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ColofonOp naar een 
coronavrij 2021

Zo, daar zit ik dan in mijn zoveelste weekje 
lockdown thuis aan de keukentafel. De onge-
makkelijke keukenstoel heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor een iets minder ongemak-
kelijke bureaustoel. De stoel uit de kelder 
waarop mijn zonen ooit beweerden gestudeerd 
te hebben.

Het zal u niet anders vergaan dan mij. We zijn 
dat ellendige virus zo langzamerhand spuugzat. 
Maar zoals onze minister-president al zei: ‘Het 
virus is ons nog niet zat’, en dus zullen we ons 
nog even moeten beperken in onze bewegings-
vrijheid. Maar er is licht aan de horizon. Een 
effectief vaccin dient zich aan en wie weet 
kunnen we dat prikje aan het begin van het 
nieuwe jaar tegemoetzien.

Zover is het helaas nog niet. De feestdagen zullen 
anders verlopen dan andere jaren. Pakjesavond 
voor twee, maximaal vier personen. Een 
kerstdiner waarbij de gebraden kalkoen de 
meeste plaats inneemt aan tafel. Een jaarwisse-
ling met sterrenflitsers waarbij de knal van de 

champagnekurk dit jaar eens niet wordt over-
stemd door zogeheten astronauten en bazooka’s. 

De aanpassingen leiden ook tot nieuwe 
inzichten. Waar tot voor kort thuiswerken een 
uitzondering was, hoor je nu steeds meer 
stemmen die zeggen dat dit best wel eens 
structureel kan worden. We hoeven minder te 
reizen, het openbaar vervoer en de wegen 
worden ontlast. Allerlei logistieke problemen 
thuis kunnen makkelijker worden opgevangen. 
De moderne communicatietechnieken maken 
het mogelijk om toch op elk moment van de 
dag contact te onderhouden met collega’s, 
klanten, huurders en relaties. Zelf heb ik ontdekt 
dat dat soms heel effectief kan zijn.

Maar het is niet alles. Mensen hebben ook de 
behoefte om elkaar te ontmoeten. We zijn 
uiteindelijke vooral sociale wezens. En daarom is 
het te hopen dat we in het nieuwe jaar zo snel 
mogelijk naar een vorm van normaal terug 
kunnen keren. Wij willen onze huurders die vijftig 
jaar huren weer graag een leuke middag 

bezorgen bij ons op kantoor. We willen graag 
weer informatie-avonden organiseren vooraf-
gaand aan renovaties of nieuwbouwplannen.  

We willen onze huurders weer thuis bezoeken 
zonder mondkapje om afspraken te kunnen 
maken over een geplande keuken- of badkamer-
renovatie of verhuizing. Zoiets hoort een feestje 
te zijn en dat vier je niet alleen maar via e-mail, 
vinden wij.

Nog even op de tanden bijten en dan met het 
vizier vooruit op naar een virusloze toekomst in 
2021. Terugkijken op 2020 slaan we dit jaar maar 
een keer over. Daar is best reden toe, toch?!

Graag wens ik al onze huurders en relaties  
fijne feestdagen en een voortreffelijk  
coronavrij 2021 toe.

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 

Thuis bij Antares is een uitgave van Antares 
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Weer of geen weer; ook de afgelopen tijd zijn er weer bergen 

werk verzet door de aannemers van Antares. En hoewel al dat 

verbouwen overlast met zich meebrengt voor onze bewoners, 

doet het resultaat ze dat meestal snel vergeten. Want wie wil nu 

niet een lagere energierekening én meer wooncomfort? 

Volop 
verbeteren 

Molenbeek, Tegelen
Een mooi kerstcadeau voor de bewoners van de 39 duplexwoningen en zeventien gezins-
woningen aan de Molenbeek: een mooi opgeknapte woning die helemaal af is. Bij alle 
woningen zijn de spouwmuren en vloeren voorzien van extra isolatiemateriaal. Op het dak 
zijn zonnepanelen geplaatst. Tot slot zijn alle kozijnen en voordeuren vervangen. De 
bewoners van de gezinswoningen, die deels ook aan Donkesven liggen, mochten boven-
dien kiezen welk type en kleur voordeur hun voorkeur had. Bij de duplexwoningen zijn 
naast deze werkzaamheden ook de daken gerenoveerd en is er een CO2-gestuurd 
ventilatiesysteem aangebracht voor een prettiger binnenklimaat. Tot slot is het voegwerk 
vernieuwd. Ook al was daar wat tegenslag in eerste instantie, nu alles klaar is, mag het 
resultaat er zeker zijn!

Klingerberg, Blerick
In het begin van het nieuwe jaar kunnen de bewoners van 72 woningen aan de Klingerberg 
genieten van hun opgeknapte woning. Dan is de energetische verbetering van hun thuis 
klaar! Vloeren en platte daken zijn geïsoleerd en zonnepanelen liggen op het dak. Ook zijn 
de woningen voorzien van nieuwe, kunststof kozijnen en voordeuren.  
Met de nieuwe gevelbekleding zien de woningen er niet alleen goed en eigentijds ook, 
maar zijn ze ook toekomstbestendig voor heel wat jaartjes! 

Voor

Voor

Na

Na
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Vastenavondkamp, Blerick
De energetische verbetering van de eerste 124 
woningen in de Blerickse wijk Vastenavondkamp 
schiet aardig op! De daken zijn vernieuwd, 
geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Ook 
de spouwmuren zijn geïsoleerd. Op zolder 
worden een energiezuinig ventilatiesysteem en 
een warmtepomp geïnstalleerd. Ook de 
buitenkant wordt niet vergeten: nieuw schilder-
werk, gerenoveerd voegwerk en nieuwe 
gevelbekleding zorgen voor een frisse en nette 
aanblik. De werkzaamheden lopen naar 
verwachting nog tot februari 2021 door. 

Aansluitend aan dit project, gaan we direct door 
met het opknappen van nog eens 126 gezinswo-
ningen in de wijk. De werkzaamheden zijn voor 
een deel vergelijkbaar. Een verschil is dat hier 
geen warmtepomp wordt toegepast. Wel 
worden kozijnen en deuren vervangen door 
kunststof exemplaren met HR++ glas. In de 
huiskamergesprekken die de afgelopen tijd 
hebben plaatsgevonden, hebben de bewoners 
alle ins en outs over de verbouwing van hun 
woning te horen gekregen. Vanaf februari start 
de uitvoering. 

Jan Vermeerstraat, Venlo
Nog een groot project dat binnenkort van start gaat is de 
energetische renovatie van de 126 appartementen aan de Jan 
Vermeerstraat in Venlo. In september werden de bewoners in 
twee bijeenkomsten voorgelicht over het renovatievoorstel. 
Aansluitend vonden de persoonlijke gesprekken plaats met alle 
bewoners afzonderlijk. Vanwege de coronamaatregelen vonden 
die niet plaats aan de keukentafel in elke woning, zoals gebruike-
lijk, maar coronaproof in de bewonersruimte ’t Achterdeurke. 

Het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie en de bemetering 
is een van de belangrijkste onderdelen van de energetische 
renovatie. De gasketels in de techniekruimte zijn verouderd. Deze 
vervangen we door een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK). 
Dit is een mini-energiecentrale, die weliswaar gas verbrandt, maar 
toch erg duurzaam en energiezuinig is. Maar liefst 96% van het 
gas wordt namelijk omgezet in stroom én warmte. De stroom 
gaat rechtstreeks naar de meterkast van elke woning en de 
warmte wordt gebruikt voor de verwarming en warm water. De 
leidingen worden goed geïsoleerd, de radiatoren vervangen en 
er komt een mechanische ventilatie in elke woning. Dat zorgt voor 
een fijn binnenklimaat. Ook wordt de renovatie aangegrepen om 
de woningen gasloos te maken. 

Het project start met het vervangen van de installatie en de 
werkzaamheden aan de buitenkant en in de algemene ruimtes. In 
het voorjaar van 2021 staan de binnenrenovaties op het program-
ma. Daarover worden de bewoners steeds stap voor stap 
geïnformeerd. 

Nieuwbouw De Paast, Meijel
In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar start de 
nieuwbouw van 19 zorgappartementen aan De Paast in 
Meijel. Deze appartementen vormen een uitbreiding van 
het bestaande woonzorgcentrum van Sint Jozef. Een 
verbindingsgang zorgt ervoor dat zorgmedewerkers ook 
hier zorg kunnen verlenen. De appartementen zijn 
bestemd voor mensen met een zorgindicatie. De 
toewijzing van de appartementen verloopt volledig via 
Sint Jozef.    

Tegelijkertijd met de nieuwbouw, worden ook aanpassin-
gen gedaan aan de twintig bestaande appartementen. 
Het gaat vooral om verbeteringen van de brandveiligheid 
van het gebouw, door onder meer een nieuwe brand- en 
ontruimingsinstallatie die wordt aangesloten op de brand-
meldcentrale en een nieuw (zorg)oproepsysteem van Sint 
Jozef. Ook komt er een nieuw toegangscontrolesysteem 
wat het zorgcentrum voor hulpverleners beter toeganke-
lijk maakt. Omdat het voor de vluchtroute van groot 
belang is dat er geen obstakels zijn, wordt een nieuwe 
scootmobielruimte gebouwd. Scootmobielen kunnen hier 
veilig worden gestald en opgeladen, in plaats van bij de 
appartementen op de gang. 

Tot slot wordt meteen van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook de woningen duurzamer te maken. 
Hiervoor worden zonnepanelen op het dak geplaats, 
waarvan de stroomopbrengst direct naar de appartemen-
ten gaat. Ook deze werkzaamheden starten in het eerste 
kwartaal van 2021.

Het nieuwe project in 2021
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Afgelopen zomer namen de 

bewoners van de nieuwbouw-

wijk Harmonie aan de Paul 

Guillaumestraat en de Maas-

veldstraat in Tegelen hun intrek 

in hun woningen. Intussen 

hebben ze hun huis op orde en 

kunnen ze vertellen hoe het 

wonen in Harmonie bevalt.

Bewoners 
Harmonie 
voelen zich 
thuis in nieuwe 
Tegelse buurt

‘Het huis op orde? Nou, wij nog niet hoor’, zegt 
Hanna Ingemey over de telefoon. ‘Toen mijn 
vriend Juul Versleijen en ik op 8 juli de sleutel 
van ons huis kregen, was ik hoogzwanger. 
Gelukkig hadden we de vloer net liggen toen 
onze zoon Louis zich drie weken later meldde, 
maar klaar waren we toen nog niet met de 
afwerking en inrichting. Natuurlijk ging de baby 
voor, dus er zijn best wel wat dingetjes die we 
moeten doen, maar dat komt wel.’

Hanna en Juul zijn vooral blij met de rust die 
ze ervaren op hun nieuwe adres. Hanna: 
‘Eerst hadden we een bovenwoning aan de 
Vierpaardjes in Venlo; daar was het onwijs 

druk, altijd verkeerslawaai. Wat we ook heel 
fijn vinden is dat Louis straks hier gewoon 
voor de deur kan spelen, omdat hier in de 
straat geen auto’s mogen komen. Ik vind het 
nu al gezellig met al die spelende kinderen 
hier in de straat. Sowieso is het al een 
gezellige buurt, voor zover je dat nu in 
coronatijd kunt zien, want veel bewoners 
blijven zoveel mogelijk binnen.’

Babyzwemmen
Net als de meeste mensen kan Hanna niet 
wachten tot de coronacrisis voorbij is, al 
houdt ze er rekening mee dat dat nog wel 
even kan duren. ‘Mijn moeder woont in 

Canada en heeft haar kleinzoon als gevolg 
van de coronacrisis nog niet eens in 
levenden lijve kunnen zien. Ook al maakt 
Louis deze periode natuurlijk nog niet 
bewust mee, toch vind ik het ook voor hem 
sneu dat we niet alles kunnen doen wat we 
eigenlijk zouden willen. Ik was bijvoorbeeld 
graag met hem naar het babyzwemmen 
gegaan, maar dat gaat nu niet door. 
Gelukkig hebben we in ieder geval een huis 
waar we ons op ons gemak voelen.’ 

Hanna en Juul met zoontje Louis

6
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Gelijkvloers
Straatgenoten Toon en Wies Jacobs voelen 
zich ook al helemaal thuis in de nieuwe 
buurt. ‘Dat komt ook omdat we onze buren 
toevallig al lang kennen. Dat maakt het 
direct heel vertrouwd’, zegt Toon. ‘Maar we 
zijn vooral voor het gelijkvloerse huis 
gevallen. Wies en ik willen hier nooit meer 
weg, of het moet naar het crematorium zijn, 
maar dat duurt hopelijk nog heel lang.’ Toon 
en Wies moeten de voortuin nog aanleggen; 
daar staat nu nog alleen een beukenhaagje, 
maar de achtertuin hebben ze al helemaal 
klaar. Daar hebben ze afgelopen zomer al 
volop van kunnen genieten.

Thuis
Leila en Ken Schmacks zijn ook in hun nopjes 
met de woning in Harmonie. ‘Ik heb altijd 
een nieuwbouwwoning gewild, zeker in een 
leuke, rustige en kindvriendelijke buurt als 
deze. Extra blij zijn we met de zonnepanelen, 
de vloerverwarming en de vaste trap naar de 
zolder. Het enige minpuntje vinden we de 
plek van de wtw-installatie zo pontificaal in 
de tuin. Met andere bewoners vinden we het 
jammer dat daar geen betere oplossing voor 
te bedenken is. Intussen beschouwen onze 
dochter van vijf en onze zoon van drie dit 
huis ook al echt als hun thuis. Toen we laatst 
nog eens langs onze vorige woning in 
Belfeld reden, zei de jongste dat hij naar het 
nieuwe huis wilde. Een goed teken 
natuurlijk!’

Toon en Wies Jacobs
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Antares krijgt geregeld klachten van huurders over illegaal gedumpt afval bij 
ondergrondse afvalcontainers in de omgeving van onze woongebouwen. De afgedankte 
kleding, glas, etensresten en ander afval dat nogal eens rond deze milieustations te vinden 
is, trekt ongedierte aan. Zeker ’s zomers stinkt het en bovendien kan het gevaar opleveren 
voor spelende kinderen. Verder geeft het gedumpte afval de buurt een rommelig aanzicht.

Ondergrondse 
afvalcontainers 
bron van overlast

Begrijpelijk dat omwonenden en voorbijgangers erover 
klagen. Alleen heeft klagen bij Antares weinig zin, want het 
enige dat wij kunnen doen is de klacht doorspelen. Woont u 
in de gemeente Venlo dan kunt u klachten over onder-
grondse afvalcontainers doorgeven aan Renewi, het bedrijf 
dat in Venlo het afval inzamelt en verwerkt. Het telefoon-
nummer is (077) 359 96 88. 

Coronacrisis
Volgens een woordvoerster van Renewi kwamen er aan het 
begin van de coronacrisis bovengemiddeld veel klachten. 
‘Kennelijk waren toen ineens veel mensen hun huis aan het 
opruimen. Geen reden om het afval illegaal te dumpen 
natuurlijk, maar het gebeurde toen wel meer dan normaal. 

Nu is het aantal klachten weer wat afgenomen. De gemeen-
te Venlo onderzoekt nu hoe ze het probleem verder kan 
aanpakken. Wat wij doen na een melding is de rommel zo 
snel mogelijk opruimen.’

Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas speelt het probleem veel 
minder dan in Venlo. Toch wordt er ook in Peel en Maas af 
en toe geklaagd over gedumpt afval bij ondergrondse 
containers. De gemeente ruimt de rommel dan zo snel 
mogelijk op om erger te voorkomen. Woont u in de 
gemeente Peel en Maas, dan kunt u met klachten over 
zwerfvuil bellen met de gemeente: (077) 306 66 66.

Tip: Wilt u veel spullen kwijt en bent u niet in de 

gelegenheid om die naar het milieupark te brengen? 

Dan kunt u zowel in de gemeente Venlo als in de 

gemeente Peel en Maas een afspraak inplannen om 

grof huishoudelijk afval te laten ophalen. In Venlo kan 

dat op www.venlo.nl/grofvuil-laten-ophalen en in Peel 

en Maas op www.peelenmaas.nl/inwoners-en-onderne-

mers/afval/grofvuil. In Peel en Maas kunt u ook grof 

tuinafval laten ophalen.
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Omwonenden van Blariacum in Blerick geloven hun ogen niet, 
zó snel verrijzen daar momenteel nieuwe woningen. De 27 
huurwoningen en 16 koopwoningen die Jongen Bouwpartners 
namens Antares realiseert, zijn zogenaamde conceptwoningen, 
PlusWoningen.

Vliegensvlug
de hoogte in

De PlusWoningen worden grotendeels in de 
fabriek geprefabriceerd. Dat gebeurt onder 
ideale omstandigheden, zodat een hoge 
kwaliteit gegarandeerd is. Onder meer omdat 
weersinvloeden geen rol spelen tijdens de 
voorbereiding in de fabriek.

Op de bouwlocatie hoeven de afzonderlijke 
elementen alleen maar geassembleerd te 
worden. Het casco is eigenlijk een groot 
bouwpakket, dat tussen steigers in elkaar 
wordt gezet. Bij traditionele bouw groeit de 
steiger met de bouw mee; bij deze nieuwe 
vorm van bouwen zetten steigerbouwers eerst 
alle steigers neer, zodat je de contouren van 
het uiteindelijke gebouw al van meet af aan 
kunt zien. 

Bouwtijd
Het assembleren van de diverse onderdelen 
gaat razendsnel; gemiddeld zetten de 
bouwlieden een woning per dag in elkaar. Ook 
de rest van de bouw gaat vliegensvlug. Een 

paar dagen later zit het dak erop en ondertus-
sen is ook het opmetselen van de buitenmuren 
al aan de gang. De afbouw gaat eveneens rap, 
in de betonwanden zijn bijvoorbeeld de 
wandcontactdozen in de fabriek al mee 
ingestort. 

Bouwoverlast
‘Deze vorm van bouwen heeft wel een langere 
voorbereidingstijd’, zegt junior planvoorberei-
der Marieke van den Goor van Jongen 
Bouwpartners. ‘Omdat de woningen voorna-
melijk in de fabriek worden gemaakt, hebben 
we in een heel pril stadium alle specificaties en 
extra wensen nodig. Dat vinden opdrachtge-
vers en toekomstige bewoners weleens lastig. 
Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de 
woningen zeer hoog is en het in elkaar zetten 
van de woningen op de bouwlocatie supersnel 
gaat, omdat we minder afhankelijk zijn van het 
weer. Dat is ook erg fijn voor de omwonenden, 
omdat we de bouwoverlast op deze manier tot 
een minimum kunnen beperken.’
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Theater(t)huis voor 
meer contact in 
Vastenavondkamp

Hoe leer je bewoners uit je wijk beter kennen, ook als je heel verschillende 
achtergronden hebt? Theatermakers Miriam en Carla Wijnen gebruiken 
theater als bindmiddel. Miriam woont de komende jaren als ‘artist in 
residence’ in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. In en vanuit haar woning 
aan de Alberickstraat 40 gaat ze, samen met zus Carla, theaterprojecten 
beginnen met, door en voor bewoners.

‘Gezamenlijk hebben Antares en museum Van 
Bommel Van Dam het idee opgepakt: laten we kunst 
inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergro-
ten’, vertelt Miriam. ‘Via een oproep in samenwerking 
met Museum van Bommel van Dam kregen kunste-
naars de vraag om naar Vastenavondkamp te komen 
en kunst in te zetten voor de wijk. Uit de inzendingen 
werden drie kunstenaars geselecteerd die hun 
plannen presenteerden aan een selectiecommissie. 
We waren heel blij te horen dat we gekozen waren.’

Maurice de Hulphond
Dat betekent dat Miriam een dezer dagen naar de 
Alberickstraat verhuist en dat het theater rond de 
jaarwisseling opengaat. Wat moeten we ons bij dat 
theater voorstellen?
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‘De woning wordt een theater(t)huis waar 
onder anderen kinderen kunnen meedoen 
met (poppen)theater. Een belangrijke rol in 
het theater is weggelegd voor Maurice de 
Hulphond en enkele andere poppen. Maurice 
is een personage dat we ook gebruiken in 
kindervlogjes.’

Maar het huis dient ook als uitvalsbasis voor 
allerlei theaterprojecten in de buurt. ‘We 
willen samenwerken met de scholen in de 
buurt om bijvoorbeeld een popmusical te rea-
liseren. We kijken wat we met en voor 
ouderen kunnen doen. Daarbij sluiten we 
zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven 
en activiteiten in de buurt. Op die manier 
willen we de theateractiviteiten laagdrempe-
lig en toegankelijk houden. We denken 
bijvoorbeeld ook aan samen eten met 
bewoners waarbij iedereen verhalen vertelt, 
een vorm van storytelling dus.’

Meer contact
Miriam en Carla staan overal voor open. 
Carla: ‘Het belangrijkste is niet wat wij willen, 
maar wat de mensen uit de wijk willen doen 
met theater en muziek. In deze buurt wonen 
mensen met allerlei achtergronden. Hoe mooi 
kan het zijn om bijvoorbeeld met elkaars 
muziek aan de slag te gaan?’

Het uiteindelijke doel van dit alles is zorgen 
voor verbinding in de wijk. Miriam: ‘Met 
vrolijke, kleinschalige optredens realiseren 
voor allerlei groepen bewoners willen we 
bereiken dat spelers en toeschouwers elkaar 
op een andere manier ontmoeten en dat er 
zo verbinding de wijk ontstaat. Meer contact 
in de wijk, daar gaat het om.’ 

Carla: ‘We zijn als buurttheatermakers niet 
helemaal nieuw in de regio. Samen met 
theater De Garage zijn we in de Tegelse wijk 
Op de Heide al een project gestart. Op 19 
juni 2021 komen daar buitenoptredens, op 
allerlei plekken in de wijk.’

Lichtheid
‘Theater is niet bij iedereen even bekend’, 
legt Carla uit. ‘Sommige mensen denken dat 
het stoffig is of moeilijk of bedoeld voor 
anderen. Maar wij willen laten zien: theater is 
er voor jou, je kunt het maken en ernaar kijken 
en het maakt je leven leuker. Daarom kiezen 
we voor lichte vormen zoals muziektheater, 
stand-up comedy, rap, popmuziek en ga zo 
maar door.’ 

Miriam: ‘We komen uit cabaret en comedy en 
zoeken altijd naar de relativering, de humor, 
de grap. Daarmee kun je ook zware onder-
werpen aansnijden, maar tegelijkertijd iets 
van licht en hoop uitstralen. Op dit moment 
maken we bijvoorbeeld een schoolvoorstel-
ling die gaat over beïnvloeding, leven met 
gescheiden ouders en de keus voor criminali-
teit, maar dan in een soort cartoonstijl met 
muppetachtige poppen en geluidseffecten. 
De theaterprojecten in Vastenavondkamp 
worden ook licht en vrolijk. Zeker in de 
coronatijd is het fijn om wat ‘lichtheid’ toe te 
voegen.’ 

Heel veel zin in
De zussen weten nog niet met wie we als 
eerste gaan werken of wanneer precies het 
eerste optreden is. Ze willen eerst de wijk 
beter leren kennen en bij bewoners(groepen) 
en wijkorganisaties luisteren waar die 
behoefte aan hebben. Miriam: ‘Maar dat 

voortraject wordt zo kort mogelijk, want we 
willen beginnen! Voor de buurt, maar ook 
omdat we er zelf heel veel zin in hebben. We 
voelden al een tijd dat we iets anders wilden 
dan alléén het ritme van ‘voorstelling maken 
– toernee spelen – nieuwe voorstelling 
maken’. We wilden dichter bij mensen komen, 
meer contact maken dan alleen vanaf het 
podium. In Vastenavondkamp kunnen we dat 
volop gaan doen.’

Woont u in Vastenavondkamp en  

heeft u een idee voor een theater-

project? Neem dan contact op met 

Miriam en Carla Wijnen. U kunt mailen 

naar miriamencarlawijnen@gmail.com  

of bellen met Miriam Wijnen  

(06-1254 5974) of Carla Wijnen 

(06-1263 6665).

Antares 
investeert in 
leefbare wijk 

Antares is volop bezig met het 

verduurzamen van de gezinswoningen in 

Vastenavondkamp. Daarnaast investeren wij 

in projecten die de sociale structuur van de 

wijk versterken. Zo geeft Antares bij het 

toewijzen van woningen voorrang aan 

actieve bewoners die zich als vrijwilliger 

voor de buurt willen inzetten. De tijdelijke 

beschikbaarstelling van een woning als 

‘theater(t)huis’ sluit hier mooi op aan.  

Miriam (links) en Carla Wijnen
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Sommige huurders slagen erin om heel nadrukkelijk een 
eigen stempel te drukken op hun woning. Zo maken ze van 
hun hun huis een thuis. Jeffrey Setoe en Slavka Feçova-Setoe 
zijn daarvan mooie voorbeelden. Vooral Slavka heeft de 
bovenwoning aan de Calvariestraat de afgelopen vier jaar een 
metamorfose gegeven. We mochten even coronaproof 
binnenkijken.

Een bijzonder avontuurlijk leven hebben 
Jeffrey en de Slowaakse Slavka achter de 
rug. Ze leerden elkaar ooit kennen in 
Ierland, waar ze destijds woonden en 
werkten. Toen ze genoeg hadden van de 
regen in Ierland verhuisde het verliefde stel 
naar Barcelona. Maar ook van de stadse 
drukte en de dagelijkse dosis Spaanse zon 
kregen Jeffrey en Slavka genoeg, waarop ze 
besloten een rustigere plek op te zoeken. 
De keuze viel op Tegelen, omdat Jeffreys 
familie hier in de buurt woont.

Rust
Een heel verschil na Barcelona. ‘Nogal ja, 
maar Tegelen biedt ons precies wat we 
zochten: rust’, zegt Jeffrey. ‘In een miljoe-

nenstad kom je eigenlijk nooit tot rust. De 
eerste woning die we zeven jaar geleden in 
Tegelen kregen was niet precies wat we 
zochten, maar we waren blij dat we een 
plekje hadden.’ Telkens wanneer Jeffrey en 
Slavka in de omgeving van openluchttheater 
De Doolhof wandelden, zei Slavka dat ze 
ooit graag naar de Calvariestraat wilde 
verhuizen, vanwege de rust en de groene 
omgeving. Dus toen ze vier jaar geleden de 
sleutel van een bovenwoning aan die straat 
in ontvangst konden nemen, waren de twee 
de koning te rijk.

Spullen met een verhaal
Sindsdien heeft vooral Slavka zich in het zweet 
gewerkt om de woning naar haar smaak en 

Jeffrey en 
Slavka chillen 
in Tegelen 
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die van Jeffrey te transformeren. ‘We houden 
allebei van een landelijke, sobere stijl en zijn 
gek op spullen met een verhaal. Overal en 
nergens haal ik spullen vandaan. Vooral van 
veilingsites, brocantemarkten, maar ook van 
reizen. Je zou kunnen zeggen dat het een 
ratjetoe aan spullen is, maar door zo’n beetje 
alles in min of meer dezelfde tint krijtverf te 
schilderen, past alles juist heel goed bij elkaar 
en ontstaat een rustig geheel. En we zeiden 
het al, dat is wat we zoeken: rust. Veel mensen 
die met krijtverf werken, gebruiken boenwas 
als finishing touch. Ik doe dat juist niet, omdat 
het matte, poederachtige effect van kalkverf 
dan verloren gaat. En dat vind ik juist zo 
mooi.’

Kalkdoeken
Geheel van Slavka’s eigen hand zijn de 
kalkdoeken aan de wanden. ‘Die heb ik ooit in 
een winkel in Amsterdam gezien, maar ze 
kostten een paar honderd euro. Veel te duur, 
dacht ik, dat kan ik zelf misschien ook maken. 
Dus ben ik gaan experimenteren en ik ben 
heel tevreden met het resultaat.’ Opvallend in 
de woning van Jeffrey en Slavka is dat er 
nergens iets te bekennen is van een televisie, 
geluidsinstallatie of telefoon. Slavka: ‘We 

hadden eerst een grote tv, maar ik vind dat 
zó’n lelijk ding in een interieur. Ik heb gezocht 
naar een kleine televisie die in een oude kast 
past, zodat we hem niet hoeven te zien als hij 
niet aanstaat. De grote tv is naar boven 
gegaan.’

Aandacht
Jeffrey: ‘En wat die telefoon betreft, die 
leggen Slavka opzij als we zitten te eten of als 
we gasten hebben. Wij vinden aandacht voor 

elkaar belangrijk. Steeds afgeleid worden door 
een mobieltje hoort daar niet bij. Daarom 
vragen we onze gasten ook om hun telefoon 
uit te zetten en in hun zak te laten. Dat werkt 
prima. Veel betere gesprekken krijg je dan. 
Kunnen we iedereen aanraden!’

TIP: Bent u benieuwd hoe je een kalkdoek maakt of 

wilt u zelf een poging wagen? Kijk dan op Youtube 

en zoek op ‘kalkdoek’. Mail ons gerust een foto van 

het resultaat: communicatie@thuisbijantares.nl.
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Bezorgd om een buurtgenoot? 

Trek aan de bel bij 
Meldpunt Signaal

De huidige corona-omstandig-
heden kunnen kwetsbare men-
sen extra hard raken. Mensen 
moeten thuisblijven, sociale 
contacten worden minder en 
sommige zorg is alleen op 
afstand beschikbaar. Juist nu 
kunnen mensen het gevoel 
krijgen de grip op hun leven te 
verliezen. Dat vraagt erom dat 
we meer oog hebben voor de 
mensen in onze omgeving. 
Bent u bezorgd om uzelf of om 
iemand in uw omgeving? Neem 
dan contact op met Meldpunt 
Signaal. 

Zijn de gordijnen bij de overburen al weken dicht? Bent 
u bezorgd om een buurtgenoot die niet goed voor 
zichzelf zorgt of die zich van iedereen afzondert? Of 
dreigt u zelf de grip op het leven kwijt te raken? In dat 
geval kunt u het verschil maken door contact op te 
nemen met Meldpunt Signaal. De professionals van dat 
meldpunt zijn getraind om in te schatten wat er aan de 
hand is en wat er nodig is om de situatie te verbeteren. 

Onbegrepen gedrag
‘Meldpunt Signaal werd een jaar geleden in het leven 
geroepen door de zeven gemeenten in Noord-Lim-
burg’, vertelt projectleider Esther Verhaeg. ‘Het 
meldpunt is een onderdeel van deze gemeenten om 
samen een goed werkende aanpak voor mensen met 
‘verward gedrag’ op te zetten. Nu krijgen de politie en 
in mindere mate woningcorporaties en huisartsen nog 
veel meldingen over mensen met onbegrepen gedrag. 
Zij weten daar vaak geen raad mee en/of hebben niet 
de tijd of de expertise om uit te zoeken wat er precies 
aan de hand is.’

‘Wij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week 
bereikbaar’, vervolgt telefoniste/hulpverlener Moniek 
Franssen. ‘Dat wil niet zeggen dat Meldpunt Signaal 
bedoeld is voor crisissituaties. Is er sprake van acuut 
gevaar of van een levensbedreigende situatie, bel dan 
112 of de politie op 0900-8844. Maar als je je zorgen 
maakt om iemand in je omgeving zonder dat er sprake 
is van een acute crisissituatie, is Meldpunt Signaal het 
aangewezen contactpunt. ’

Luisterend oor
‘Bellen met Meldpunt Signaal kan anoniem als de 
beller dat op prijs stelt. Wij bieden in de eerste plaats 
een luisterend oor. Dat klinkt misschien heel simpel, 
maar iemand oprechte aandacht en de tijd geven om 
rustig zijn verhaal te doen, betekent vaal al heel veel 
voor mensen. Soms kunnen we iemand geruststellen. 
In andere gevallen geven we advies over wat de beller 
zelf kan betekenen om een situatie te verbeteren. Zo 
nodig schakelen we andere organisaties in; dit gebeurt 
altijd in overleg. 
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Leger des Heils
Ieder telefoontje is anders, is de ervaring van 
Moniek Franssen. ‘Soms ben je drie uur met 
iemand in gesprek en soms ben je in vijf 
minuten klaar. Wij hebben geen pasklare 
oplossing voor alle problemen. Het zoeken 
naar het verbeteren van de situatie is altijd 
maatwerk. Een tijdje terug kreeg ik een 
melding dat in Venlo een auto zonder 
brandstof was aangetroffen met daarin een 
verwarde oudere man die de Nederlandse 
taal niet machtig was en hier ook niet vandaan 
kwam of hier woonde. Even zag het ernaar uit 
dat de man, die dement bleek te zijn, in een 
politiecel zou belanden; ook al had hij niks 
strafbaars gedaan. Na langdurige telefonische 
afstemming met de politie en enkele andere 
organisaties hebben we een slaapplaats bij 
het Leger des Heils kunnen regelen. Daags 
erna hebben we in samenwerking met de 
politie en de familie van deze meneer een 
veilige terugkeer naar zijn woonadres kunnen 
regelen. Op zo’n moment denk ik: fijn dat we 
er zijn.’

Esther en Moniek merken dat steeds meer 
mensen het meldpunt weten te vinden. Er 
wordt hard gewerkt aan verdere bekendma-
king ervan. Esther: ‘Vanzelfsprekend staan we 
ook klaar voor huurders van Antares die een 
beroep op ons doen.’

Moniek Franssen (links) en Esther Verhaeg.

Tip: Zet het telefoonnummer van Meldpunt 
Signaal in uw telefoon of noteer het bij 
andere belangrijke nummers: 0900-0116.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl.
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Dat is het motto van de duur-
zaamheidsvisie die Antares 
enkele jaren geleden heeft opge-
steld. Een visie die heeft geleid tot 
een aantal (deel)projecten om 
duurzaamheid blijvend te borgen 
in alles wat Antares doet. Op 
gebied van de bedrijfsvoering, de 
woningvoorraad én de bewoner. 

Klimaatadaptatie 
Een actueel proces van de overheden waarbij 
we als Antares graag aansluiten, is klimaat-
adaptatie. Hierbij komt het erop neer dat de 
samenleving zich aanpast aan het verande-
rende klimaat en de schadelijke gevolgen 
ervan probeert te beperken. Denk bijvoor-
beeld aan de steeds warmere zomers of 
hevige regenval die vaker en langer voorko-
men. Via projecten en buurtinitiatieven 
proberen we nadelige gevolgen te beperken. 
Ook staan diverse samenwerkingsprojecten 
met de gemeente klaar om te starten. 

Een mooi voorbeeld is het ‘vergroenen’ van 
de wijk. We stimuleren bewoners om 
voldoende groen toe te passen in hun 
voor- en achtertuintjes, bijvoorbeeld tijdens 
bewonerswisselingen. Ook het afkoppelen 
van regenwater draagt hieraan bij. In plaats 
van in het riool, komt regenwater in de grond 
terecht. Zowel van vergroening als van 
afkoppeling van regenwater hebben bewo-
ners direct baat. Er is minder wateroverlast en 
de temperatuur in de wijk – zeker als deze 
dichtbebouwd is en veel bewoners meedoen 
– wordt daardoor lager. 

Gemiddeld label B in 2021
Belangrijk onderdeel van de duurzaamheids-
opgave is de afspraak van alle woningcorpora-
ties met de overheid om de woningvoorraad 
eind 2021 op gemiddeld label B te krijgen. Als 
alle energetische verbeterplannen die nu nog 
op de planning staan worden gerealiseerd, 
gaat Antares dat ruimschoots halen. En daar 
zijn we best een beetje trots op! 

Toen Antares vier jaar geleden voor deze 
uitdaging stond, was het gemiddelde 
energielabel van de woningen E. Inmiddels 
zitten we op een goeie C, met nog enkele 
procenten te gaan tot label B. Door wonin-
gen en woongebouwen met een slecht 

energielabel energetisch te verbeteren met 
isolatie, zonnepanelen en een energiezuini-
ge installatie, worden grote stappen gezet. 

Duurzaamheidscoaches adviseren 
huurders
Hoewel onze woningen steeds energiezuini-
ger worden, blijkt in de praktijk dat veel 
bewoners al die nieuwe technieken en 
systemen niet optimaal gebruiken. Ook gaan 
ze niet altijd bewust om met energie. Dat is 
zonde voor hun portemonnee én voor het 
milieu. Daarom zet Antares binnenkort 
duurzaamheidscoaches in. De coach is een 
deskundige vrijwilliger die huurders specifiek 
informeert en adviseert over energiebewust 
gedrag en een duurzaam gebruik van hun 
woning. 

Duurzaamheidscoach, 

iets voor u? 

Vindt u het leuk om u in te zetten voor 
een duurzamere samenleving? En wilt u 
onze huurders wegwijs maken op dit 
gebied (ongeveer vijf uur per week)? 
Dan bent u misschien wel die gedreven 
vrijwilliger die als duurzaamheidscoach 
aan de slag wil gaan! Uiteraard staat 
hier een vrijwilligersvergoeding 
tegenover, volgt u op onze kosten een 
tweedaagse training (met certificering) 
en organiseren wij jaarlijks een bijeen-
komst met collega-energiecoaches om 
kennis uit te wisselen en te verbreden. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? 
Stuur dan een e-mail naar 
personeelszaken@thuisbijantares.nl. 

Duurzaamheid 
doe je 
samen!

 • 
du
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oonplezier • duurzaam woonplezier
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Het komt voor dat binnen hetzelfde woongebouw of 
rijtje huizen, met dezelfde woningen, toch 
verschillende huurprijzen worden berekend. Hoe kan 
dat eigenlijk? Dit kan een aantal redenen hebben. 

Dezelfde woning, 
toch een andere 
huurprijs

woning wordt bepaald voor welke doelgroep deze 
geschikt is. Zo kan een gezinswoning niet worden 
toegewezen aan een alleenstaande en een 
appartement met één slaapkamer niet aan een 
gezin met twee kinderen. Door die nieuwe 
Woningwet werden we in 2016 gedwongen 
woningen goedkoper te maken, omdat anders 
onze primaire doelgroep niet in aanmerking kwam 
voor deze woningen. Dit is ook een reden voor de 
verschillen die zijn ontstaan. 

Liberalisatiegrens
Ook het inkomen speelt een grote rol bij passend 
toewijzen. Immers, woningcorporaties zijn er om 
betaalbare woningen aan te bieden aan álle 
doelgroepen die niet zelf in hun woonbehoefte 
kunnen voorzien. Tot een bepaalde huurprijs 
kunnen huurders huurtoeslag aanvragen. Dat heet 
de liberalisatiegrens. Huurt u een woning onder de 
liberalisatiegrens, dan kunt u hier – afhankelijk van 
uw inkomen – huurtoeslag voor aanvragen. 
Woningen met een huurprijs boven de liberalisa-
tiegrens komen niet voor huurtoeslag in aanmer-
king. Dit zijn meestal de luxere woningen. Geriefsverbeteringen

Zo kan het zijn dat uw buurvrouw of -man 
een geriefsverbetering heeft laten 
aanbrengen. Met geriefsverbetering 
bedoelen we een voorziening die een 
toevoeging is op het woongenot. Bijvoor-
beeld als er een tweede toilet of een 
dakraam wordt aangebracht. De geriefs-
verbetering wordt aangebracht door 
Antares tegen een maandelijkse huurver-
hoging. 

Jaarlijkse huurverhoging
Daarnaast bestaat sinds enkele jaren de 
mogelijkheid om bij de jaarlijkse huurver-
hoging de huur inkomensafhankelijk te 
verhogen. Dit betekent dat de huur van 
huurders met een hoger inkomen harder 
stijgt dan die van huurders met een lager 
inkomen. Dit is om ‘scheefwonen’ tegen te 
gaan. 

Geen mutaties
Ook kan het zijn dat de woning al jarenlang 
aan dezelfde huurder wordt verhuurd. 
Deze huurder krijgt wel jaarlijks te maken 
met de procentuele huurverhoging, maar 
verder vinden er geen mutaties plaats. 
Zodra een woning ‘muteert’, dus van 
huurder wisselt, wordt de huur van de 
woning opnieuw bepaald. Dit kan leiden 
tot een aanpassing van de huurprijs. De 
nieuwe huur kan hoger zijn dan die van de 
buren, maar ook lager. Dat heeft te maken 
met passend toewijzen. 

Passend toewijzen
Enkele jaren geleden is de Woningwet 
geïntroduceerd. In deze wet is vastgelegd 
dat woningcorporaties hun woningen 
passend moeten toewijzen. Hier worden 
we ook op afgerekend door de overheid. 
Met ‘passend’ wordt bedoeld dat voor elke 

Aftoppingsgrens
Daarnaast zijn aftoppingsgrenzen ingesteld. 
De aftoppingsgrens beschermt huurders 
tegen het huren van een woning die ze 
eigenlijk niet kunnen betalen. Woningcorpora-
ties wijzen huurwoningen tot aan de aftop-
pingsgrenzen vaak toe aan huishoudens met 
een lager inkomen. Deze mensen kunnen zo 
toch een goede woning huren, waarvoor ze 
huurtoeslag ontvangen. Vanwege de aftop-
pingsgrenzen kan het voorkomen dat een 
woning die opnieuw wordt verhuurd, zelfs een 
lagere huurprijs heeft dan de woning ernaast. 
De woning is dan voor een bredere doelgroep 
geschikt. 

Streefhuur
Op het moment dat een woning opnieuw 
wordt aangeboden aan (nieuwe) huurders, 
vragen corporaties de streefhuur. Meestal is 
de streefhuur een afgeleide van de maximaal 
redelijke huur. Door middel van het woning-
waarderingsstelsel worden punten toegekend 
aan een sociale huurwoning. We vragen echter 
lang niet altijd de maximale huur aan onze 
huurders, maar een percentage hiervan. Dat 
heeft weer te maken met de aftoppingsgrens, 
zodat woningen betaalbaar en bereikbaar 
blijven voor ook de lagere inkomens. Bij 
Antares worden de streefhuren soms op de 
aftoppingsgrens vastgesteld; andere worden 
lager ingezet zodat ook lagere inkomens 
hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Meer weten over passend toewijzen? 

Of wilt u weten hoe hoog de liberalisatie- 

en aftoppingsgrenzen zijn? Kijk op onze 

website www.thuisbijantares.nl. 
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Menige zeventiger heeft niet zoveel puf als 
Dien Hazenberg (91), die al 65 jaar aan de 
Brederostraat in Blerick woont en er niet 
over piekert om daar te vertrekken. ‘Ik wil 
mijn tuin niet kwijt. Het hele jaar ben ik 
daarin bezig.’

Wanneer we Dien Hazenberg bellen om een 
afspraak te plannen voor een gesprek, houdt 
ze in eerste instantie de boot af. ‘Wat heb ik 
nou te melden?’, vraagt ze bescheiden. Maar 
eenmaal op haar praatstoel vertelt de 
honkvaste huurster honderduit. Over hoe zij 
en haar man Mart de toen pas een paar jaar 
oude woning aan de Brederostraat kregen 
door in 1955 hun toenmalige noodwoning als 
ruilwoning in te zetten. Hoe na tien jaar 
huwelijk hun enigst kind, zoon Hans, werd 
geboren. Hoe Mart als machinebankwerker in 
een buizenfabriek werkte en zij daarnaast tot 
haar 75e allerlei soorten werk deed om wat bij 
te verdienen.

Heupen
‘Toen wij in deze straat kwamen wonen, was 
dit zo’n beetje het einde van de bewoonde 
wereld’, herinnert Dien zich als de dag van 
gisteren. ‘Hierachter begon het tuindersge-
bied. Vond ik wel handig; ik heb jarenlang bij 
tuinders gewerkt. 25 jaar heb ik asperges 
gestoken. Heb ik altijd met heel plezier 
gedaan, al moest ik al om vier uur ’s ochtends 
aantreden. Al dat sjouwen en krom staan 
hebben me uiteindelijk wel mijn heupen 
gekost. Gelukkig heb ik twee nieuwe en heb ik 
nergens meer last van.’

Niet achter, 
maar tussen  
de geraniums

Thuis bij Dien Hazenberg: 
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Naast haar werk op het land maakte de Blerickse ruim dertig 
jaar schoon bij een uitvaartonderneming. ‘Veel mensen 
vonden dat luguber. Ik niet. Als ik daar aan het werk was, keek 
ik altijd even in de koelcellen als ik wist dat er een bekende lag. 
Even kijken of hij of zij er netjes bijlag.’

Gemêleerd
De straat waar Dien Hazenberg intussen 65 jaar woont, is in de 
loop der jaren sterk veranderd, zegt zij. ‘In het begin woonden 
hier vooral jonge gezinnen. Iedereen kende elkaar, de 
kinderen speelden met elkaar op straat. Intussen zijn hier nog 
maar drie huurwoningen; de rest is verkocht. De bewoners zijn 
nu heel gemêleerd. Iedereen is op zichzelf. Dat is op zich niet 
erg, maar echt gezellig is het niet altijd. Toch wil ik hier blijven 
wonen, want het alternatief is verhuizen en mijn tuin opgeven 

en dat is het laatste wat ik wil. Want tuinieren is mijn lust en 
mijn leven en ik geniet van elk seizoen. In de zomer is de tuin 
prachtig, maar ik vind het ook heerlijk als ik de tuin weer 
winterklaar kan maken en als de viooltjes de grond in kunnen. 
Ik durf te wedden dat de meeste andere mensen in de straat 
nog in bed liggen als ik al lang en breed in de tuin bezig ben. 
Heerlijk vind ik dat, voor dag en dauw opstaan en dan lekker 
buiten aan de slag.’

Provisiekelder
Dat vroeg opstaan van Dien heeft trouwens ook een prakti-
sche reden. Sinds februari woont de 97-jarige Mart in een 
verzorgingshuis. ‘Als is ’s ochtends thuis werk, heb ik ’s 
middags tijd om Mart met de fiets te bezoeken. Dat is het 
minste wat ik nog voor hem kan doen. Al moet ik eerlijk 

zeggen dat ik er inmiddels vrede mee heb dat Mart niet meer 
thuis woont. Met alle liefde heb ik Mart zo lang mogelijk thuis 
verzorgd, maar op een gegeven moment ging dat niet meer, 
ondanks alle hulp die we op het laatst kregen. Door alle zorg 
die er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan huis kwam, 
had ik eigenlijk ook geen vrijheid meer. Nu kan ik ’s avonds 
weer eens ongestoord naar mijn favoriete programma’s kijken 
zonder dat er opeens iemand van de thuiszorg in de woonka-
mer staat. Me vervelen doe ik trouwens nooit. Als ik even niet 
weet wat ik zal gaan doen, haal ik de glas- en servieskast leeg 
en maak ik alles schoon. Of ik duik de provisiekelder in om de 
voorraad op houdbaarheidsdatum te sorteren.’

Dien hoopt nog een poosje van haar woning te kunnen 
genieten, zeker als die komend jaar nog wat energetische 
verbeteringen ondergaat. ‘Mart en ik zijn altijd heel tevreden 
huurders geweest, maar ik vermoed dat het al gauw dertig 
jaar geleden is dat deze woning is gerenoveerd. Dus er mag 
- buiten het reguliere onderhoud - wel weer eens wat aan 
gedaan worden.’
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Check of u in aanmerking 
komt voor huurtoeslag! 

Vanaf 2020 is er een wijziging gekomen op de 
Wet op de huurtoeslag. Er zijn vanaf dit jaar 
geen harde, vaste inkomensgrenzen meer 
voor huurtoeslag. Voorheen verviel uw recht 
op huurtoeslag als u al nét boven de grens 
kwam. Zelfs één euro meer inkomen kon 
ertoe leiden dat u de ontvangen huurtoeslag 
voor een heel jaar moest terugbetalen. Dat is 
nu niet meer zo. Als uw inkomen een beetje 
hoger wordt, kunt u toch nog huurtoeslag 
krijgen. Niet zoveel als huurders met een 
lager inkomen, maar nog steeds wel wat. Dat 
betekent dat meer mensen vanaf 2020 recht 
hebben op huurtoeslag. 

Hoe zit dat precies? 
Vóór dit jaar waren er strikte maximale 
inkomensgrenzen. Verdiende u meer dan het 
maximum, dan kreeg u over het hele jaar 
geen huurtoeslag. Ook als dat kwam door 
bijvoorbeeld een tussentijdse loonsverhoging 
of een eenmalige bonus. Nu kijkt de overheid 
naar het totale inkomen dat u in een jaar 
verdient. Dat is ook gunstig voor mensen die 
een variabel inkomen hebben. 

Wat is het voordeel van deze 
wijziging?
De wijziging zorgt ervoor dat als uw inkomen 
stijgt, u niet direct het recht op huurtoeslag 
verliest. De toeslag wordt dan geleidelijk 
minder. Eerst kon het voorkomen dat mensen 
meer loon kregen, maar daardoor geen recht 
meer hadden op huurtoeslag. Daardoor 
gingen ze er maandelijks op achteruit in 
plaats van vooruit. Als ze dit niet tijdig 
doorgaven aan de Belastingdienst, moesten 
ze dit bovendien achteraf terugbetalen. Met 
de nieuwe regeling probeert de overheid 
mensen met een lichte inkomensstijging 
tegemoet te komen. Het is dus niet meer zo 
dat de huurtoeslag in één keer kan worden 
stopgezet. Of u moet opeens héél veel meer 
gaan verdienen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn 
voor huurtoeslag? 
Het principe blijft gelden dat hoe hoger uw 
inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. 
Hoe hoog uw inkomen nu mag zijn, hangt af 
van de huur, de samenstelling van uw 
huishouden en uw leeftijd. Er is nog steeds 
een grens waarboven u geen huurtoeslag 
ontvangt, maar deze wordt bepaald door 

meerdere factoren. Dit kunt u makkelijk zelf 
berekenen op www.mijntoeslagen.nl. Ook 
kunt u gratis de Belastingtelefoon bellen  
voor vragen of hulp: 0800 0543. Houd uw  
burgerservicenummer(s) bij de hand! 

Wat moet ik nu doen?
Ontvangt u al huurtoeslag? Dan verandert er 
niets voor u; tenzij uw inkomen opeens héél 
veel hoger wordt. Met een laag inkomen blijft 
u hetzelfde recht op huurtoeslag houden als 
voorheen. 

Kwam u de afgelopen jaren net niet in 
aanmerking voor huurtoeslag omdat uw 
inkomen een beetje te hoog was? Dan kan 
het zijn dat u over 2020 wél recht heeft op 
huurtoeslag. Op de website van de Belasting-
dienst kunt u dit berekenen en direct 
aanvragen. Ook kunt u wachten tot u alle 
jaaropgaven over 2020 heeft ontvangen, 
zodat u uw totale jaarinkomen zeker weet. 
Aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan 
namelijk nog tot 1 september 2021. 

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 
informatie over de wijziging bij het aanvragen van 
huurtoeslag bij een stijgend inkomen. 

Vanaf 2020 variabele inkomensgrenzen voor huurtoeslag
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Thuis bij de 
gangmakers van 
Alexanderhof 

De bewoners van Alexanderhof zijn allemaal 
dik tevreden over het appartementengebouw 
voor senioren en zeker ook over de ligging 
pal in het centrum van het Peeldorp. ‘We 
wonen hier eerste rang’, zegt Co Basten, die 
nu een jaar of drie in Alexanderhof woont. 
‘Wat me wel opviel toen ik hier kwam wonen, 
was dat de bewoners weinig tot geen contact 
met elkaar hadden. Iedereen groette elkaar 
keurig bij de lift of bij de brievenbus, maar 
daar bleef het bij. Ik had het idee dat 
iedereen in zijn eigen appartement zat te 
wachten op de thuiszorg en op de warme 
maaltijd. Volgens mij waren dat voor de 
meeste bewoners de hoogtepunten van de 
dag.’

Vrijheid, blijheid
Dat vond Co in ieder geval te weinig en 
daarom besloot hij te polsen of de bewoners 
het leuk vonden om een keer per maand iets 
samen te doen. ‘Vrijheid, blijheid, hoor. Als 
iemand niet wil of niet kan, is dat geen enkel 
probleem. Maar het is wel leuk als je zo nu 
en dan iets samen met je medebewoners 
kunt doen, leek mij. Dat vonden de anderen 
ook.’

Gelukkig konden de bewoners een middag 
per maand gebruik maken van een apparte-
ment in het woongebouw dat als kantoor in 
gebruik was. Co: ‘Dat was ideaal, want die 
ruimte was groot genoeg en alle voorzienin-
gen die we nodig hadden waren er.’ 

Inmiddels was ook Irma Snijders in Alexan-
derhof komen wonen en zij vond het leuk om 
samen met Co activiteiten voor de bewoners 
te organiseren. Irma: ‘De afgelopen jaren 
hebben we van alles gedaan; bloemschik-
ken, een quiz, een filmvoorstelling en een 
rondrit door Meijel. Heel gezellig. De 
bewoners waarderen dat zeer.’

Steenkoud
Helaas kunnen de bewoners sinds kort geen 
gebruik meer maken van dat ‘kantoorappar-
tement’. Irma: ‘Heel jammer natuurlijk, want 
daarmee hebben we geen bewonersruimte 
meer. Normaal gesproken zouden we 
mogelijk beurtelings bij een van de bewo-
ners kunnen afspreken, maar sinds corona 
mag je natuurlijk niet zoveel mensen in een 
keer over de vloer krijgen, dus dat is 
voorlopig geen alternatief. De enige plek 
waar we elkaar voorlopig kunnen ontmoeten, 
zijn de gemeenschappelijke zitjes op de 
eerste en de tweede verdieping.’

‘Die zitjes bieden weliswaar een prachtig 
uitzicht op het Alexanderplein’, zegt Co, 
‘maar omdat ze in open verbinding met de 
entreehal staan, is het daar in de zomer 
bloedheet en in de winter steenkoud. We 
kunnen daar dus alleen in het voor- en najaar 
aangenaam jaar zitten. Antares onderzoekt 
of het mogelijk is om een van die zithoeken 
dicht te maken en er een airco in te plaatsen 
die in de winter kan verwarmen. Natuurlijk 
hopen we dat dat gaat lukken.’

‘Voorlopig kunnen we alleen met jassen aan 
en dekens omgeslagen gebruik maken van 
de zithoeken’, zegt Irma beteuterd. ‘Het 
helpt in ieder geval een beetje dat we daar 
koffie en thee kunnen zetten en zo enigszins 
warm kunnen blijven, maar activiteiten 
organiseren zit er nu even niet in, helaas. Als 
er toch eenmaal iemand in het zitje de krant 
zit te lezen of zo, komt er altijd wel een 
bewoner bij zitten en ontstaat er toch 
contact. En daar draait het om.’

Tot voor een paar jaar geleden was het eigenlijk een 
beetje een saaie boel in appartementengebouw 
Alexanderhof in Meijel, vonden Irma Snijders (75) en 
medebewoner Co Basten (74). Samen zorgen ze nu 
voor leven in de brouwerij, voor zover dat gaat in 
coronatijd tenminste.

Irma en Co in een van de leuke, maar kille zitjes
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Maak kennis met onze 
nieuwe incassomedewerker

Winnaar brand- 
veiligheidspuzzel

Bel ons
gerust! 

Onlangs is Najwa Dary gestart als medewerker incasso voor het gebied Steyl. Naast haar nieuwe 
taak, werkt ze al een tijdje als verhuurmakelaar bij Antares. Ook heeft ze enkele jaren gewerkt bij 
ons Klant Service Centrum. Daardoor kent ze onze huurders goed en kan ze goed inspelen op 
grote én kleine financiële zorgen. 

Najwa: ‘Uit ervaring weten we dat mensen vaak te lang wachten met het inschakelen van hulp, 
terwijl de problemen zich dan alleen maar opstapelen. Als incassomedewerker vind ik het 
belangrijk dat er naast het tijdig betalen van de huur ook ruimte is voor persoonlijke aandacht. 
Want achter elke deur schuilt een andere situatie. Financiële zorgen zijn al vervelend genoeg. 
Wat de reden ook is, blijf er niet mee rondlopen, maar bel ons voor een luisterend oor of mail 
naar incasso@thuisbijantares.nl! 

In de vorige editie van Thuis bij Antares besteedden 
we in samenwerking met de brandweer Limburg-
Noord aandacht aan het belang van brandveiligheid 
in en om de woning. Bij dat artikel stond ook een 

puzzel. Wie de puzzel juist invulde kreeg als oplossing: Voorkom brand, 
gebruik je boerenverstand. Onder de vele inzenders van de juiste 
oplossing hebben we een prijs verloot. Deze prijs, die onder meer bestaat 
uit een brandmelder, een sleutelhanger voor de vluchtsleutel en een fles 
Antares-wijn, is gewonnen door Jacqueline Sweyen uit Venlo.

We wensen u gezellige en vooral brandveilige feestdagen.  
Wilt u uw kennis op het gebied van brandveiligheid testen, kijk dan op 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/brandveilig-leven-test-je-zelf.

Nog steeds zitten we midden in de 
‘coronaperiode’. En daar zijn we voorlopig 
nog niet vanaf, ook al zijn de vooruitzich-
ten voor een vaccin hoopgevend. Heeft u 
in deze tijd behoefte aan gewoon even 
een praatje of weet u niet goed waar u 
met uw vraag terecht kunt?  
Onze klantservicemedewerkers bieden 
graag een luisterend oor en denken met u 
mee als u ergens mee zit. We zijn elke 
werkdag bereikbaar op (077) 373 36 66. Op 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.30 uur; op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
Maak er gerust gebruik van!  

Antares verloot bij iedere uitgave van 

dit bewonersblad vijf cadeaubonnen 

van € 50,00 onder huurders die sinds 

de vorige loterij kenbaar hebben 

gemaakt dat ze de huur automatisch 

gaan betalen en vijf cadeaubonnen van 

€ 50,00 onder huurders die al langer 

automatisch hun huur betalen.  

Vanwege de aangescherpte privacywet, 

de AVG, noemen wij niet langer de 

namen van de winnaars van de loterij. 

Wel kunnen wij melden dat de tien 

winnaars onlangs de cadeaubon 

thuisgestuurd hebben gekregen. We 

wensen hen veel (winkel)plezier!

Wilt u ook automatisch gaan betalen 

en voortaan kans maken op een cadeau-

bon? Download dan het formulier op de 

website, geef het aan via Mijn Antares 

of bel het Klant Service Centrum op 

telefoonnummer (077) 373 36 66. 

Ook kunt u e-mailen naar 

wonen@thuisbijantares.nl.
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 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  
11  12 13  14 15

16  17 18  19

20  21 22  23

24  25   26 27  28

 29 30  31 32  
33 34  35 36  37 38

 39  40  41  
42  43 44  45 46

 47 48  49 50  
51 52  53  54  55  56

57 58  59 60 61  62

63 64  65  66

67 68  69  70

 71  72  

horizontaal
1 militair rangteken 6 onbevreesd 11 dicht bij elkaar 12 vrouwtjes-
schaap 14 landelijk 16 De maatstaf is gewoon geen paling. 17 onbe-
schaafd 19 kist voor flessen 20 grondstof voor bier 21 beroep 23 plaag-
geest 24 bijwoord 25 schijn 26 zeehond 28 meer dan goed is 
29 stemming 31 ijspiek 33 voorstelling 35 naam voor een papegaai 
37 bordspel 39 Die specerij vindt het meisje een lekkernij. 40 genie 
41 dusdanig 42 traag dier 43 mouwloos vestje 45 videofilmpje 47 neer-
slag 49 fictief verhaal 51 dierengeluid 53 vochtig 55 inzet 56 klein kind 
57 Een geit is de klos. 59 materiaal 62 geluid 63 plaats 65 drukte 66 af-
spraakje 67 helder 69 mannelijk dier 70 aanbevelen 71 namelijk 72 er-
mee ophouden.

verticaal
1 rails 2 Friese vluchtheuvel 3 vertragingstoestel 4 plus 5 lichaamsdeel 
6 gebarenspel 7 laagtij 8 scheepswerf 9 Europese taal 10 Flauw als 
men van dat been valt. 11 onbeleefd 13 windrichting 15 gebied 
17 kostbaarheid 18 gestampte aardappelen 21 dunne deegwaar 
22 platte zeevis 25 verschillen 27 slecht bekend staand 29 echopeiling 
30 straat in Amsterdam 31 prikpen 32 plaats in Frankrijk 34 ingang van 
een gebouw 36 oproer 38 wintersportartikel 42 kledingstuk 43 aantal 
44 Wat die figuren op kantoor doen. 46 nemen 48 bitterheid 50 insect 
52 knoflooksaus 54 Spaanse landvoogd 56 doen blijken 58 gebogen 
haak 60 steenvrucht 61 water in Duitsland 62 walkant 64 plein in Am-
sterdam 66 Deel van een huis om uit te gaan. 68 muzieknoot 
70 dwarsmast.

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

© Sanders puzzelboeken
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6 gebarenspel 7 laagtij 8 scheepswerf 9 Europese taal 10 Flauw als 
men van dat been valt. 11 onbeleefd 13 windrichting 15 gebied 
17 kostbaarheid 18 gestampte aardappelen 21 dunne deegwaar 
22 platte zeevis 25 verschillen 27 slecht bekend staand 29 echopeiling 
30 straat in Amsterdam 31 prikpen 32 plaats in Frankrijk 34 ingang van 
een gebouw 36 oproer 38 wintersportartikel 42 kledingstuk 43 aantal 
44 Wat die figuren op kantoor doen. 46 nemen 48 bitterheid 50 insect 
52 knoflooksaus 54 Spaanse landvoogd 56 doen blijken 58 gebogen 
haak 60 steenvrucht 61 water in Duitsland 62 walkant 64 plein in Am-
sterdam 66 Deel van een huis om uit te gaan. 68 muzieknoot 
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Puzzel 

Doordenker
Contact

gegevens

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

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

Stuur uw oplossing vóór 15 februari 2021  
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!

Wij wensen u fijne 

feestdagen en vooral een 

gezond Nieuwjaar toe! 

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.militair rangteken 6.onbevreesd 11.dicht bij  
elkaar 12.vrouwtjesschaap 14.landelijk 16.De maatstaf 
is gewoon geen paling. 17.onbeschaafd 19.kist voor 
flessen 20.grondstof voor bier 21.beroep 23.plaaggeest 
24.bijwoord 25.schijn 26.zeehond 28.meer dan goed is 
29.stemming 31.ijspiek 33.voorstelling 35 naam voor 
een papegaai 37 bordspel 39.Die specerij vindt het 
meisje een lekkernij. 40.genie 41.dusdanig 42.traag 
dier 43.mouwloos vestje 45.videofilmpje 47.neerslag  
49.fictief verhaal 51.dierengeluid 53.vochtig 55.inzet  
56.klein kind 57.Een geit is de klos. 59.materiaal  
62.geluid 63.plaats 65.drukte 66.afspraakje 67.helder  
69.mannelijk dier 70.aanbevelen 71.namelijk 72.ermee 
ophouden.

VERTICAAL
1.rails 2.Friese vluchtheuvel 3.vertragingstoestel 4.plus 
5.lichaamsdeel 6.gebarenspel 7.laagtij 8.scheepswerf  
9.Europese taal 10.Flauw als men van dat been valt. 
11.onbeleefd 13.windrichting 15.gebied 17.kostbaarheid 
18.gestampte aardappelen 21.dunne deegwaar  
22.platte zeevis 25.verschillen 27.slecht bekend staand 
29.echopeiling 30.straat in Amsterdam 31.prikpen  
32.plaats in Frankrijk 34.ingang van een gebouw  
36.oproer 38.wintersportartikel 42.kledingstuk 43.aantal
44 Wat die figuren op kantoor doen. 46.nemen  
48.bitterheid 50.insect 52.knoflooksaus 54.Spaanse 
landvoogd 56.doen blijken 58.gebogen haak  
60.steenvrucht 61.water in Duitsland 62.walkant 64.plein 
in Amsterdam 66.Deel van een huis om uit te gaan. 
68.muzieknoot 70.dwarsmast.



www.thuisbijantares.nl

Welkom thuis 
bij Antares
Ook in deze coronacrisis bent u van harte welkom 

op ons kantoor, mits u zich aan de anderhalve- 

meterregel houdt natuurlijk. ’s Ochtends kunt u zo 

binnenlopen en van dinsdag- tot en met donder-

dagmiddag bent u op afspraak welkom. We willen 

graag dat u zich thuis voelt bij Antares. Daarom 

staan koffie en thee altijd klaar. Om het thuisge-

voel te versterken hebben we de entree van ons 

kantoor kort geleden aangekleed met twee 

collages van foto’s van enkele van onze huurders. 

Wij vinden dat het woongeluk ervan afstraalt.  

En daar doen we het voor!  


