Antares en bij 
partnerorganisaties.

Door mensen als Omar en Mohammed waar 
mogelijk in te zetten in de organisatie en bij 
bedrijven in ons netwerk wil Antares 
werkgelegenheid helpen creëren voor 
statushouders en andere mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen 
tijd hielpen Omar en Mohammed onze 
onderhoudsmedewerkers. Momenteel 
verlenen de statushouders hand-en-span-
diensten bij de bouw van veertig woningen 
aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen.

Zorg
Met zijn leeftijd van 60 jaar twijfelt Mohammed 
eraan of hij ooit de kans krijgt om als timmer-
man aan de slag te gaan in zijn nieuwe 
vaderland. ‘Mijn dementerende vrouw heeft 
veel verzorging en aandacht nodig. Ik ben al 
blij dat ik ’s ochtends naar de bouw kan om wat 
klusjes te doen.’ Even iets anders aan zijn 
hoofd dan de zorg voor zijn vrouw.
De 37-jarige Omar daarentegen ziet de vrijwilli-
gersbaan die hij via Antares heeft gekregen als 
een serieuze kans om in Nederland werkerva-
ring op te doen. ‘Ik krijg nu een kleine 
vrijwilligersvergoeding. Die is heel welkom, 
maar het liefst wil ik natuurlijk weer als 
ingenieur mijn brood verdienen. Dat lukt alleen 
als ik de nodige ervaring op de Nederlandse 

bouw heb. Dus is ben blij met deze kans, ook 
al doe ik voorlopig iets anders dan waar ik voor 
ben opgeleid.’

Veiligheid
Omar en Mohammed doen allerlei voorko-
mende klusjes op de bouwplaats, zegt 
uitvoerder Hugo Umans van aannemer Van 
Wijnen. ‘Ze zorgen onder meer dat de 
bouwplaats opgeruimd blijft. Daarmee dragen 
ze bij aan de veiligheid op het terrein. Echt, 
mensen als Omar en Mohammed zijn onmis-
baar.’

Omar en Mohammed durven bijna niet te 
zeggen wat ze van de bouw in Nederland 
vinden als ze die vergelijken met een gemid-
deld bouwproject in hun respectievelijke 
voormalige woonplaatsen Mosoel en Aleppo. 
‘Het gaat hier zó traag’, zegt Mohammed na 
enig aandringen. ‘Ik weet niet of dat aan de 
regels ligt of aan de arbeidsmoraal van de 
bouwvakkers, maar op een Nederlandse bouw 
word je echt niet moe.’ Omar: ‘In het Mid-
den-Oosten gaat het werk op veel grote 
bouwprojecten met grote bouwploegen dag 
en nacht door. Daardoor zie je heel snel 
resultaat. Misschien stimuleert dat bouwvak-
kers om harder te werken.’ 

Mohammed (links) en Omar
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Uw scootmobiel 
verantwoord 
stallen
Senioren blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. 
Om lekker mobiel te blijven, is een scootmobiel een ideale 
uitkomst. Alleen… waar laat je zo’n ding als je in een 
appartement woont? Daarom zijn de laatste jaren in 
diverse woongebouwen scootmobielruimtes gerealiseerd. 

In het verleden werden deze karretjes vaak op 
de gang of in de algemene ruimte gestald. 
Gewoon, waar plek was. Geen goed idee, 
vertelt coördinator Vastgoedbeheer & 
Projecten Danny op het Veld van Antares. 
‘Het gebruik van scootmobielen neemt nog 
steeds toe, wat betekent dat er aardig wat 
obstakels in de algemene ruimte staan. 
Daarnaast staat de brandweer het niet toe dat 
de scootmobielen de vluchtroute blokkeren 
voor bewoners en hulpverleners in geval van 
brand.’

Verantwoord stallen
Om de scootmobielen op een verantwoorde 
manier te kunnen stallen, zijn de afgelopen 
jaren in diverse gebouwen waar veel senioren 
wonen, scootmobielruimtes gerealiseerd. 
‘Soms bouwen we een garage om tot 
scootmobielruimte, zoals we laatst bij de 
Triangelstraat in Tegelen hebben gedaan’, 

vertelt Danny. ‘In andere gevallen bouwen we 
echt een ruimte aan, zoals bij de Wieënhof 
aan de Hendrik van Veldekestraat in Blerick. 
Bij De Krekelsberghof aan de Kruisstraat in 
Tegelen hebben we een berging afgebroken, 
zodat we hier een nieuwe ruimte konden 
aanbouwen.’ 

Niet alle woongebouwen kunnen worden 
voorzien van een scootmobielruimte. ‘Dat 
heeft te maken met de beschikbare ruimte en 
de financiële middelen. Vaak is de grond 
rondom een gebouw van de gemeente. Soms 
kunnen we die aankopen, maar niet altijd. 
Bovendien zijn niet alle gebouwen geschikt 
voor mensen die niet meer zo mobiel zijn.’ Is 
er echt geen mogelijkheid en een bewoner is 
toch aangewezen op zijn scootmobiel, dan is 
er via de Wmo nog een optie om een losse 
scootmobielstalling aan te vragen, die op het 
buitenterrein wordt geplaatst.

Ook voor elektrische fietsen
De scootmobielruimtes zijn in eerste instantie 
bedoeld voor scootmobielen; in tweede 
instantie voor elektrische fietsen. ‘Scootmo-
bielen gaan dus altijd voor’, licht Danny toe. 
‘Als er ruimte over is, verhuren we de overige 
plekken voor elektrische fietsen. Schaft 
vervolgens een huurder een scootmobiel aan 
en er is geen plek meer, dan moet een 
bewoner zijn ‘fietsplek’ afstaan. Deze fiets kan 
dan in de normale fietsenberging.’ Antares 
stimuleert bewoners bij de aanschaf van een 
elektrische fiets te kiezen voor een model met 
afneembare accu. De fiets kan dan in de 
fietsenberging, de accu laad je thuis op. 
Danny: ‘Je ziet dat dit sowieso de trend is. 
Deze fietsen zijn namelijk ook een stuk minder 
diefstalgevoelig.’

Vol is vol
Om in aanmerking te komen voor een 
scootmobielplek geldt het principe ‘wie het 
eerst komt, die het eerst maalt’. En vol is vol. 
‘Bewoners kunnen bij hun toezichthouder 
terecht om een plek te reserveren’, legt 
Danny uit. ‘Is er geen toezichthouder, dan 
kunnen ze zich melden bij hun coördinator 
leefbaarheid. Zij zijn ook degenen die erop 
toezien dat iedereen zich aan de afspraken 
houdt.’ Het huren van een scootmobielplek 
kost € 3,10 per maand. Dat is een vergoeding 
voor het gebruik van de stroom om het 
karretje op te laden, vertelt Danny. ‘Huurders 
betalen dus niet voor de investering die we 
doen, maar puur voor de elektriciteit.’

Eigen berging
Naast de realisatie van de scootmobielruim-
tes, zijn onlangs aan het Glazenapplein in 
Tegelen de bergingen opnieuw ingedeeld. 
‘Tweeëntwintig van de negenendertig 
bewoners hadden geen eigen berging. Dat 
resulteerde erin dat op de gangen overal 
fietsen, steppen en allerlei andere voertuigen 
stonden. Een bijzonder onveilige situatie. 
Daarom hebben we een van de gemeen-
schappelijke bergingen opnieuw ingedeeld 
en tussenwandjes geplaatst. Zo heeft iedere 
bewoner zijn eigen ruimte en kunnen de 
gangen en gemeenschappelijke ruimtes vrij 
blijven van alle obstakels.’ 

Toezichthouder Lei Sitsen installeert de eerste scootmobiel in de nieuwe scootmobielruimte van De Krekelsberghof.

Scootmobielruimte van de 

Wieënhof in Blerick
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Iedereen voelt zich weleens alleen. Dat hoeft geen probleem te 
zijn. Eenzaamheid wordt pas een ding als je er vaak of zelfs 
voortdurend last van hebt. Helaas geldt dat voor meer dan een 
miljoen Nederlanders. Nog eens een op de drie Nederlanders 
voelt zich matig eenzaam. Wat kun je in je eigen omgeving 
doen tegen eenzaamheid? We vragen het aan Annet Schreurs 
van Een tegen Eenzaamheid Venlo.

Een tegen Eenzaamheid Venlo pleit voor 
meer aandacht voor eenzaamheid

‘Eenzame mensen 
beschouwen 
zichzelf als losers’
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Eenzaamheid is een subjectief begrip. 
Iemand kan in zijn uppie op een godverlaten 
strand zitten en helemaal in zijn nopjes zijn, 
terwijl iemand anders zich op een overvol 
festivalterrein moederziel alleen kan voelen. 
‘Dat klopt helemaal’, zegt Annet Schreurs, 
medeverantwoordelijk voor de publiciteit bij 
Een tegen Eenzaamheid Venlo, een samen-
werkingsverband van Venlose organisaties 
die in deze stad tegen eenzaamheid strijden. 
‘Vaak voelen mensen zich eenzaam op 
scharnierpunten in hun leven, bijvoorbeeld 
wanneer ze ernstig ziek worden, als een 
naaste komt te overlijden of wanneer ze hun 
baan verliezen. De meeste mensen hebben 
genoeg hulptroepen om daar na verloop van 
tijd weer uit te komen. Maar een grote groep 
mensen, vaak ouderen, heeft dat vangnet 
niet en dan lukt het hun niet om hun leven 
opnieuw vorm te geven.’

Vergrijzing
‘Het gaat dan met name om hoogbejaarden, 
zeg maar de tachtigplussers’, vervolgt Annet. 
‘Zij zijn vaak niet meer zo mobiel en hebben 
een deel van hun netwerk zien wegvallen. De 
zeventigers van nu zijn juist wat minder 
eenzaam dan vroeger, omdat zij gemiddeld 
ondernemender en actiever zijn dan 
zeventigers van voorheen. Vroeger was je al 
met 65 jaar echt oud; terwijl mensen van 65 
nu nog vaak aan het werk zijn en vol in het 
leven staan. Met de toenemende vergrijzing 
ligt eenzaamheid voor ouderen steeds meer 
op de loer. Hoe ouder je wordt, hoe groter 
immers de kans dat mensen om je heen 
wegvallen. Toen mijn moeder dat meemaak-

te, zei ze op een gegeven moment: ik kan 
alleen nog maar over vroeger vertellen, maar 
ik kan er met niemand meer over praten. Ik 
kan me goed voorstellen dat dit gevoelens 
van eenzaamheid oproept.’

Aandacht
Mensen die zich realiseren dat ze eenzaam 
zijn, komen daar vaak niet graag voor uit, 
zegt Annet. ‘Het idee daarachter is dat je 
een loser bent als je eenzaam bent. Eenza-
me mensen generen zich vaak voor hun 
situatie, omdat ze het gevoel hebben dat ze 
in sociaal opzicht gefaald hebben. Juist 
omdat eenzame mensen doorgaans niet van 
de daken schreeuwen dat ze eenzaam zijn, is 
het volgens organisaties als Een tegen 
Eenzaamheid Venlo van belang dat buurtbe-
woners meer oog en oor hebben voor elkaar. 

Annet: ‘Hulp uit de buurt is heel zinvol, want 
eenzaamheid is iets van ons allemaal, niet 
allen van hulpverleners. Als een eenzame 
buurtbewoner eens in de zoveel weken een 
professional op bezoek krijgt, zal dat zeker 
effect hebben, maar daarmee is het pro-
bleem niet opgelost. Daar is frequenter 
medemenselijk contact voor nodig en het 
gevoel dat je erbij hoort.’ 

Dat klinkt veel zwaarder dan het is. Een 
beetje aandacht voor elkaar doet vaak al 
heel veel. Annet: ‘Op mijn route naar de 
supermarkt wonen een paar alleenstaande 
ouderen. Als het slecht weer is, klop ik even 
op hun raam en vraag ik of ik wat voor hun 
kan meebrengen. Meer hoeft vaak al niet. Of 

maak eens een praatje of zeg eens goede-
morgen tegen iemand die je op straat 
tegenkomt en die alleen is. Dan merk je snel 
genoeg of iemand verlegen zit om een 
praatje.’

Tips
Meer tips om een eenzaam iemand een 
reikende hand te bieden staan op  
www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl.  
Op die website staat ook een aantal  
signalen waaraan je kunt herkennen of 
iemand mogelijk eenzaam is. Mensen die 
het moeilijk vinden om iemand in hun 
omgeving aan te spreken op mogelijke 
signalen van eenzaamheid kunnen een gratis 
training volgen bij Een tegen Eenzaamheid 
Venlo. In een kleine groep leer je dan hoe je 
een ‘verbindend gesprek’ kunt voeren. 
Vermoed je dat iemand professionele hulp 
nodig heeft, dan kun je bijvoorbeeld 
aankloppen bij een Informatie- en Advies-
punt. 

Op www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl 
staan ook tips om uit je schulp te kruipen als 
je zelf eenzaam bent.  

Een paar voorbeelden: maak een lijstje van 
oude contacten die verwaterd zijn en kijk of 
je daar iemand van kunt bellen of mailen. 
Zijn er mensen met wie je een oppervlakkig 
contact hebt dat je zou willen verdiepen? 
Durf hulp te vragen; mensen doen vaak 
graag iets voor een ander, zeker als het niet 
te groot is. Of ga vrijwilligerswerk doen. 
Vrijwilligersactiviteiten die ertoe doen, zijn 
niet alleen goed voor anderen, maar ook 
voor jezelf. Doordat je jezelf nuttig voelt, 
voel je je minder eenzaam.

Zelfhulp
Vooral deze tips voor zelfhulp vindt de 
hulporganisatie belangrijk. Annet: ‘Hulp van 
de omgeving kan zeker helpen om iemand 
uit zijn isolement te halen, maar uiteindelijk 
moet de eenzame zelf aan de slag om de 
eenzaamheid te doorbreken. Zonder eigen 
inzet en motivatie lukt het niet. Al is het 
alleen al omdat anderen van buitenaf niet 
kunnen zien dat je je eenzaam voelt.’

Eenzaam in Peel en Maas?
Woont u in de gemeente Peel en Maas en heeft u – zelf of voor 
iemand anders – hulp nodig bij eenzaamheid? Neem dan contact 
op met Wegwijzer, het informatieloket van welzijnsorganisatie 
Vorkmeer, telefoon (077) 308 2565.
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Hou de hitte 
uit je huis

De temperaturen lopen weer op. Hartstikke fijn als je 
lekker aan het zwembad ligt, maar binnen wil je liever 
je hoofd én je huis koel houden! Zeker bij (nieuwbouw)
woningen die supergoed zijn geïsoleerd, is het soms 
zweten geblazen in de zomermaanden. Wat kun je 
hieraan doen? 

Eerst willen we een misverstand uit de wereld 
helpen: (te) goede isolatie wordt namelijk vaak 
als boosdoener gezien. Dat zit echter toch nét 
iets anders in elkaar. Goede isolatie houdt 
namelijk ’s zomers de warmte buiten en de 
koelte binnen. Maar dat kan alleen als de 
warmte ook buiten blijft. Eenmaal binnen, 
zorgt de goede isolatie er inderdaad voor dat 
de warmte niet zo snel weg kan. Het belang-
rijkste is dus ervoor zorgen dat de warmte niet 
binnenkomt. 

Weer de zon
Makkelijker gezegd, dan gedaan, denkt u 
waarschijnlijk. Dat begrijpen we. Diverse 
deskundigen hebben zich de afgelopen tijd 
over dit vraagstuk gebogen. En allemaal zijn ze 
het erover eens dat buitenzonwering het 

meest effectief is. Dus rolluiken, screens of 
luiken plaatsen. De meeste warmte komt 
namelijk je woning binnen door het zonlicht 
dat op je ramen staat te branden. En laten we 
in Nederland nou net de gewoonte hebben 
om huizen te bouwen met grote ramen. Veel 
groter dan in andere landen. Fijn om naar 
buiten te kijken, maar minder fijn als de zon 
volop schijnt en de temperaturen flink 
oplopen. 

Overdag potdicht, ’s nachts wijd open
Het loont dus om te investeren in buitenzon-
wering. Maar dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Toch zijn er ook tips die helpen 
om zonder zonwering je huis een beetje koelte 
te gunnen. Of je nu buitenzonwering hebt 
zoals rolluiken of screens; of – liefst lichtge-

kleurde – binnenzonwering zoals lamellen, 
(rol)gordijnen of shutters, het is de moeite 
waard om op warme dagen ’s ochtends vroeg 
alles potdicht te maken. Oók ramen en 
deuren! Pas als ’s avonds de zon ondergaat en 
de temperatuur daalt, zet u alles tegen elkaar 
open. Dat is belangrijk om een luchtstroom te 
creëren die voor verkoeling zorgt. 

‘Good old’ ventilator
Natuurlijk is het met temperaturen die zelfs ’s 
nachts nog rond de 25 graden liggen, lastig 
om de binnentemperatuur beperkt te houden. 
Zweterige nachten komen nu eenmaal steeds 
meer voor in ons land. Bouwmarkten en 
elektronicawinkels juichen bij elk hittegolfje, 
omdat dan een piek ontstaat in de verkoop 
van mobiele airco’s. Toch raden we die niet 

aan. Het zijn stroomslurpers die uiteindelijk 
voor meer opwarming zorgen. Goedkoper en 
minder energieverspillend is de ouderwetse 
ventilator. Die kost niet meer stroom dan een 
lampje, is veel effectiever én goedkoper in 
aanschaf. 

Slaap beneden
Wie ooit heeft opgelet tijdens de natuurkun-
delessen, weet dat warme lucht opstijgt. En 
dat is net waar we meestal slapen: op de 
bovenverdieping of zelfs steeds vaker op de 
zolder. Wordt het daar écht te heet, overweeg 
dan eens om een paar nachtjes beneden door 
te brengen. Meestal zijn hittegolven binnen 
een paar dagen weer over. Gelukkig maar… 
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Bouw nu alvast 
wachtdagen op
Weet u al wanneer u toe bent aan een nieuwe woning? Of wanneer uw 
gezondheid achteruitgaat? Of wanneer u echt niet meer zelfstandig thuis kunt 
blijven? Nee, zult u denken, dat weet toch niemand? Klopt. En dat is precies 
waarom we mensen adviseren zich op tijd in te schrijven als woningzoekende bij 
Antares. Omdat niemand weet wanneer het moment komt dat het echt nodig is. 

We kunnen de toekomst niet voorspellen. Wel weten we dat als 
we ouder worden, het moment dat het misschien nodig is om 
te verhuizen dichterbij komt. We zien in de praktijk dat de 
meeste mensen hier niet mee bezig zijn. Als het moment dan 
daar is dat het echt niet meer kan, is de nood aan de man. Dan 
bent u wellicht aangewezen op een woning of wijk waar u 
helemaal niet graag wilt wonen…

Opgebouwde wachttijd van groot belang
Natuurlijk kunnen we niet alles voorzien. Maar we kunnen wel 
proberen om hier alvast op in te spelen. Inschrijven als woning-
zoekende helpt hierbij. U bouwt dan namelijk wachtdagen op. 
Als het dan straks zover is dat u een nieuwe woning nodig heeft, 
is de kans groter dat u in aanmerking komt voor de woning van 
uw keuze. Bij de toewijzing speelt de opgebouwde wachttijd 
namelijk een grote rol. 

Fabeltjes 
We merken dat er allerlei fabeltjes de ronde doen over 
inschrijven en woningtoewijzing. We helderen die graag  
voor u op: 

•  Als ik ben ingeschreven, moet ik ook binnen de 
kortste keren verhuizen. 

  Dat is niet waar. Heeft u nog geen verhuisplannen, dan 
blijft uw inschrijving staan, bouwt u alvast wachtdagen 
op en gebeurt er verder niets. Pas als u eraan toe bent 
(dat kan dus ook pas over tien of zelfs twintig jaar zijn!)  
reageert u zelf op de woning van uw keuze. 

•  Als ik ben ingeschreven, wijst Antares me gewoon 
de eerste de beste woning toe. 

  Ook dat is niet waar. Wij bieden u géén woning aan. U 
reageert namelijk zelf op de woning van uw keuze. Ons 
actuele woningaanbod staat elke week van woensdag-
ochtend t/m maandagavond 23.00 uur online. Staat 
hier een woning bij die u aanspreekt, dan maakt u uw 
interesse kenbaar door te reageren. 

•  Als ik nog niet weet wat ik wil, heeft het ook geen 
zin om me in te schrijven. 

  Wederom een misverstand. U hoeft namelijk bij uw 
inschrijving nog helemaal niet aan te geven voor welk 
woningtype, welke buurt of welk complex u een 
voorkeur heeft. Dat kan wel, maar hoeft niet. U kunt uw 
gegevens op elk gewenst moment wijzigen en zo uw 
zoekprofiel verfijnen. Pas vanaf dan krijgt u tipberich-
ten op het moment dat er een woning van uw 
voorkeur vrijkomt. 

• Inschrijven zal wel geld kosten. 
  Nee hoor; inschrijven is helemaal gratis en kan online, 

in uw vertrouwde omgeving. Heeft u hulp nodig? Dan 
belt u ons Klant Service Centrum via (077) 373 36 66.. 
Wij helpen u graag!



Waar gaat 
de huur 
naartoe?

U betaalt elke maand uw huurbedrag. Maar weet u waar wij 
dit bedrag aan besteden? Want naast het bedrag dat wij 
reserveren voor onderhoud en bedrijfskosten, gaat een groot 
gedeelte op aan belastingen die elke woningcorporatie 
moet betalen aan de overheid. We geven u hier graag inzicht 
in. In de grafiek ziet u hoeveel cent er van elke euro huur naar 
welk onderdeel gaat. 

Onderhoud
De meeste kosten zitten ‘m in het 
onderhoud van de woningen. Hierdoor 
kunnen we reparaties doen, keukens en 
badkamers vervangen en andere onder-
houdswerkzaamheden die nodig zijn om 
onze woningen op orde te houden

Bedrijfskosten
Alle kosten om Antares draaiend te houden, 
zoals personeelskosten, automatisering en 
kantoorkosten

Rentelasten
De rente die we betalen voor 
het lenen van geld voor het 
financieren van onze woningen 

OZB-belastingen en verzekeringen
Belasting die we moeten betalen aan de 
gemeente voor het onroerend goed en 
kosten die nodig zijn om ons vastgoed  te 
verzekeren

Exploitatiekosten
Denk hierbij aan afschrijvingskosten, 
leefbaarheidsuitgaven en servicekosten

Verhuurderheffing
Belasting die de overheid 
heeft opgelegd voor 
verhuurders die meer dan 
vijftig woningen verhurenHet 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: 
waar gaat de huur eigenlijk naartoe?

e 0,20

e 0,12

e 0,17

e 0,05
e 0,06

e 0,40
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Centrum Kessel-Eik
op de schop
De Maasstraat in Kessel-Eik gaat op de schop. ‘En dat is hard nodig’, 
zegt Sjra Derix, bewoner van een van de seniorenwoningen van Antares 
aan die straat in het centrum van het dorp.

Het pronkstuk, maar tegelijk het grootste 
probleem met de inrichting van de Maas-
straat is de rij lindebomen aan een zijde van 
de straat. De ruim zestig jaar oude markante 
bomen, ooit aangeplant door de kerk, zien er 
fraai uit. Maar als ze eenmaal in het blad 
zitten, drupt er een plakkende substantie 
vanaf, legt Sjra Derix uit. ‘Niet fijn als je auto 
onder de bomen geparkeerd staat. De 
postbodes klagen ’s zomers ook steen en 
been dat er van alles onder hun schoenen 
blijft plakken.’

Wortelgroei
Doordat de bomen de afgelopen jaren niet 
gesnoeid zijn, waren hun kruinen behoorlijk 
uit de kluiten gewassen. Dat maakte het 
plakprobleem extra groot. Antares heeft de 
bomen die op zijn grond staan begin dit jaar 
laten snoeien. ‘Als het goed is, maken die dit 
jaar daardoor wat minder blad en valt het 

plakprobleem aan onze kant van de straat 
mee’, zegt Sjra Derix hoopvol. ‘Maar daarmee 
is het probleem van de scheve stoeptegels als 
gevolg van wortelgroei van de bomen nog 
niet verholpen.’

Parkeerplaatsen
Of de bomen uiteindelijk het veld moeten 
ruimen of dat er een andere oplossing voor 
alle ongemak is, is nog onduidelijk. Zeker is 
wel dat de gemeente Peel en Maas, het 
kerkbestuur, Antares en het dorpsoverleg de 
komende tijd samen bekijken hoe ze de 
Maasstraat en daarmee het centrum van 
Kessel-Eik binnen afzienbare tijd kunnen 
herinrichten. Derix: ‘Als het aan mij ligt, 
komen er dan bij de seniorenwoningen ook 
wat extra parkeervakken. Ouderen moeten 
steeds langer thuis blijven wonen en krijgen 
daardoor ook steeds meer hulp aan huis. Vaak 
zoveel dat alle parkeerplaatsen bezet zijn.’

Sjra Derix veegt de stoep bij de seniorenwoningen geregeld 

schoon, zodat scheefliggende stoeptegels goed zichtbaar zijn. 
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Bel ons bij voorkeur tijdens 
kantooruren

Uw huurtoeslag over 2019

Vijftig jaar
huren?
Meld het
dan! 

Telefonisch zijn wij 24 uur per dag en alle dagen van de week 
bereikbaar. Belt u met een reparatieverzoek, dan wordt u via 
ons keuzemenu rechtstreeks doorverbonden met het 
servicebedrijf, zodat we u in geval van nood zo snel mogelijk 
kunnen helpen. 

Belt u voor een andere, niet dringende kwestie, dan 
verzoeken wij u vriendelijk om tijdens kantooruren te bellen: 
maandag tot en met donderdag van 9.00-16.30 uur en 
vrijdag van 9.00-12.30 uur. We kunnen u dan beter en sneller 
van dienst zijn, omdat onze medewerkers dan ook bereik-
baar zijn. Bel daarom alléén in geval van nood buiten 
kantooruren! 

Heeft u in 2019 géén huurtoeslag ontvangen of aangevraagd en 
denkt u er wel recht op te hebben? Doe dan de check op 
toeslagenaanvraag.nl of regel het direct via mijntoeslagen.nl 
(inloggen met uw DigiD). 
Huurtoeslag kan namelijk nog tot 1 september 2020 met terugwer-
kende kracht worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dat geldt 
trouwens ook voor zorgtoeslag over 2019. Maak er gebruik van! 

Huurt u in 2020 vijftig jaar 
bij Antares?  Of zelfs langer 
en heeft u nog niet eerder  
een attentie gehad? Meld u dan vóór 1 juni  
aan via communicatie@thuisbijantares.nl.
We zetten u graag in het zonnetje! 

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.

Nieuwe entree  
Grote Kerkstraat
Een tijdje geleden heeft Antares het voormalig ‘krantenge-
bouw’ gekocht aan de Grote Kerkstraat in Venlo. Dit gebouw 
in het hartje van de binnenstad bestond al een aantal jaar uit 
appartementen. De bewoners merken dus weinig van de 
overname, behalve dat ze hun huur nu aan een andere 
organisatie moeten betalen. 

Omdat aan de Lohofstraat, aan 
de achterkant van het gebouw, 
in de loop van 2021 nieuwbouw 
wordt ontwikkeld én om de 
bewoners ook vanuit de 
voorzijde van het gebouw 
toegang tot hun woning te 
geven, is een nieuwe entree 
aangebracht. Ook de 
intercom is vernieuwd. Een 
veilig gevoel voor alle 
bewoners! 
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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

HORIZONTAAL

1 hartige lekkernij 6 schrede 10 mineraal 14 O, leuk, maar wel dom. 15 even 16 ontwikkeling 17 tocht 18 Europese 
vrouw 20 drinkgeld 21 bloembed 23 beroep 24 moeder 26 illegale taxichauffeur 28 Die noten zijn samen van adel. 
29 tijdmaat 30 eenvoudige zingauditie 34 spleet 37 sportief 38 vulkaan 39 instrument 40 met het bedoelde 41 sto-
rend radiogeluid 42 lichtrode wijn 43 tooi 44 precies 45 naar boven voorttrekken 47 eenheid van druk 48 nog onge-
bruikt 49 Italiaans ovengerecht 53 Die plaats vergaart roem achter de bergwei. 56 licht roeivaartuig 57 schaakstuk 
58 gemeen 59 atelierruimte 62 platte zeevis 63 schuifbak 64 internetpagina 65 valentijnsattentie 67 tafelgast 68 ont-
sloten 69 rangtelwoord.
VERTICAAL

1 studentenvereniging 2 palen inslaan 3 inleiding 4 ongeveer 3,14 5 politieke partij 6 gevolgde weg 7 Vreemde 
praat over poeder. 8 sterke speelkaart 9 eerste voorstelling 10 penalty 11 vette deel van melk 12 opsmuk 13 ijzeren 
pen 19 berggeel 22 schoonmaakgerei 25 behoeftig 27 sluimering 28 Die heilige Europeaan is een mannetje. 30 al-
lebei 31 koker 32 steltloper 33 gevoel 34 gedorste graanhalmen 35 bal van samengedrukt materiaal 36 Limburgse 
klei 37 Nederlander 40 zwarte koffie 44 sluiskolk 46 alvorens 47 eiland in Zuidoost-Azië 49 van bepaald metaal 
50 langhalzig zoogdier 51 windrichting 52 nauwe doorgang 53 geen enkele uitgezonderd 54 ver in de tijd 55 insec-
tenlarve 56 Vezelstof die een aansporing te verwerken heeft. 60 aanwijzing 61 in orde 66 reeds.

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

© Sanders puzzelboeken
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29 tijdmaat 30 eenvoudige zingauditie 34 spleet 37 sportief 38 vulkaan 39 instrument 40 met het bedoelde 41 sto-
rend radiogeluid 42 lichtrode wijn 43 tooi 44 precies 45 naar boven voorttrekken 47 eenheid van druk 48 nog onge-
bruikt 49 Italiaans ovengerecht 53 Die plaats vergaart roem achter de bergwei. 56 licht roeivaartuig 57 schaakstuk 
58 gemeen 59 atelierruimte 62 platte zeevis 63 schuifbak 64 internetpagina 65 valentijnsattentie 67 tafelgast 68 ont-
sloten 69 rangtelwoord.
VERTICAAL

1 studentenvereniging 2 palen inslaan 3 inleiding 4 ongeveer 3,14 5 politieke partij 6 gevolgde weg 7 Vreemde 
praat over poeder. 8 sterke speelkaart 9 eerste voorstelling 10 penalty 11 vette deel van melk 12 opsmuk 13 ijzeren 
pen 19 berggeel 22 schoonmaakgerei 25 behoeftig 27 sluimering 28 Die heilige Europeaan is een mannetje. 30 al-
lebei 31 koker 32 steltloper 33 gevoel 34 gedorste graanhalmen 35 bal van samengedrukt materiaal 36 Limburgse 
klei 37 Nederlander 40 zwarte koffie 44 sluiskolk 46 alvorens 47 eiland in Zuidoost-Azië 49 van bepaald metaal 
50 langhalzig zoogdier 51 windrichting 52 nauwe doorgang 53 geen enkele uitgezonderd 54 ver in de tijd 55 insec-
tenlarve 56 Vezelstof die een aansporing te verwerken heeft. 60 aanwijzing 61 in orde 66 reeds.

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: BRANDVEILIGHEID.  
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 juni 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!

Bel alléén in geval van nood 

buiten kantooruren. Voor alle 

andere zaken zijn we bereikbaar 

van maandag t/m donderdag van 

9.00-16.30 uur en vrijdag van 

9.00-12.30 uur. 

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 ‘s middags op afspraak

Servicedesk Meijel
Alexanderplein 2, Meijel

iedere eerste donderdag van 
de maand 9.00 - 12.00 uur

Servicedesk Kessel
Multifunctionele ruimte De Merwijck, 

Sint Annaplein 3, 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.hartige lekkernij 6.schrede 10.mineraal 14.O, leuk, 
maar wel dom. 15.even 16.ontwikkeling 17.tocht  
18.Europese vrouw 20.drinkgeld 21.bloembed  
23.beroep 24.moeder 26.illegale taxichauffeur  
28.Die noten zijn samen van adel. 29.tijdmaat  
30.eenvoudige zingauditie 34.spleet 37.sportief  
38.vulkaan 39.instrument 40.met het bedoelde  
41.storend radiogeluid 42.lichtrode wijn . tooi  
44.precies 45.naar boven voorttrekken 47.eenheid van 
druk 48.nog ongebruikt 49.Italiaans ovengerecht  
53.Die plaats vergaart roem achter de bergwei.  
56.licht roeivaartuig 57.schaakstuk 58.gemeen  
59.atelierruimte 62.platte zeevis 63.schuifbak  
64.internetpagina 65.valentijnsattentie 67.tafelgast  
68.ontsloten 69.rangtelwoord.

VERTICAAL
1.studentenvereniging 2.palen inslaan 3.inleiding  
4.ongeveer 3,14 5.politieke partij 6.gevolgde weg  
7.Vreemde praat over poeder. 8.sterke speelkaart  
9.eerste voorstelling 10.penalty 11.vette deel van  
melk 12.opsmuk 13.ijzeren pen 19.berggeel  
22.schoonmaakgerei 25.behoeftig 27.sluimering  
28.Die heilige Europeaan is een mannetje. 30.allebei
31.koker 32.steltloper 33.gevoel 34.gedorste 
graanhalmen 35.bal van samengedrukt materiaal  
36.Limburgse klei 37.Nederlander 40.zwarte koffie  
44.sluiskolk 46.alvorens 47.eiland in Zuidoost-Azië  
49.van bepaald metaal 50.langhalzig zoogdier  
51.windrichting 52.nauwe doorgang 53.geen enkele 
uitgezonderd 54.ver in de tijd 55.insectenlarve  
56.Vezelstof die een aansporing te verwerken 
heeft. 60.aanwijzing 61.in orde 66.reeds.



www.thuisbijantares.nl

Harmonie
Huurders en kopers van nieuwbouwwijk Harmonie 

aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen kregen in 

maart de gelegenheid om hun eigen woning te 

bekijken die nu in aanbouw is. Bovendien was het 

een uitgelezen kans om kennis te maken met 

elkaar. Om het ijs te breken, kregen de toekomstige 

bewoners een korte tromboneles. Paul Guillaume is 

namelijk jarenlang voorzitter geweest van de 

Tegelse harmonie. En warempel: voordat de 

nieuwe bewoners het glas hieven op hun nieuwe 

thuis, konden ze al een harmonieus deuntje blazen. 


