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 ‘Een tuin verbroedert’ 

Coronamaatregelen bij 
Antares; Gelukkig kan er 
heel veel wel!

Help hennepkwekerijen 
en drugslabs uw buurt uit

Brandveiligheid begint 
bij uzelf!

bij Antares

ColofonBijvangst

We hebben wat afgebeld de afgelopen tijd. We 
vonden het echt nodig om onze oudere 
huurders te spreken nu het coronavirus hun en 
ons leven op zijn kop heeft gezet. Hoewel het 
misschien helemaal niet de taak is van een 
woningverhuurder, vonden we het toch 
belangrijk om er te zijn voor mensen die het 
wellicht het allermoeilijkste hebben op zo’n 
moment. Niet alleen de angst om ziek te worden 
van het virus, maar ook de vrees om in het 
ziekenhuis te belanden of erger nog aan het 
monster te overlijden speelt iedereen door het 
hoofd. Maar niet alleen dat. Door de strenge 
coronamaatregelen ligt eenzaamheid als nooit 
tevoren op de loer. Daarom zijn we gaan bellen. 
Gewoon om een praatje te maken, interesse te 
tonen en mensen een hart onder de riem te 
steken. En wat zijn we blij dat we dat gedaan 
hebben. Hele gesprekken hebben we gevoerd. 
Soms kort en dan weer lang, maar duidelijk 
was dat we hiermee voldoen aan een behoefte 
bij onze senioren om eens lekker tegen iemand 
aan te kunnen praten. Als bijvangst kregen we 
ook nog eens heel veel te horen over hoe wij 
functioneren als Antares. Complimenten, tips 

en af en toe een reparatieverzoek voor een 
defect in de woning dat meteen even wordt 
meegepikt. 

Maar er viel ons nog iets op. Soms, als we 
belden, was er argwaan. Een enkeling twijfelde 
of wij wel echt van Antares waren en onderbrak 
het gesprek. Heel slim, ze belden ons zelf terug 
met de vraag of iemand van Antares inderdaad 
gebeld had. Bij bevestiging daarvan was het ijs 
snel gebroken. Voor ons was dit een eyeopener. 
Veel ouderen zijn op hun qui-vive. Bang om door 
een of andere oplichter in de val te worden 
gelokt. Die alertheid is prima. Tegelijkertijd is het 
ook wel weer erg wrang dat ouderen zo goed 
op moeten letten om het gespuis van zich af te 
houden. 

Omdat  we door het coronavirus dit jaar niet 
onze 50-jarige huurders op ons kantoor in het 
zonnetje konden zetten, zijn we er met een kleine 
ploeg zelf op uitgetrokken om de mensen thuis 
te bezoeken. Hoewel bezoeken, uit veiligheids-
overwegingen zijn we niet verder gekomen dan 
de voordeur. Echter wel met een welgemeend 

bedankje en felicitatie voor een halve eeuw 
huurderschap bij Antares. Zoals dat hoort laten 
we dat niet zomaar voorbijgaan. Een mooi 
boeket bloemen, fles wijn en een cadeaubon 
behoren tot de attentie die we met veel plezier 
overhandigen. Anders dan normaal, maar zo’n 
bezoek aan huis heeft ook wel weer wat.

Toch hoop ik dat er een moment komt waarop 
we weer op een normale manier met elkaar om 
kunnen gaan. Elkaar weer in de armen kunnen 
sluiten, opa’s en opa’s hun kleinkinderen weer 
zien en wij onze huurders weer gewoon kunnen 
bezoeken of ontvangen. Waardoor de eenzaam-
heid naar de achtergrond verdwijnt. Laten we 
met zijn allen zorgen dat het virus onder controle 
blijft door de juiste maatregelen in acht te 
nemen. 

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 
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De twee nieuwbouwprojecten van Antares hebben gelukkig geen 

last gehad van de coronacrisis. Zowel in Tegelen als in Blerick 

gingen de bouwbedrijven onverminderd door om een mooie, 

nieuwe woonwijk vorm te geven. En de nieuwe bewoners? Die 

konden niet wachten om in hun nieuwe thuis aan de slag te gaan! 

Nieuw, 
nieuwer, 
nieuwst

Nieuwbouwproject Harmonie
In Tegelen is het braakliggende terrein tussen de Paul 
Guillaumestraat, Maasveldstraat en Bergstraat omgeto-
verd tot een wijk met diverse typen woningen. De 
woningen – veertig in totaal – zijn omgeven door 
bestaand en nieuw ‘groen’. Een fijne wijk om te wonen, 
op nog geen tien minuten lopen van het centrum. Niet 
gek dus, dat de 24 huurwoningen in een mum van tijd 
verhuurd waren. Begin juni mochten de eerste huurders 
de sleutel van hun nieuwe stulpje in ontvangst nemen; 
in juli volgde de rest. Al meteen gingen de bewoners 
aan de slag met verf, vloerbekleding en inrichting. 
Zodat ze snel van hun nieuwe thuis konden genieten. 
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Nieuwbouwproject Blariacum
Op het voormalige Blariacumterrein in 
Blerick zijn de contouren van de nieuwe 
woonwijk steeds meer zichtbaar. De 
eerste fase van elf huurwoningen is 
inmiddels afgerond. De huurders 
hebben net na de bouwvak de sleutel 
mogen ontvangen, zodat ook zij de 
komende weken van hun huis een echt 
thuis kunnen maken. 

Ondertussen is in juni de bouw gestart 
van de tweede fase: nog eens 43 
woningen zien de komende tijd het 
levenslicht. Daarvan zijn er 27 bestemd 
voor de verhuur. De toekomstige 
bewoners van deze woningen moeten 
nog even geduld hebben; naar verwach-
ting wordt de tweede fase in 2021 
opgeleverd. 
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Raadhuislaan, Tegelen
Een ander goed voorbeeld is het 
woongebouw aan de Raadhuislaan, 
midden in het centrum van Tegelen. 
Daar werd al hard gewerkt aan het 
opknappen van de 52 appartementen 
toen de coronacrisis zijn intrede deed. 
‘Gelukkig konden de werkzaamheden 
aan het dak en de warmtekrachtkoppe-
ling nog gewoon worden afgerond’, 
vertelt projectleider Rob Vrinzen. ‘Maar 
daarna moesten we in de woningen aan 
de slag. Geheel volgens het protocol 
‘contactloos renoveren’ hebben we dat 
kunnen uitvoeren zonder dat bewoners 
in de buurt waren. Hiervoor hebben we 
een leegstaande woning ingericht als 
wissel- ofwel rustwoning. In plaats van 
in meerdere woningen per dag te 
werken, hebben we elke dag één 
woning aangepakt. De bewoners zijn 
die dag even ‘verhuisd’ naar de 

wisselwoning. Daar konden zij gewoon 
hun eigen dingen doen en ondertus-
sen voerden de werklieden de nodige 
werkzaamheden uit in hun apparte-
ment. Aan het einde van de dag moch-
ten de bewoners weer gewoon terug 
naar hun eigen – inmiddels opgeknap-
te – woning.’  

Ondertussen zijn alle werkzaamheden 
uitgevoerd en ligt het appartementen-
complex er weer spic en span bij. ‘We 
zijn vooral benieuwd naar de ervaringen 
van de bewoners. Voor de energie is 
een warmtekrachtkoppeling, een soort 
mini-energiecentrale, toegepast. Zeker 
in combinatie met het nieuwe ventilatie-
systeem zorgt dat voor een aangenamer 
binnenklimaat én een besparing op de 
energierekening. Bovendien zijn de 
appartementen van energielabel D naar 
energielabel A gegaan.’ 

Dat nieuwbouw door kan 

gaan ondanks de corona-

maatregelen, is natuurlijk 

één ding. Er zijn in dat geval 

namelijk geen bewoners om 

rekening mee te houden. 

Maar renoveren met de 

anderhalvemetermaatregel 

is een andere tak van sport. 

Toch hebben we ook daar de 

afgelopen periode de nodi-

ge meters gemaakt. Op een 

verantwoorde manier. 

Verbeteren      in coronatijd

In het begin van de coronacrisis zag het 
er even naar uit dat onze renovatie- en 
verbeterprojecten grotendeels stil 
kwamen te leggen. Immers, iedereen 
moest thuisblijven en contacten zoveel 
mogelijk vermijden. Gelukkig is er in de 
markt goed gekeken wat wél kan. Dat 
heeft geleid tot het landelijke protocol 
‘contactloos renoveren’. Een prettig 
compromis, waarbij verbeterprojecten 
op een veilige manier toch kunnen 
doorgaan. 

Klingerberg, Blerick
Aan de Klingerbergsingel, 
Egelantierstraat, Hazelaarpad, 
Goudenregenstraat en Hortensiastraat  
in Blerick krijgen 72 woningen een 
energetische ‘make-over’. Alle bewoners 
stemden in met het renovatievoorstel. 
Vloerisolatie, platdakisolatie en zonne-
panelen dragen bij aan een beter 
energielabel. Maar ook het uiterlijk krijgt 
een opfrisbeurt; zowel de gevelbekleding 
als de kozijnen en voordeuren worden 
vernieuwd. Ook hier is het protocol 
‘contactloos renoveren’ toegepast. 

6
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Verbeteren      in coronatijd

Burgemeester Gommansstraat, 
Blerick
Ook de bewoners van de 33 
appartementen aan de Burgemeester 
Gommansstraat/ 2e Maasveldstraat in 
Blerick kunnen inmiddels genieten van 
hun opgeknapte woning. Een minder 
ingrijpende aanpassing dan de 
Raadhuislaan, maar net zo goed een 
energetische verbetering waar bewoners 
van profiteren qua wooncomfort en qua 
energie-besparing. ‘De toepassing van 
kunststof kozijnen met HR++ glas draagt 
hier zeker aan bij’, vertelt projectleider 
Diana van Steenkiste. ‘In overleg met de 
architect hebben de appartementen 
bovendien een meer eigentijdse 
uitstraling gekregen.’  

Molenbeek, Tegelen
Nog een verbeterproject vinden  
we in de Tegelse wijk Op de Heide.  
17 gezinswoningen, die deels ook  
aan de straat Donkesven liggen, en  
39 beneden- en bovenwoningen zijn 
daar voorzien van dakrenovatie, 
nieuwe kozijnen en deuren, betere 
isolatie, een nieuw ventilatiesysteem 
én zonnepanelen. 

Vastenavondkamp, Blerick
In de Blerickse wijk Vastenavondkamp 
knapt Antares tot begin 2021 maar liefst 
124 woningen op. Door de coronaperio-
de is de planning wat opgeschoven; ook 
zijn de huiskamergesprekken telefonisch 
uitgevoerd in plaats van aan de 
‘keukentafel’, zoals gebruikelijk. ‘Dat was 
best intensief’, zegt projectleider Diana 
van Steenkiste. ‘Zeker voor mensen die 
de Nederlandse taal minder goed 
machtig zijn is een telefoongesprek veel 
lastiger dan een persoonlijk overleg.’ 
Toen duidelijk werd dat de overgrote 
meerderheid  van de bewoners groen 
licht gaf voor de energetische verbete-
ring, werd ook hier het protocol 
‘contactloos renoveren’ in werking 
gesteld. ‘Zo kunnen de werklieden 
verantwoord werken en blijven de 

bewoners op afstand.’ 
De 124 woningen zijn allemaal gezins-
woningen, die een aantal energetische 
maatregelen tegemoetzien. Het dak 
wordt vernieuwd, geïsoleerd en voorzien 
van zonnepanelen, er komt een 
energiezuinig ventilatiesysteem en een 
warmtepomp op zolder. Diana: ‘De 
warmtepomp wordt aangebracht naast 
de cv-ketel. Het is een hybride systeem; 
dat wil zeggen dat de warmtepomp 
vooral in het voor- en naseizoen voor 
warmte kan zorgen. Wanneer het buiten 
echt koud is, springt de cv-ketel bij. Dit 
betekent dat bewoners veel minder gas 
verbruiken dan alleen met een cv-ketel’. 
Ook de buitenkant wordt niet vergeten: 
nieuw schilderwerk, gerenoveerd 
voegwerk en nieuwe gevelbekleding 
zorgen voor een frisse en nette aanblik.  
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Ruim twee maanden duurde de renovatie van hun 
woning. Maar dan heb je ook wat! Een prima 
geïsoleerde woning, met een mechanische 
afzuiging voor continue ventilatie, nieuwe kozijnen, 
een nieuw dak met dakisolatie én zonnepanelen die 
een groot deel van de energie opwekken. En dat niet 
alleen. Omdat er speciale panelen zijn toegepast, 
wordt ook nog eens het water via het dak verwarmd. 

Thuis bij Jan en Noortje Titulaer

‘Sinds die panelen 
op het dak liggen, 
hebben we alleen 
maar zon gehad’
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We zijn thuis bij Jan en Noortje Titulaer aan 
de Veldstraat in Tegelen. Eén van de vier 
woningen die bij wijze van proef zijn 
uitgerust met zogenoemde PVT-panelen. 
Daarbij staat de T voor ‘thermisch’, oftewel 
warmte. Door het thermisch systeem dat is 
aangesloten op een warmtepomp, worden 
het water en cv voorverwarmd. Daardoor is 
minder energie nodig om deze op de 
gewenste temperatuur te krijgen. ‘De juiste 
temperatuur instellen was in het begin wel 
even zoeken’, zegt Jan Titulaer. ‘Maar nu 
staat het goed en moeten we er vooral van 
afblijven.’ Ook zo’n voordeel van het 
systeem: het regelen van de binnentempera-
tuur gaat nu automatisch. ‘Je was gewend 
om steeds aan de thermostaat te draaien als 
de verwarming aan moest. Dat hoeft nu niet 
meer.’ 

Schoner milieu
Sinds de plaatsing wekken de panelen al 
flink wat energie op. ‘Op dit moment leveren 
ze meer op dan we verbruiken. Dat is 
natuurlijk gunstig.’ Maar het is Jan en 
Noortje niet alleen om de besparing te 
doen; ze vinden het ook belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan een schoner milieu. 

‘Waar mogelijk proberen we ons steentje bij 
te dragen. Het ziet ernaar uit dat Nederland 
over niet al te lange tijd van het gas af gaat; 
onze woning is daar al op voorbereid. Alleen 
koken doen we nu nog op gas.’ Wel zit er 
nog een traditionele cv-ketel in het huis. ‘Die 
schakelt aan op het moment dat de panelen 
te weinig warmte zouden leveren. Of dat 
nodig is, daar komen we in de winter wel 
achter.’ 

Omschakelen
Sowieso zijn de sympathieke bewoners 
benieuwd hoe het binnenklimaat in de winter 
zal zijn; in het voorjaar en zomer is het effect 
toch minder merkbaar. ‘Wel merken we nu al 
dat de lucht veel schoner is door de mechani-
sche ventilatie. Ook onze spiegels zijn niet 
meer beslagen’. Het gasverbruik is flink 
gedaald; het stroomverbruik gestegen. ‘Dat is 
even omschakelen’, zegt Noortje. ‘Maar per 
saldo zijn we nu minder aan energie kwijt.’ 
Ook is het even wennen dat er nu continu 
wordt geventileerd en het dus niet nodig is 
om ’s nachts de ramen open te zetten. ‘Juist 
niet’, legt Jan uit, ‘want dan zakt de tempera-
tuur te hard en duurt het ’s ochtends langer 
voordat de kamer weer lekker warm is.’ 

Grote poets
Over de overlast van de energetische 
verbetering van hun woning hebben Noortje 
en Jan weinig te klagen. ‘De werkmannen 
waren vriendelijk en ruimden aan het eind 
van de werkdag netjes alles weer op. De 
meeste troep gaf het isoleren van de 
spouwmuren. Toen lag er overal zo’n wit 
laagje. Och, toen hebben we maar meteen 
de grote poets gedaan’, lacht Noortje. ‘En 
we hadden geluk met het weer’, vult Jan 
aan. ‘We hebben veel buiten kunnen zitten. 
Bovendien moesten we thuisblijven omdat 
dit net viel in het begin van de coronaperio-
de.’ Wel hebben Jan en Noortje een hoek 
van een slaapkamertje moeten opofferen 
voor de plaatsing van het systeem. ‘Best een 
indrukwekkend ding’, zegt Jan.

Op de hoogte
Jan en Noortje kunnen zelf meekijken naar 
de opbrengst en het verbruik. ‘Dat vinden 
we interessant; sowieso vinden we het leuk 
om deze ontwikkeling mee te maken.’ Ook 
Antares kijkt de eerste tijd mee, zodat 
duidelijk wordt of dit innovatieve systeem 

ook op andere plekken toegepast kan 
worden. Hoewel de panelen ook op een 
bewolkte dag en zelfs ’s nachts warmte uit de 
lucht halen, zegt Jan: ‘Sinds de panelen op 
het dak liggen, hebben we alleen maar zon 
gehad!’  

Géén verveling
Die zon is ook gunstig voor de hobby van 
Jan: ‘Ik ga er graag op uit om wind- en 
watermolens te fotograferen. Dan zet ik de 
fiets op de auto, rijd ik naar een plek toe en 
maak daar een fietstocht langs molens. 
Lekker, in mijn eentje, met de GPS op mijn 
fiets. Van die molen maak ik foto’s, die ik 
thuis op de computer selecteer en bewerk. 
Van elke molen mag maar één foto overblij-
ven! Dat betekent keuzes maken. Inmiddels 
heb ik er ruim 1200 op de foto gezet.’ 
Noortje kan helaas niet mee op deze fiets- 
en fototochten. ‘Doordat ik aan een rolstoel 
ben gebonden, kan ik er niet meer echt op 
uit. Maar ik verveel me nooit, hoor! Ik ben 
graag bezig met puzzelen, lezen, tv-kijken en 
zoek ook graag dingen op internet op. 
Samen redden we ons prima!’
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‘ Een tuin 
verbroedert’

In ’t Peske in Tegelen wonen mensen 
van uiteenlopende nationaliteiten. 
Het is niet eenvoudig om die met 
elkaar in contact te brengen. Maar 
steeds meer bewoners ontmoeten 
elkaar in de heringerichte tuin aan 
de achterzijde van het woongebouw. 
‘De tuin blijkt een heel mooi middel 
om de bewoners met elkaar te 
verbroederen’, zegt toezichthouder 
Gerald van Birgelen.

Ooit bevond zich achter ’t Peske aan de School-
straat in Tegelen een ware lusthof, maar in de loop 
der jaren verwilderde de tuin tot een ‘urban jungle, 
een complete chaos’, zoals toezichthouder Gerald 
van Birgelen het noemt. Samen met zijn vrouw 
Trudy en met de Poolse medebewoners Wojciech 
en Kataryna Zielinski veranderde Gerald het 
oerwoud weer in een aards paradijsje met een keur 
aan bloemen en groenten. 

Voldoening
‘Als je ziet hoe de tuin er nu bijligt, kun je je haast niet 
voorstellen hoeveel dagen we met zijn allen hebben 
geploeterd om tot dit resultaat te komen. Trudy en ik 
zijn hier vier, vijf dagen per week in de weer geweest 
met kappen en snoeien. Wojciech en Kataryna 

Thuis bij de ‘tuinploeg’ van ’t Peske
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hebben een grote bijdrage geleverd aan het 
verzorgen van alle groenten die hier staan. 
Intussen zijn we echte vrienden geworden en 
hebben we vooral ook heel veel lol samen. Het 
werken in de tuin geeft ons veel voldoening. 
De oogst verdelen we onder de bewoners. 
Niets is lekkerder dan een vers kropje sla of 
een tomaatje uit de eigen tuin.’

Reclycletuin
De beplanting van de tuin achter ’t Peske is 
net zo divers als de bewoners van het 
voormalige St. Willibrord ziekenhuis. 
Tomaten, radijs, sla, bieten en pompoen 
groeien er gezellig tussen rozen, zonnebloe-
men, dahlia’s en Oost-Indische kers. ‘Alle 
nationaliteiten die hier in ’t Peske samenwo-
nen hebben zo hun eigen planten, en dat zie 

je mooi terug in de tuin’, licht Gerald toe. ‘Net 
als alle mensen zijn ook alle planten hier 
welkom. Ook mensen uit de omgeving 
brengen ons planten, zaden en stekken. Vaak 
ouderwetse soorten en rassen. Zij waarderen 
het dat we de tuin weer nieuw leven hebben 
ingeblazen. Eigenlijk is het een soort recycle-
tuin geworden. Want niet alleen verwaarloosde 
planten krijgen hier een tweede leven, ook 
tweedehands tuinmaterialen en afgedankte 
tuinmeubels vinden hier een nieuw thuis.’

Doel bereikt
Gerald geniet ervan dat steeds meer medebe-
woners zo nu en dan de handen uit de 
mouwen steken in de tuin. ‘Ik merk echt dat 
een tuin verbroedert. Soms komt iemand om 
een praatje te maken en staat diegene even 

later met een schoffel of een snoeischaar in zijn 
handen. Laatst zat een bewoonster gezellig 
met haar familie in de tuin te eten. Doel 
bereikt, denk ik dan.’

Het enige jammere vindt de toezichthouder 
dat de tuin niet toegankelijk is voor bewoners 
die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator. 
‘Het liefst willen we ook voor die doelgroep 
een toegang naar de tuin maken, maar of dat 
ooit lukt…’

Stiekem hopen de tuiniers van ’t Peske dat de 
geplande nieuwbouw van supermarkt Jan 
Linders aan de achterzijde van het woonge-
bouw nog heel lang op zich laat wachten. 
Gerald: ‘Des te langer kunnen wij met zijn allen 
van dit paradijsje genieten.’
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Het coronavirus is helaas nog niet weg. De vooruitzichten op 
een goedwerkend vaccin zijn hoopvol, maar dat kost tijd. 
Ondertussen proberen we, met de anderhalvemeterregel als 
norm, ons ‘normale’ leven zo goed mogelijk op te pakken. 
Ook bij Antares.

Kantoor open op afspraak
Nadat we in maart onze deuren moesten 
sluiten en alleen telefonisch, per e-mail en via 
chat bereikbaar waren, konden we op 18 mei 
onze WoonWinkel weer openen. Wel op 
afspraak, zodat we het aantal mensen goed 
konden verdelen. Er mogen namelijk 
maximaal drie mensen tegelijk binnen zijn. 
Daarnaast zijn er extra hygiënemaatregelen 
genomen. Er staat desinfecterende handgel 
klaar als u het kantoor binnenkomt. Ook zit de 
receptioniste achter een spatscherm. Zo zijn 

een verhuurmakelaar bij u langs voor een 
voor- en eindcontrole. En als u een nieuwe 
woning toegewezen krijgt, komt de verhuur-
makelaar naar u toe voor de sleuteluitgifte. 
Nogal wat contactmomenten dus, als het gaat 
om woningen verhuren. Ook hier is samen 
bekeken hoe dit op een goede manier toch 
kon doorgaan. Onze verhuurmakelaars 
checken altijd van tevoren of bewoners 
gezond zijn, wassen voor en na elk contact-
moment hun handen en houden ruim genoeg 
afstand. Gelukkig is onze ervaring heel positief! 
Dankzij het feit dat mensen goed rekening 
houden met elkaar en verstandig omgaan met 
de anderhalvemeterregel, hebben we de 
afgelopen periode alle vrijgekomen woningen 
(opnieuw) kunnen verhuren.   

Contactloos renoveren
Een groot aantal werkzaamheden van Antares 
kon ‘normaal’ doorgaan. Denk aan het 
klaarmaken van woningen waarvan de huur is 
opgezegd of nieuwbouwprojecten. Daar zijn 
immers geen bewoners aanwezig. De eerste 
tijd hebben we veel renovatiewerkzaamheden 
en niet-spoedeisende reparatiewerkzaamhe-
den echter niet kunnen uitvoeren. Gelukkig is 
in de branche gekeken of er mogelijkheden 
waren waarop dit wel veilig en verantwoord 
kon. Dit heeft geleid tot het protocol ‘contact-
loos renoveren’. Dat maakt het mogelijk om 
met bepaalde maatregelen de werkzaamhe-
den toch uit te voeren. Dit gaat altijd in 
overleg met de bewoner.  

bezoekers én medewerkers optimaal 
beschermd. 

Wilt u ons kantoor bezoeken? Dat kan nu ook 
weer zónder afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur 
‘s ochtends. ‘s Middags (van maandag t/m 
donderdag) blijft zoals gebruikelijk alleen op 
afspraak.  Een afspraak maakt u eenvoudig via 
(077) 373 36 66. 

Woningen verhuren
Als u de huur opzegt van uw woning, komt 

Sociaal contact
Het voorjaar en de zomer zijn bij uitstek 
momenten om elkaar op te zoeken tijdens 
straatfeesten of buurtbarbecues. Maar niet in 
2020 helaas! Ook de koffiekamers en activitei-
tenruimtes in onze woongebouwen moesten 
een hele tijd dicht. Gelukkig boden de versoe-
pelingen eind juni weer ruimte om open te 
gaan. Wel blijven we benadrukken dat het aan 
het bewoners zelf is om hier verstandig mee 
om te gaan. Hou dus ook hier anderhalve 
meter afstand en blijf bij klachten thuis. 
Min of meer verplicht thuisblijven heeft bij de 
een ervoor gezorgd dat eindelijk die al zo 
lang uitgestelde klusjes eens uitgevoerd 
werden of de tuin eens goed werd aangepakt. 
Bij de ander heeft het gezorgd voor frustratie 
of eenzaamheid. Gelukkig zijn er heel veel 
initiatieven die hulp bieden in deze onzekere 
tijd. Heeft u zorgen of voorziet u problemen? 
Neem dan gerust contact op met ons Klant 
Service Centrum. Onze medewerkers helpen 
u graag verder! 

Omdat er enkele weken tijd zit tussen het 
moment van schrijven van dit artikel en het 
moment dat deze ‘Thuis bij Antares’ bij u op 
de mat valt, kan het zijn dat sommige maatre-
gelen inmiddels zijn aangepast. Volg voor 
actuele informatie onze Facebookpagina of 
kijk op www.thuisbijantares.nl. 

Gelukkig 
kan er heel 
veel wel! 

Coronamaatregelen bij Antares
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Haal méér voordeel 
uit de installaties van 
uw duurzame woning

Onze woningen worden steeds energiezuiniger. 
Dat is mogelijk omdat we huizen steeds beter 
kunnen isoleren en omdat we onder meer 
zonnepanelen en warmte-terugwininstallaties 
toepassen. In de praktijk blijkt echter dat veel 
bewoners al die nieuwe technieken en 
systemen niet optimaal gebruiken. Of ze kunnen 
tal van kleine energiebesparende maatregelen 
niet zelf uitvoeren. Ook gaan ze niet in alle 
gevallen bewust om met energie. Dat is 
natuurlijk zonde voor hun portemonnee én voor 
het milieu. Om u bij dit alles met raad en daad 
bij te staan, zet Antares binnenkort duurzaam-
heidscoaches in, zowel in de gemeente Venlo 
als in de gemeente Peel en Maas.

Woonlasten
Eerder gaven huurders in een klantenpanel al 
aan dat ze behoefte hebben aan kennis en 
informatie op het gebied van duurzaamheid 
en energie. Begrijpelijk, vindt projectleider 
klantprojecten Debby van Gerven van 
Antares, een van de medewerkers die 
betrokken is bij de plannen om te komen tot 
duurzaamheidscoaches. ‘Een optimaal 
gebruik van de installaties in je woning leidt 
tot een comfortabel en gezond binnenklimaat 
en wie wil dat nou niet? Gebrek aan kennis 
over duurzaamheid en energie kan onbe-
doeld ook leiden tot verspilling en hogere 
woonlasten. Dus al met al snap ik best dat 
huurders hun kennis op dit terrein willen 
bijspijkeren. En laten we eerlijk zijn, bij de 
oplevering van een nieuwe woning of een 

woning die energetisch verbeterd is, krijgen 
huurders zoveel informatie dat het menselijk 
is dat die informatie dan niet in één keer blijft 
hangen. De duurzaamheidscoach is dan een 
nuttige vraagbaak.’

Het is de bedoeling dat huurders die meer 
willen weten over duurzaam wonen een 
afspraak inplannen met een duurzaamheids-
coach. De coach is een deskundige vrijwilliger 
die huurders specifiek informeert en adviseert 
over energiebewust gedrag en een duurzaam 
gebruik van hun woning. In eerste instantie wil 
Antares twee duurzaamheidscoaches 
aanstellen. Die krijgen dit najaar een oplei-
ding. Het is de verwachting dat de coaches 
per persoon gemiddeld drie huurdersge-
sprekken per week kunnen voeren. 

Ervaringen uitwisselen
Andere woningcorporaties in Limburg gaan 
ook duurzaamheidscoaches opleiden. Net als 
Antares doen ze dat via de Natuur en 
Milieufederatie Limburg. Doordat de coaches 
allemaal dezelfde opleiding krijgen, kunnen 
ze later werkervaringen uitwisselen en zijn ze 
in de toekomst eventueel ook regionaal 
inzetbaar. Daarnaast werkt Antares hierin 
nauw samen de gemeente Venlo. Venlo gaat 
de duurzaamheidscoaches vooral inzetten bij 
particuliere woningbezitters. Elke Venlonaar 
kan dus binnenkort een duurzaamheidscoach 
inschakelen, zowel de huurder als de particu-
liere eigenaar.

Duurzaamheidscoaches adviseren en 
informeren huurders Trouwens, iets voor u misschien om te worden opgeleid tot 

duurzaamheidscoach? Als u hier meer over wilt weten, stuur 
dan een e-mail naar personeelszaken@thuisbijantares.nl.
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Brandveiligheid 
begint bij uzelf!

Antares en Brandweer Limburg-Noord vinden uw brandveiligheid 
belangrijk. Helaas kunnen wij door de coronacrisis op dit moment 
geen brandveiligheidsbijeenkomsten in woongebouwen organise-
ren. Daarom geven we op deze pagina’s graag enige uitleg over het 
voorkomen van brand in uw woning.

Menselijk handelen
Maar eerst wat meer informatie over 
woningbranden. Wist u bijvoorbeeld 
dat twee derde van de woningbran-
den door menselijk handelen 
ontstaat? Door bewust bezig te zijn 
met brandveiligheid kunt u zelf al 
veel voorkomen, bijvoorbeeld:

•  De wasdroger staat in de top 10 
van brandoorzaken. Zet de droger 
daarom niet aan als u gaat slapen 
of als u niet thuis bent en reinig 
het filter van de wasdroger na elke 
droogbeurt. Als het filter vol stof 
zit, wordt de kans op brand groter. 

•  Gebruik originele laders om 
apparaten op te laden. Door 
andere laders te gebruiken, is het 
mogelijk dat het vermogen van 
apparaat en lader niet met elkaar 
overeenkomen. Hierdoor loopt u 
het risico dat de lader zo heet 
wordt dat er kortsluiting ontstaat 
en uiteindelijk brand. Laad 
apparaten op als u wakker bent.

•  Laat u niet afleiden bij het koken 
en zorg dat brandbare spullen niet 
te dicht bij het fornuis staan. Dit 

geldt ook als u elektrisch, op 
inductie of keramisch kookt. Zorg 
er altijd voor dat u een passende 
deksel bij de hand hebt voor het 
geval dat de vlam in de pan slaat.

Rookmelders redden levens
Bij brand hebt u drie minuten om uw 
huis te ontvluchten. Het is dus 
belangrijk dat u zo snel mogelijk 
wordt gewaarschuwd als er brand 
ontstaat. Een rookmelder is daarbij 
een onmisbaar hulpmiddel. Rookmel-
ders redden levens! Weet u of uw 
rookmelder werkt? Deze kunt u testen 
door op de testknop te drukken. Wij 
adviseren u om dit een keer per 
maand te doen, bij voorkeur op een 
vast moment, omdat dat het 
makkelijker maakt om de controle in 
te plannen. Om een goede werking 
van de rookmelder te garanderen, is 
het belangrijk deze regelmatig met 
de stofzuiger schoon te maken. Als 
uw rookmelder af en toe piept, is de 
batterij bijna leeg en aan vervanging 
toe. Een goed onderhouden 
rookmelder gaat wel tien jaar mee! 
De houdbaarheidsdatum staat op de 
rookmelder.



15

Thuis b
ij A

ntares V
eilig

heid

Vluchtplan
Hebt u er weleens over nagedacht hoe u uw 
huis kunt ontvluchten bij brand? Hoe komt het 
snelst en veiligst buiten? Welke obstakels 
belemmeren een snelle vlucht? Haal die weg. 
Waar moet u de sleutel pakken? Zorg dat u 
ALTIJD een sleutel voor noodgevallen bij de 
vluchtdeur hebt liggen/hangen, dan komt u 
altijd veilig buiten.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Zodra de omstandigheden het weer toelaten, 
wil de brandweer weer graag voorlichtingsbij-
eenkomsten voor bewoners van woongebou-
wen organiseren. Wilt u uw woongebouw 
hiervoor aanmelden, stuurt u dan een e-mail 
naar leefbaarheid@thuisbijantares.nl.

Hoe brandveilig bent u?
Test het op www.brandweer.nl/brandveilig-
heid/brandveilig-leven-test-je-zelf
Maak ook de puzzel om erachter te komen wat 
u zelf kunt doen om woningbrand te voorko-
men! De meeste antwoorden vindt u in het 
artikel; maar niet allemaal. 

Om de opgedane kennis te testen, kunt u 
de puzzel proberen op te lossen. Mail de 
oplossing uiterlijk 15 oktober naar 
communicatie@thuisbijantares.nl en ding 
mee naar een prijzenpakket dat de 
brandweer en Antares beschikbaar stellen.  

1.  Bestaat er een rookmelder voor doven en 
slechthorenden?

2.  Laad apparaten op als u …… bent.

3.  Reinig het filter van de wasdroger na of 
voor iedere ……….

4.  Wat is de beste plek om de huissleutel te 
bewaren voor het geval er brand uitbreekt? 
In de buurt van de ........

5.  Een rookmelder is belangrijk, want wie 
slaapt, kan rook niet ……

6.  Hoeveel minuten hebt u om de woning te 
ontvluchten in geval van brand? ….

7. Belemmeringen bij het vluchten. ……..

8.  Wat is de meest logische plek voor een 
rookmelder? Aan het .......

9.  Hoe heten de afspraken die u maakt met 
medebewoners over hoe het huis bij brand 
te ontvluchten? ……….

10.  Om oververhitting te voorkomen, rolt u 
deze helemaal af ………..

11.  Wat is de meest voorkomende oorzaak van 
fatale woningbranden? …..

12.  De vlam slaat in de pan. Waarmee dooft u 
het vuur? ……

13.  Hier moet u de rookmelder regelmatig 
goed mee schoonmaken ……….

14.  Hoe vaak per jaar adviseert de brandweer 
om de rookmelder te testen? ……

15.  Gebruik  ……… laders om apparaten op 
te laden.

16.  Als ik naar bed ga, doe ik mijn 
woonkamerdeur …..

De letters in de gekleurde vakjes vormen twee woorden om de  
volgende zin logisch af te maken: Voorkom brand, gebruik …

1

2

3

4

5

6

7

8

15

9

11

16

10

12

13

14
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Al 48 jaar woont Lies Neeten (74) in Kessel. Maar 
de geboren Venlose is en blijft een stads meisje. 
‘Sinds mijn zeventiende zet ik geen stap buiten de 
deur zonder make-up, gestifte lippen en oorbellen. 
Iedereen kent mij zo al heel lang. Als je dat stads 
noemt, prima. Maar ik hoef nooit meer terug naar 
Venlo. Daarvoor heb ik het hier veel te goed naar 
mijn zin.’

Manus van alles 
van De Merwijck 
Lies Neeten

Thuis bij
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Met ‘hier’ bedoelt Lies Kessel en dan met 
name woonzorgcomplex De Merwijck. ‘Voor 
die tijd woonden mijn man Lambert en ik 
bijna veertig jaar aan Perkerveld. Daar was 
niks mis mee, maar ik kon op een gegeven 
moment steeds moeilijker de trappen op en 
af. Lambert en ik waren dan ook de koning 
te rijk toen de we in 2011 de sleutel van dit 
appartement in De Merwijck kregen.’

Betrokken
Lies zegt dat iedereen in De Merwijck erg 
betrokken bij elkaar is, of het nou de 
bewoners van de appartementen zijn, 
ouderen met dementie die onder de hoede 
van Proteion wonen of de bewoners met een 
meervoudige beperking die via Daelzicht in 
het multifunctioneel centrum onderdak 
hebben. 

‘Ik ben sowieso iemand die heel makkelijk 
praat, dus ik voel me hier als een vis in het 
water. Sinds ik hier woon heb allerlei vormen 
van vrijwilligerswerk gedaan. Elke vrijdag ga 
ik bijvoorbeeld soep maken bij Daelzicht. 
Knutselen met cliënten van Daelzicht en 
Proteion doe ik ook geregeld. Vanwege 
corona ligt dat allemaal stil, maar zodra het 
kan, pak ik dat weer op. Verder ben ik 
secretaris van de bewonersvereniging van 
De Merwijck. Wij organiseren heel erg veel. 
We doen mee aan Burendag en aan NLdoet. 
Ook hebben we ieder jaar een kerstdiner, 
sinterklaaskienen, een barbecue en een 
brunch. En elke twee weken hebben we een 
drukbezochte koffiemiddag voor de 
bewoners. Vooral die koffiemiddag hebben 

de bewoners in de coronaperiode heel erg 
gemist. Natuurlijk snap ik dat heel goed, 
maar juist in Kessel, dat zo zwaar getroffen is 
door COVID-19, zou je verwachten dat 
kwetsbare ouderen extra terughoudend zijn 
om samen te komen.’

Actief
Zelf heeft Lies een aantal fysieke 
beperkingen, waardoor zij buiten de deur 
van een rollator of rolstoel gebruik moet 
maken. ‘Maar dat weerhoudt mij er niet van 
om zo actief mogelijk te blijven.’ Ze wijst 
naar een theekastje dat vol staat met foto’s. 
‘Daar wil ik voorlopig niet tussen komen te 
staan, want als je foto daarbij staat dan ben 
je er niet meer. Ik heb vier zussen en een 
broer overleefd en ben voorlopig niet van 
plan om hen achterna te gaan. Ik wil nog 
veel te veel. Wat ik zeker nog eens met 
Lambert wil doen is onze zoon en schoon-
dochter bezoeken in Noorwegen. Die werkt 
daar op een luxe vakantiepark. Dat is voor 
ons natuurlijk mooi meegenomen, want wij 
mogen in zo’n huisje logeren. Maar waar 
Lambert en ik daar vooral van genieten is de 
rust, de ruimte en de prachtige ongerepte 
Noorse natuur.’

Plaatje
Een mooi voorbeeld daarvan prijkt op een 
uitvergrote vakantiefoto die de wand van Lies’ 
balkon siert. ‘Is het niet net een schilderij? Zo 
mooi is het daar dus écht! Maar ik geniet ook 
van mijn eigen balkon hoor. Zeker nu de 
gerbera’s in volle bloei staan. Dat is ook een 
mooi zomers plaatje, toch?’
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Hennepkwekerijen en drugslabs:

help ze uw buurt uit
Veel huurders hebben het 
idee dat het aanpakken 
van drugscriminaliteit 
een zaak van de politie is. 
Grotendeels is dat ook 
waar, maar de politie kan 
weinig beginnen zonder 
informatie van de burger, 
van u dus.

Toch zijn veel burgers er huiverig voor om 
melding te maken van zaken die het daglicht 
niet kunnen verdragen. ‘Begrijpelijk maar 
onnodig, want als je verdachte zaken meldt bij 
Meld Misdaad Anoniem blijf je gegarandeerd 
anoniem als melder’, zegt Operationeel 
Expert Wijk van de politie Maikel Boom.

Leefbaarheid
Antares investeert aanzienlijk in de verbete-
ring of het behoud van leefbaarheid van 
wijken. Het spreekt voor zich dat ondermijnen-
de criminaliteit, zoals hennepteelt, drugshan-
del en witwaspraktijken, niet bevorderlijk zijn 
voor de leefbaarheid. Criminele activiteiten 
gaan vaak met overlast gepaard. Hennepteelt 
kan daarnaast brandgevaar veroorzaken, 
omdat henneptelers dikwijls illegaal stroom 
aftappen. Logisch dat Antares hard optreedt 
tegen drugshandel en hennepteelt vanuit 
huurwoningen. Daders worden zonder pardon 
uit hun woning gezet.

Represailles
Ook buurtbewoners zitten niet te wachten op 
ondermijnende activiteiten in hun wijk. 
Tegelijkertijd deinzen sommigen ervoor terug 
om verdachte zaken te melden. ‘Ik kan me dat 
voorstellen’, zegt Maikel Boom. ‘Waarschijnlijk 

zijn ze bang voor represailles. Zelfs voor een 
melding bij Meld Misdaad Anoniem is een 
aantal ongeruste buurtbewoners beducht, 
omdat ze er niet gerust op zijn dat hun 
identiteit daadwerkelijke anoniem blijft. 
Uiteindelijk bellen sommigen dan maar met 
het reguliere nummer van de politie. Maar als 
je dat doet, is je nummer bekend en is het een 
fluitje van een cent om de identiteit van de 
beller te achterhalen. Wanneer je als tipgever 
je identiteit niet prijs wilt geven, kun je het 
beste met Meld Misdaad Anoniem bellen of 
daar de melding online naartoe sturen. Dan is 
je anonimiteit gegarandeerd gewaarborgd.’

Anoniem blijven
Op de website www.meldmisdaadanoniem.nl 
staat dat deze organisatie de anonimiteit van 
de melder zelfs belangrijker vindt dan het 
oplossen van een zaak. Boom: ‘Ook zelf kan 
de tipgever het nodige doen om anoniem te 
blijven. Zorg dat niemand u kan horen als u 
belt met Meld Misdaad Anoniem, ook wel M. 
genoemd. Verwijder het nummer van M. uit de 
lijst met gekozen nummers en zeg tegen 
niemand dat u bij M. hebt gemeld. Geeft u 
online een tip door, voorkom dan dat iemand 
kan meelezen en verwijder na afloop de 
browsergeschiedenis op uw computer.’ 
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Hoe herkennen?
Een mogelijke andere reden waarom burgers terughoudend zijn 
met het melden van verdachte zaken, is dat ze niet zeker weten of 
datgene wat ze menen te zien ook daadwerkelijk met een 
criminele activiteit heeft te maken. Daarom pakt Maikel Boom er 
graag een brochure bij met zaken waaraan u ondermijnende 
activiteiten als hennepteelt of drugshandel kunt herkennen:

•  Stankoverlast (een sterke, vreemde geur als bij 
een coffeeshop, of een zoete chemische of 
anijsachtige geur)

•  Geluidsoverlast (voortdurend zoemend/brommend 
geluid)

•  Extra ontluchtingspijpen in het dak

•  Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)

•  Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)

•  Condensvorming op de ramen

•  Stroomstoringen

•  Geblindeerde ramen (rolluiken, folie)

•  Beveiliging (met camera’s of personen)

•  Bij sneeuw: een sneeuwvrij dak

•  Bouw- en sjouwactiviteiten op ongebruikelijke 
tijdstippen

•  Achterstallige of contante huurbetalingen

•  Opvallende verbouwingen in leegstaande panden

•  Aanwezigheid van blauwe vaten of jerrycans

•  Bedrijvigheid met busjes of kleine vrachtwagens 
dicht tegen het gebouw

•  Onduidelijkheid of een pand bewoond wordt

•  Vreemde activiteiten in de buurt (onderbuikgevoel)

Speel niet zelf de held!
Maikel Boom: ‘Meldingen van inwoners, hoe klein ook, kunnen voor de politie van 
groot belang zijn. Dus heeft u ook maar het geringste vermoeden dat er bij u in 
de buurt een hennepkwekerij of drugslab gevestigd is of heeft u last van een 
kwekerij of drugslab, bel dan direct de politie of Misdaad Anoniem. Speel hoe 
dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af. Productieplaatsen zijn gevaarlijk en 
achter de hennepteelt en de productie van synthetische drugs zitten vaak zware 
criminelen. Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige 
risico’s.’ 

Meer informatie over de gevaren van hennep in een woning staat op  
www.politie.nl.themas/illegale-hennepteelt

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis) meldmisdaadanoniem.nl
Algemene nummer politie 0900-8844
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zorgen door 
coronacrisis

Huurtoeslag aanvragen over 2019

Toen op 15 maart de zogenoemde ‘intelligen-
te lockdown’ werd aangekondigd, was dat in 
eerste instantie voor enkele weken. Maar al 
snel werden weken maanden. Veel mensen 
hebben opeens voor langere tijd geen of 
minder inkomsten. Met alle zorgen van dien. 
‘Gelukkig heeft een aantal huurders hun 
zorgen direct geuit’, vertellen incassomede-
werkers Inge Ramakers en Marieke Bouman-
ns. ‘Doordat zij tijdig hun situatie aan ons 
kenbaar maakten, hebben we deze huurders 
gerust kunnen stellen en samen oplossingen 
bedacht voor een (aankomende) huurachter-
stand.’

Zorgen wegnemen
Vooral de onzekerheid speelt mensen parten. 
Niemand weet wanneer het werk weer hervat 
kan worden of wanneer een nieuwe baan in 
het verschiet ligt. ‘We bieden de helpende 
hand en kijken vooral ook samen naar de 
maatregelen die de overheid treft om te 
voorzien in (tijdelijk) inkomen. Zoals het 
steunpakket voor zelfstandig ondernemers. 

Nog heel even (tot 1 september) kunt u 
nog huurtoeslag aanvragen over 2019. 
Heeft u in 2020 te maken gekregen met 
een inkomensterugval? Dan kunt u direct 
huurtoeslag aanvragen. Maar let op: voor 
het berekenen van de huurtoeslag wordt 
uw totale jaarinkomen bekeken. Twijfelt u 
of u met uw inkomen in aanmerking komt? 
Dan kunt u ook de jaaropgaves afwachten 
die u begin 2021 ontvangt. Zo ziet u 

meteen wat uw totale jaarinkomen in 2020 
is geweest. U kunt dan tot 1 september 
2021 alsnog de huurtoeslag aanvragen 
over heel 2020. 

Heeft u eigen vermogen in box 3? Dan 
heeft u geen recht op huurtoeslag (meer). 

De huurtoeslag aanvragen of stopzetten 
kan via mijn.toeslagen.nl. 

Dat neemt in veel gevallen al veel zorgen 
weg.’ Ook zijn er huurders die zich later of 
nog niet hebben gemeld. Vooral over de 
mensen die zich niet melden, maken Inge en 
Marieke zich zorgen. ‘We kunnen alleen 
helpen als mensen contact met ons zoeken.’ 

Niet afwachten
Marieke en Inge benadrukken dat het altijd 
maatwerk is om tot een passende oplossing 
te komen. ‘Elke situatie is uniek. Belangrijk is 
dat mensen zich altijd melden als zij financiële 
zorgen hebben of verwachten. Ook als de 
coronacrisis weer achter de rug is.’ Gelukkig 
merkt het incassoteam dat steeds meer 
mensen inzien dat vroegtijdig contact 
opnemen het beste is dat ze kunnen doen. 
‘Afwachten zorgt niet alleen vaak voor nóg 
meer geldproblemen, maar ook voor heel 
veel kopzorgen en slapeloze nachten. Onze 
ervaring is dat dit een stuk minder is als je je 
zorgen deelt. Maak er dus gebruik van; we 
helpen graag.’ 

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 advies voor huurders die in de 
problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis.
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Antares-app 
in een nieuw 
jasje

U vindt de (gratis) app van Antares in de App 
Store of Google Play. Geef bij de zoekterm 
‘Antares’ in en u ziet meteen ons kleurrijke 
logo. Als u de app downloadt en activeert, 
kunt u meteen het actuele woningaanbod 
bekijken, naar Mijn Antares of naar de 
website van Antares voor meer info. Ook 
kunt u direct het belangrijkste nieuws 
bekijken of een formulier invullen. 

Nieuw: handleidingen
Maar er is meer. Sinds kort is de app namelijk 
uitgebreid met het onderdeel handleidingen. 
Hier vindt u diverse handleidingen van 
installaties die in uw woning zijn toegepast. 
Via het menu kiest u de handleiding waar u 
naar op zoek bent. Wilt u bijvoorbeeld meer 

weten over uw verwarming of ventilatiesy-
steem? Klik dan op het juiste onderwerp. Via 
de vervolgkeuzes komt u snel en eenvoudig 
bij de handleiding die u zoekt. Helaas zijn niet 
alle handleidingen voorhanden. Staat uw 
handleiding er niet bij en is deze ook online 
niet te vinden? Neem dan even contact op 
met Antares. De contactgegevens vindt u ook 
in de app.

Slimmer en makkelijker 
Antares is voortdurend op zoek naar manie-
ren om het regelen van woonzaken voor u 

makkelijker te maken. De app is er hier een 
van. Maar wist u bijvoorbeeld ook al dat u 
met ons Klant Service Centrum kunt chatten 
via de website? Een handige optie voor ‘even’ 
een vraag tussendoor. 

Ook Mijn Antares is een handige optie. Door 
in te loggen, krijgt u alleen de gegevens en 
opties te zien die gelden voor uw situatie. Erg 
handig als u bijvoorbeeld een reparatiever-
zoek wilt indienen. Via het stappenplan kunt u 
heel precies aangeven waar het euvel zich 
bevindt. Onze partnerbedrijven kunnen 
daardoor heel gericht aan de slag om uw 
probleem snel en efficiënt op te lossen.
Tot slot nodigen wij u graag uit om onze 
Facebookpagina te volgen. Hier publiceren 
wij regelmatig nuttige en leuke berichten over 
alles wat ons bezighoudt. Ook als er opeens 
een storing is of een andere acute melding, 
zetten we dat direct op Facebook. Zo 
proberen wij u goed en snel op de hoogte te 
houden. 

Klant Service Centrum
Bent u (nog) niet zo digitaal? Weet dan 
dat ons Klant Service Centrum elke 
werkdag telefonisch bereikbaar is via 
(077) 373 36 66 en dat u in de ochtend-
uren kunt binnenlopen in onze Woon-
Winkel aan de Venloseweg in Tegelen. 
Onze medewerkers helpen u graag! 

Wist u al dat Antares een eigen app heeft? Dat is al een 
tijdje zo, maar pas geleden hebben wij deze app 
helemaal vernieuwd. Een handige manier om uw 
woonzaken via uw mobiel of tablet te regelen. 
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Barbecue op balkon

Ventileren

Achterompaden

Zonnepanelen

In de zomerperiode is het natuurlijk heerlijk om te 
barbecueën, ook als je geen tuin, maar een balkon hebt. 
Bedenk daarbij wel dat op balkon alléén elektrische 
barbecues zijn toegestaan, in verband met brandgevaar 
en overlast. Eet smakelijk!

Ventileren is belangrijk voor een gezond klimaat in de woning. 
In deze coronatijd is het extra belangrijk om uw woning goed 
te luchten. Maak daarbij verstandig gebruik van de beschikba-
re installaties is uw woning. Ramen en/of deuren openzetten 
kan ook een optie zijn, maar doet dat dan op warme dagen bij 
voorkeur ’s ochtends vroeg of laat op de avond, zodat u de 
hitte buiten houdt.

Ons team Leefbaarheid krijgt geregeld klachten over 
achterompaden die rommelig zijn en waar onkruid welig tiert. 
Wij willen u erop wijzen dat huurders zelf verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud van achterompaden. Dat betekent 
dat er geen afvalcontainers, fietsen of andere obstakels de 
doorgang mogen belemmeren en dat de huurders het pad 
zelf onkruidvrij horen te houden. Tip: wied het onkruid bij 
toerbeurt of doe het samen met medebewoners, dan is het 
zo gepiept!

Woont u in een woning met een ‘eigen’ dak? Dan biedt 
Antares u zonnepanelen tegen zeer gunstige voorwaarden.  
Wij zorgen voor de installatie en het onderhoud. U betaalt 
voor het gebruik van de panelen, maar dat is altijd minder 
dan de opbrengst van de zonne-energie. U gaat er dus altijd 
op vooruit. Het milieu ook! Geïnteresseerd in zonnepanelen?  
Vul dan het interesseformulier in. Dit vindt u op  
www.thuisbijantares.nl/ik-huur/energie/zonnepanelen.

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.

Maak jij het verschil 
in Vastenavondkamp?
In Vastenavondkamp kunnen woningzoekenden die als 
vrijwilliger een actieve bijdrage willen leveren aan de leefbaar-
heid van deze Blerickse wijk met voorrang een woning krijgen. 
We zoeken met name vrijwilligers op het gebied van sport en 
gezondheid, mensen die verstand hebben van groenonder-
houd en nieuwe bewoners die activiteiten voor kinderen willen 
organiseren. Maar vrijwilligers met andere ideeën zijn ook 
welkom. Interesse? Kijk dan op www.thuisbijantares.nl en vul 
het aanmeldformulier in.
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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

horizontaal
1 toneelstuk 6 vlek op iemands eer 10 Griekse letter 14 oproerling 
15 De vreemde munt komt uit de lucht vallen. 16 Europeaan 17 gym-
nastiekspel 19 boon 20 honderd vierkante meter 21 erffactor 22 schaar-
ste 24 hoofdofficier 27 staaf goud 28 rivier in Nederland 29 militairen 
te paard 33 glazuur 36 veroverd goed 38 van adel 39 plakband 40 Het is 
alles bij elkaar wel je verdiende loon. 41 insectenlarve 42 daarbinnen 
43 taal 44 van bepaalde grondsoort 45 hervatting van werkzaamheden 
47 deel van het gelaat 48 zwemvogel 49 gierwagen 53 verstikken 56 ke-
ver 57 ik (Latijn) 58 wigwam 59 in hechtenis nemen 63 slotwoord van 
gebeden 64 Belgisch paneel. 65 adelaar 66 soort kabeljauw 67 Austra-
lische struisvogel 68 koprol in de lucht.

verticaal
1 onuitstaanbaar mens 2 reproductie (afk.) 3 zilverpopulier 4 Engelse 
mannen die niet met name genoemd worden. 5 zeevogel 6 klos 7 ri-
vier in Duitsland 8 roem 9 vrachtwagen 10 flat 11 optisch hulpmiddel 
12 gebrek 13 geen enkele uitgezonderd 18 een mooie indruk maken 
23 gebouw in Amsterdam 25 bepaling van richting 26 rivier in Afrika 
27 Hard Engels bed. 30 plaats in Noord-Holland 31 denkvermogen 
32 wartaal spreken 33 gast 34 lopend gerucht 35 vrouwelijk dier 36 uit-
gebreid 37 tijdmaat 40 tweejaarlijkse tentoonstelling 44 plant 46 Dat 
dier ligt voor de kust. 47 steenvrucht 49 koosnaampje 50 vent 51 dien-
der 52 koeksoort 53 dierenverblijf 54 gebarenspel 55 toegankelijk 
56 drietal 60 drank 61 bergplaats 62 tijdperk.

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

© Sanders puzzelboeken
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Puzzel 

Doordenker
Contact

gegevens

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

De nieuwe puzzel is een combinatie van een cryptogram en een kruiswoord puzzel. 
De cryptische omschrijvingen zijn vetgedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, vult u 
de gevraagde letters in de genummerde vakjes van de oplossingsbalk in. 

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 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!

Een tuin- of balkonfeestje 

met vrienden? 

Hou rekening met   

uw buren!

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.toneelstuk 6.vlek op iemands eer 10.Griekse letter 
14.oproerling 15.De vreemde munt komt uit de lucht 
vallen. 16.Europeaan 17.gymnastiekspel 19.boon  
20.honderd vierkante meter 21.erffactor 22.schaarste
24.hoofdofficier 27.staaf goud 28.rivier in Nederland 
29.militairen te paard 33.glazuur 36.veroverd goed  
38.van adel 39.plakband 40.Het is alles bij elkaar wel 
je verdiende loon. 41.insectenlarve 42.daarbinnen
43.taal 44.van bepaalde grondsoort 45.hervatting van 
werkzaamheden 47.deel van het gelaat 48.zwemvogel 
49.gierwagen 53.verstikken 56.kever 57.ik (Latijn)  
58.wigwam 59.in hechtenis nemen 63.slotwoord van
gebeden 64.Belgisch paneel. 65.adelaar 66.soort 
kabeljauw 67.Australische struisvogel 68.koprol in de 
lucht.

VERTICAAL
1.onuitstaanbaar mens 2.reproductie (afk.)  
3.zilverpopulier 4.Engelse mannen die niet met  
name genoemd worden. 5.zeevogel 6.klos 7.rivier  
in Duitsland 8.roem 9.vrachtwagen 10.flat 11.optisch 
hulpmiddel 12.gebrek 13.geen enkele uitgezonderd 
18.een mooie indruk maken 23.gebouw in Amsterdam 
25.bepaling van richting 26.rivier in Afrika  
27.Hard Engels bed. 30.plaats in Noord-Holland  
31.denkvermogen 32.wartaal spreken 33.gast  
34.lopend gerucht 35.vrouwelijk dier 36.uitgebreid
37.tijdmaat 40.tweejaarlijkse tentoonstelling 44.plant 
46.Dat dier ligt voor de kust. 47.steenvrucht  
49.koosnaampje 50.vent 51.diender 52.koeksoort  
53.dierenverblijf 54.gebarenspel 55.toegankelijk  
56.drietal 60.drank 61.bergplaats 62.tijdperk.
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Bouwend gezin 
weer thuis
In nieuwbouwwijk Harmonie aan de Paul 

Guillaumestraat in Tegelen hebben twee 

kunstwerken weer min of meer hun 

oorspronkelijke plek teruggekregen. Tot 2012 

hingen de in beton gegoten reliëfs als één 

kunstwerk op de buitenmuur van de maisonnettes 

die voorheen op deze plek stonden. De titel van het 

werk is ‘Het bouwend gezin’. De in Tegelen 

geboren kunstenaar Dries Engelen maakte het 

werk in 1963 in opdracht van de Tegelse 

Bouwvereniging, een van de voorgangers van 

Antares die in dat jaar een halve eeuw bestond. 

Aanleiding was de ingebruikname van de 1500e 

woning. Burgemeester Rutten onthulde het werk in 

augustus 1963. De Heemkundige kring Tegelen is 

blij dat het werk 57 jaar later weer ‘thuis’ is.


