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Colofon

Wispelturig

Op het moment dat u dit leest is de formatie 
van een nieuwe regering al volop aan de gang. 
Dat gaat niet over één nacht ijs. Na een 
gematigde verkiezingscampagne is het weer 
tijd om serieus aan de slag te gaan met de 
problemen waarmee onze samenleving kampt. 
In verkiezingstijd is het vaak wat lastiger om de 
bedoelingen van politici serieus te nemen. De 
meest exotische voorstellen komen voorbij. 
Ideeën waarvan van tevoren allang vaststaat dat 
die nooit gerealiseerd worden. Maar ja, je hebt 
toch iets nodig om in het nieuws te komen, 
nietwaar? Zolang die losse flodders onschuldig 
van aard zijn, is dat niet zo’n probleem. Het 
wordt vervelender als er serieuze consequen-
ties aan verbonden zijn. 

Om het dicht bij huis te houden: het bevriezen 
van de huren is er zo een. Daar maak je je zeker 
populair mee. Vooropgesteld: ik gun alle 
huurders een zo laag mogelijke huur voor een 
zo goed mogelijke woning. Geen discussie. 
Alleen is zo’n maatregel niet gratis. Die gaat 
onherroepelijk ten koste van iets anders; je kunt 
het geld immers maar één keer uitgeven. Wat 
vinden bijvoorbeeld al die mensen ervan die 
willen huren, maar er niet tussenkomen, 
simpelweg omdat er te weinig huizen zijn? Zij 
hebben nauwelijks een stem en worden 
geruisloos verder op afstand gezet. 

Dit Haags besluit is niet te rijmen met al die 
andere grote belangen; namelijk het bouwen 
van een miljoen nieuwe woningen. Het 
verduurzamen van de bestaande woningvoor-
raad om de klimaatdoelen te halen én het 
betaalbaar houden van woningen voor mensen 
met de laagste inkomens in een markt waar de 
bouwkosten afgelopen jaren met tientallen 
procenten zijn gestegen. Ga er maar aan staan. 
Daar is heel veel geld voor nodig. Dat is er 
onvoldoende en door dit soort maatregelen 
wordt het nog wat minder. 

Van de ruim 42,9 miljoen euro aan huurinkom-
sten die Antares jaarlijks van de huurders 
ontvangt, gaat inmiddels ruim 6,7 miljoen euro 
naar allerlei belastingen. De huurbevriezing is 
goed voor een inkomstendaling van nog eens 
een half miljoen euro. Als we dat tegen de 
huidige rente investeren, zouden we zomaar 
zo’n zeshonderd of zevenhonderd nieuwe 
woningen kunnen bouwen. Ronduit zonde, 
toch?!

Ik heb in deze column al vaker mijn verbazing 
geuit over het wispelturige en van weinig visie 
getuigende beleid op het gebied van woning-
bouw en sociale huur dat over ons land wordt 
uitgestrooid. Het lijkt een aaneenschakeling 
van incidentele maatregelen die moeilijk in 

verband te brengen zijn met een gedegen 
aanpak van het grote woningtekort. Jammer en 
zeker tijd voor een nieuwe wind.

Maar ik ben ook optimist. Het glas is halfvol. De 
nood op de woningmarkt is inmiddels zo groot 
dat er geen ontsnapping meer mogelijk is. En 
dat is goed nieuws. De komende jaren gaat er 
een herwaardering van de woningcorporaties 
plaatsvinden. We worden opnieuw de motor 
van het omvangrijke nieuwbouwprogramma 
dat versneld gerealiseerd moet worden. Daar 
horen ook de nodige centen bij en die gaan er 
naar mijn verwachting ook zeker komen. Dat is 
dan toch nog een beetje goed nieuws voor de 
toekomstige huurders die nu nog aan de zijlijn 
staan.

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 
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Onze projectleiders en aannemers zitten zeker niet stil!  

Op diverse plekken wordt volop energetisch verbeterd, 

gerenoveerd én nieuw gebouwd. 

Trots op proces 
en resultaat

Energetisch verbeteren in 
Hout-Blerick, Blerick en Steyl
De zeventien levensloopbestendige 
woningen aan de Pastoor Ruttenweg en 
Moutzhofweg in Hout-Blerick worden 
aangepakt. Het dak wordt voorzien van 
nieuwe geïsoleerde dakplaten, dakpan-
nen, boeiboorden en dakgoten. Ook de 
rest van de woningen wordt goed 
‘ingepakt’ met vloerisolatie, spouwmuur-
isolatie en kunststof ramen en deuren 

Klingerberg in Blerick: een 
mooi resultaat voor tevreden 
huurders
Nadat in maart de laatste kozijnen zijn 
vervangen en alle woningen zijn voorzien 
van een nieuwe cv-ketel, zijn de werk-
zaamheden aan de 72 woningen aan de 
Klingerbergsingel, Egelantierstraat, 
Hazelaarpad, Goudenregenstraat en 
Hortensiastraat afgerond. Al in 2020 zijn 
vloeren en daken geïsoleerd en zonnepa-
nelen geplaatst. Opvallend in dit project 
is de nieuwe, geïsoleerde gevelbekleding 
met bijpassende kleur kozijnen, die 
meteen zorgt voor een andere aanblik 
van de woningen. De huurders zijn blij 
met het eindresultaat, vertelt projectleider 
Diana van Steenkiste. ‘We hebben de 
bewoners gevraagd naar het verloop van 
het project, de mate van overlast, de 
vriendelijkheid van de werklieden en het 
eindresultaat. Daaruit blijkt dat de 
bewoners over het algemeen dik 
tevreden zijn over het project en hoe alles 
is gelopen. Zij zijn trots op het eindresul-
taat – en wij ook!’ 

met HR++ glas. Een ventilatiesysteem 
zorgt voor een gezond binnenklimaat en 
zonnepanelen op het dak voor een 
duurzame opwekking van energie. Tot 
slot worden oude cv-ketels vervangen. Zo 
zijn de woningen weer klaar voor de 
toekomst!

Aansluitend gaan we dezelfde werkzaam-
heden uitvoeren aan nog eens elf 
gezinswoningen aan de Maria Tesselscha-

destraat en de Schaepmanstraat in 
Blerick. Daarna gaat de stroom aan 
energetische verbeteringen direct verder, 
nu in Steyl, aan de Maasstraat. Hier 
worden vier seniorenwoningen opge-
knapt. Een klein project, maar wel een 
bijzonder project, vertelt projectleider 
Rob Vrinzen. ‘In dit project gaan we bij 
wijze van proef een Monobloc hybride 
luchtwarmtepomp toepassen.’

Op zich is het niet nieuw om een 
warmtepompsysteem te koppelen aan 
een nieuwe cv-ketel. Wél vernieuwend is 
dat het buitendeel van de warmtepomp 
wordt opgenomen in een dakkap en niet 
in de tuin, zoals gebruikelijk. Rob: ‘De 
dakkap wordt gemonteerd op een 
nieuwe, geïsoleerde dakplaat. Hierin 
wordt de buitenunit geplaatst. De grote 
voordelen hiervan zijn dat er geen extra 
binnenruimte nodig is voor de complete 
installatie en geen ruimte in de tuin voor 
de buitenunit. Ook handig is dat het 
onderhoud van de warmtepomp van 
binnenuit de servicen is. Bijkomstig 
voordeel is dat het systeem geluidsarm 
is. Wel zo prettig.’

Van energetische verbetering tot nieuwbouw: 
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Momenteel breidt woningcorporatie Antares De Paast in Meijel uit 

met negentien huurappartementen. Deze worden, net als de be-

staande twintig appartementen, verbonden met woonzorgcentrum 

Sint Jozef. Een langgekoesterde wens van het Peeldorp gaat hier-

mee in vervulling.

Uitbreiding De Paast Meijel

De nieuwbouw op het voorterrein van Sint 
Jozef wordt drie verdiepingen hoog en sluit 
mooi aan op de bestaande bouw. De 
voorbereidingen voor de bouw zijn al in volle 
gang. De oplevering is gepland voor begin 
2022. 

Helemaal up-to-date
Behalve negentien nieuwe appartementen 
bouwt Antares een scootmobielruimte, zodat 

Oplevering tweede fase  
Blariacum
Op het voormalige Blariacumterrein aan 
de Burgemeester Gommansstraat, 
Constantijn Huygensstraat, Jacob van 
Lennepstraat en de Drie Decembersingel 
bouwt Antares een nieuwe ‘groene’ wijk 
met een eigen identiteit op een gewilde 
woonlocatie in Blerick. In totaal zijn er 16 
koopwoningen en 38 huurwoningen 
gebouwd. Van de huurwoningen zijn 31 
woningen bestemd voor gezinnen; de 
overige zeven zijn levensloopbestendig. 

De belangstelling voor de 27 huurwonin-
gen in de tweede en tevens laatste fase 
van de nieuwbouwwijk was enorm! Ruim 
vijfhonderd mensen waren geïnteres-
seerd in één van de twintig nieuwe 
gezinswoningen of zeven levensloopbe-
stendige woningen. Daarvan bleken zo’n 
tweehonderd woningzoekenden te 
voldoen aan de eisen op gebied van 
inkomen en huishoudsamenstelling. De 
woningen zijn vervolgens toegewezen 
aan de woningzoekenden met de meeste 
wachtdagen. 

De woningen, die duurzaam zijn ge-
bouwd en volledig gasloos zijn, worden 
in fases opgeleverd. De eerste bewoners 
krijgen binnenkort de sleutel. Vanaf dat 
moment kunnen zij aan de slag om van 
hun huis een echt thuis te maken! 

bewoners van De Paast hun scootmobiel niet 
langer op de gang hoeven te parkeren. 
Verder wordt – ook voor de bestaande 
bewoners – een modern zorgoproepsysteem 
aangeboden, zodat bewoners direct in 
contact kunnen komen met de zorgverleners 
van Sint Jozef. Ook wordt de brandmeldin-
stallatie van de gehele Paast nu aangesloten 
op Sint Jozef. 

Directeur-bestuurder Paul Stelder van 
Antares en directeur-bestuurder Corine 
Remmers van Sint Jozef zijn erg blij met de 
uitbreiding. Paul Stelder: ‘Deze stelt straks 
meer mensen met Meijelse roots in staat om 
in hun eigen woonplaats oud te worden en 
daarbij de nodige zorg op maat te krijgen.’ 
Corine Remmers: ‘Vier jaar geleden pleitten 
we samen met Antares en het dorpsoverleg 
al voor uitbreiding van het aantal senioren-
woningen in Meijel. Door uiteenlopende 
omstandigheden heeft dat lang geduurd. 
Daarom ben ik extra blij dat Antares nu 
eindelijk kan gaan bouwen.’

Leven in de brouwerij
De bewoners van de huidige en de toekom-
stige appartementen kunnen gebruik maken 
van alle voorzieningen van Sint Jozef, 
variërend van maaltijdservice tot zorg en van 
ontspanning tot alarmering. Corine Rem-
mers: ‘Het fijne van De Paast is dat senioren 
daar met hun partner kunnen (blijven) wonen 
en dat beiden gebruik kunnen maken van 
Sint Jozef. Ook voor de 74 bewoners van 
Sint Jozef is het fijn als de buren van De 
Paast straks over de vloer komen. Dat zorgt 
toch weer voor extra leven in de brouwerij. 
Samen deelnemen aan activiteiten als 
koersballen, gymen, zingen en biljarten of 
gezamenlijk eten is gezellig voor alle 
betrokkenen. Als straks de maatregelen 
tegen corona versoepeld worden, kan Sint 
Jozef op die manier weer een open huis zijn 
voor alle senioren van Meijel.’

Langgekoesterde wens gaat in vervulling
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Een rijksmonument als het Venlose Ald Weishoès vraagt om bijzondere aandacht. Na een zorgvul-

dige voorbereiding, gaat de restauratie en renovatie van het Ald Weishoès in hartje binnenstad 

binnenkort van start.

Verbouwing Ald Weishoès van start

Twee jaar geleden kondigden we op deze plek 
al aan dat een van de meest gefotografeerde 
panden in de historische binnenstad van Venlo 
binnen afzienbare tijd verbouwd zou worden tot 
een hostel annex gemeenschapshuis met een 
huiskamerfunctie voor de gemeenschap. Op 
dat moment pachtte Antares het monumentale 
pand van het kerkbestuur van de Sint 
Martinusparochie. In de tussentijd heeft Antares 
het gebouw uit 1611 in eigendom gekregen. De 
eigendomsoverdracht en ook de voorbereiding 

van de renovatie en exploitatie van het 
historische hoekpand op de Grote Kerkstraat-
Kleine Kerkstraat kostte de nodige tijd.

Panelen
Dat wil niet zeggen dat er sindsdien niets is 
gedaan aan het pand. Het asbest is gesaneerd 
en een deel van het interieur is gesloopt, 
waarbij historische elementen zijn behouden. 
Een dezer dagen plaatst de aannemer panelen 
op de genoemde straathoek om de bouwplaats 

mee af te schermen. Antares gaat die panelen 
voorzien van oude en nieuwe beelden die de 
rijke geschiedenis van het gebouw weergeven, 
zodat er ook tijdens de werkzaamheden wat te 
zien valt op deze prominente plek in de 
binnenstad.

Rijke geschiedenis
De geschiedenis van het pand in Gelderse 
Renaissancestijl gaat terug tot het begin van de 
zeventiende eeuw. In de loop van de eeuwen 
heeft het gebouw heel wat uiteenlopende 
functies gehad. Tot 1619 was er een Latijnse 
school gevestigd. Later diende het onder meer 
als onderkomen van de stadsschool, 
armenschool, weeshuis en bejaardenhuis.
Sinds 1960 heeft het Ald Weishoès voornamelijk 
dienst gedaan als gemeenschaps- en 
verenigingshuis. Tal van Venlose verenigingen 
beschouwden het pand als hun thuis. Veel 
Venlonaren koesteren warme herinneringen aan 
het Ald Weishoès omdat ze er in hun jeugd bij 
een vereniging of hobbyclub hebben gezeten 
en er carnaval hebben gevierd. 

Binnenplaats
Het gebouw vraagt om een grootschalige 
restauratie en renovatie, installaties voldoen 
niet meer aan eisen van deze tijd en historische 
elementen dienen behouden te blijven voor de 

toekomst. Tijdens de komende verbouwing 
worden historische elementen en het interieur 
grotendeels behouden en versterkt door 
nieuwe elementen om het pand klaar voor de 
toekomst te maken. Aan de binnenzijde komt 
de oorspronkelijke binnenplaats terug, wat 
dankzij de lichtinval voor een nieuwe beleving 
van het pand gaat zorgen. 

Om het monument met zoveel mogelijk 
mensen te kunnen delen, worden er 
verschillende functies met elkaar 
gecombineerd. De tweede verdieping wordt 
ingezet voor studentenhuisvesting. Op de 
eerste verdieping komen onder meer de 
slaapplekken van het hostel. De spiegelzaal 
blijft beschikbaar voor bijvoorbeeld 
dansverenigingen. Op de begane grond blijven 
zalen beschikbaar voor verenigingen en, zoals 
van oudsher het geval was, voor de 
vastelaovend. Ook bewoners en bezoekers van 
de binnenstad kunnen straks in Stadsherberg 
Ald Weishoès terecht voor een praatje onder 
het genot van een hapje en een drankje. Zo 
blijft dit historische pand ‘ein thoès 
boèteshoès’.

6
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Al jaren is KnaapenGroep een vaste partner van Antares voor het 

renoveren van grote woongebouwen. Waarom klikt het zo goed 

tussen Antares en het oudste familiebedrijf van Nederland?

KnaapenGroep 
renoveert fysiek 
én sociaal

Sinds begin deze maand is KnaapenGroep in 
Venlo bezig met de binnenrenovatie van 126 
appartementen van Antares aan de Jan 
Vermeerstraat. Dat zijn er behoorlijk wat, 
maar eerder al pakte de renovatiespecialist 
in opdracht van Antares maar liefst 608 
appartementen aan die samen de Molen-
bossen in Blerick vormen. Logisch dat 
Antares voor dergelijke grootschalige en 
kostbare renovatieprojecten niet met de 
eerste de beste aannemer in zee gaat.

Impuls
De familieonderneming die KnaapenGroep 
is, bestaat al sinds 1652 en is daarmee het 
oudste familiebedrijf van ons land. Momen-
teel staat de elfde generatie aan het roer. 
Begonnen als schildersbedrijf ontwikkelde 
KnaapenGroep zich uiteindelijk tot een 
renovatiespecialist die niet alleen woningen 
verbetert, maar die ook veel aandacht heeft 
voor de bewoners. Knaapen wil daarmee 
ook een impuls geven aan de sociale 
samenhang in de buurten waar het bedrijf 
actief is.

Bewonerscommunicatie schrijven ze daarom 
met een hoofdletter bij Knaapen. En zijn de 
werklui eenmaal aan de gang, dan kunnen 
bewoners die de overlast beu zijn even bijko-
men in Tante Keet, een gezellig ingerichte 
keet waar altijd verse koffie en thee klaar 
staan en waar plek is voor ontmoeting. 
‘Tenminste, zo was het totdat we met corona 
te maken kregen’, zegt Coen Knaapen, 
projectleider renovatie en onderhoud. 
‘Sindsdien maken we gebruik van andere 

middelen om bewoners te informeren en 
nader tot elkaar te brengen. Nu zetten we nu 
digitale middelen als webinars en filmpjes in, 
maar zodra het weer kan, halen we Tante 
Keet weer van stal en organiseren we ook 
weer fysieke bewonersbijeenkomsten.’

Gevoel
Coen denkt dat het zo goed botert tussen 
KnaapenGroep en Antares omdat beide 
organisaties zich daadwerkelijk inzetten voor 
tevreden bewoners. ‘Veel bedrijven zeggen 
dat ze dat doen, maar wij dóen het ook. Wij 
realiseren ons beide dat renoveren ingrij-
pend is voor veel bewoners. Ik denk dat onze 
prettige samenwerking ook te maken heeft 
met een vergelijkbare bedrijfscultuur en met 
de aangename sfeer in het projectteam. Tja, 
en waarom het met de ene collega beter 
klikt dan met de andere, daar kun je niet 
altijd de vinger opleggen. Dikwijls is dat ook 
een kwestie van gevoel over en weer.’

Projectcoördinator bewonerscommunicatie 
Nina Rooke vindt het meer dan een mooie 
‘bijvangst’ dat een buurt in sociaal opzicht 
vaak sterker uit een renovatie komt als 
KnaapenGroep er aan de slag is geweest. 
‘Wij zijn erg van de activiteiten die bewoners 
op de een of andere manier samen kunnen 
brengen. We hopen natuurlijk dat de buurt 
dat saamhorigheidsgevoel na ons vertrek 
vast weet te houden en dat we zo ook op 
langere termijn een bijdrage leveren aan de 
woonbeleving. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat Antares daarop toeziet en bijstuurt als 
dat nodig blijkt.’
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We zijn er zeker nog niet, maar we zijn wel hard op weg om Vastenavondkamp in Blerick 
te transformeren tot een wijk waarin het prettiger wonen is. Dat doen we op twee 
manieren: we verduurzamen onze 250 gezinswoningen én we versterken – samen met de 
bewoners en met onze sociale partners – het sociaal-maatschappelijk netwerk in de wijk. 
Zo zijn we samen onderweg naar een fijnere wijk. 

Samen onderweg 
naar een fijnere wijk

Vastenavondkamp is gebouwd in de jaren 
zestig, toen er van energiebeperkende 
maatregelen nog nauwelijks sprake was. Het 
afgelopen jaar hebben medewerkers van 
Caspar de Haan keihard gewerkt aan de 
energetische verbetering van de 124 gezins-
woningen aan de Vastenavondkampstraat, 
Alberickstraat, Nieuwekampstraat, Berken-
straat, Elzenstraat, Platanenstraat, Eikenstraat 
en Wilgenstraat. De energetische verbetering 
is een combinatie van onderhoud en energie-
besparende maatregelen. Daardoor verbetert 
het energielabel, het wooncomfort én gaan de 
totale woonlasten omlaag.

Corona
De werkzaamheden aan de 124 woningen zijn 
zo goed als klaar; het oponthoud als gevolg 
van corona is beperkt gebleven. Momenteel 
zijn de 126 gezinswoningen aan de Diependijk-
straat, Cypressenstraat, Lijsterbesstraat, 
Olmenstraat, Populierenstraat, Esdoornstraat 
en Meidoornstraat aan de beurt. Deze 
energetische verbetering wijkt iets af van de 
maatregelen in de eerste fase. Een belangrijk 
verschil is dat de 126 woningen geen warmte-
pomp krijgen, maar een nieuwe cv-installatie. 
Bovendien passen we hier geen acht, maar zes 
zonnepanelen toe. In dit geval is dat voldoen-
de om op het beoogde energielabel uit te 
komen. Wel krijgen deze woningen net als de 
huizen in de eerste fase een nieuw dak en 
worden de spouwmuren geïsoleerd. Verder 
worden de houten kozijnen op de begane 
grond vervangen door kunststof kozijnen. De 
energetische verbetering zorgt voor lagere 

Vóór de eerste fase van de woningverbetering 

in Vastenavondkamp gaven bewoners aan de 

uitstraling van hun woning gemiddeld het 

rapportcijfer 6,5. Na de verbetering is dat 

gemiddeld een 8,2! 

Verduurzaming Vastenavondkamp halverwege
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Verlicht
Sinds november worden de vier Molenbossenflats aan 
de Maasoever in Blerick in de avonduren prachtig 
verlicht. Het is het allerlaatste deel van de vierjarige 
renovatie van de woongebouwen. De kleur van het 
licht is afgestemd op de accentkleur in de centrale hal 
en noodtrappenhuizen. Zo heeft elk woongebouw zijn 
eigen, herkenbare kleur!

Duurzaam
De energiezuinige ledverlichting is op een schemer- 
en tijdschakeling aangesloten en brandt alleen in de 
avonduren. Omdat alle gebouwen zijn voorzien van 
zonnepanelen, wordt de benodigde energie voor het 
grootste deel zelf duurzaam opgewekt. 

De verlichting wordt mede mogelijk gemaakt door de 
partners van Antares: KnaapenGroep, Lagotronics, 
Celektron en Gielen Dakbedekkingen.

woonlasten én voor een comfortabeler 
binnenklimaat. Het is de bedoeling dat de 
werkzaamheden in maart 2022 zijn voltooid.

Sociale structuur
Ook aan de sociale structuur van Vastenavond-
kamp besteden we aandacht. Mensen die als 
vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan de 
leefbaarheid in Vastenavondkamp krijgen sinds 
2019 voorrang op een huurwoning in deze 
wijk. In totaal heeft Vastenavondkamp op deze 
manier achttien actieve nieuwe bewoners 
gekregen. Die zijn op tal van gebieden actief. 
Zo organiseren vrijwilligers kienmiddagen voor 
senioren, activiteiten voor een internationale 
vrouwengroep en ondersteunen zij activiteiten 
bij jongerencentrum Jacx. Verder zijn er 
fietsenmaker en een klusjesman actief en gaan 
twee vrijwilligers starten met het vergroenen 
van de voortuinen. 

Vrijwilligersproef geslaagd
Helaas heeft een aanzienlijk deel van de 
vrijwilligers hun activiteiten afgelopen jaar als 
gevolg van de uitbraak van het coronavirus 
moeten terugschroeven. ‘We hopen natuurlijk 
dat ze weer snel op de oude voet verder 
kunnen’, zegt Conchita García, coördinator 

projecten Leefbaarheid bij Antares. ‘Omdat we 
denken dat achttien actieve vrijwilligers een 
prima basis vormen voor de versterking van de 
sociale structuur van de wijk stoppen we 
voorlopig met het proefproject Maak jij het 
verschil in Vastenavondkamp? Proef geslaagd 
wat ons betreft.’

Hoe zou u e 5.000,-voor 
Vastenavondkamp inzetten?

Aannemer Caspar de Haan wil een 

blijvende herinnering in Vastenavond-

kamp achterlaten als dank voor de 

prettige samenwerking met de 

bewoners en met Antares tijdens het 

verduurzamen van 250 gezinswoningen. 

De aannemer wil daar een bedrag van 

maar liefst e 5.000,- aan besteden en 

laat het graag mede aan de bewoners 

over hoe dat geld wordt ingezet. Heeft 

u daar ideeën voor, stuur dan een e-mail 

naar c.garcia@thuisbijantares.nl.
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Wat te doen tegen 
poep op de stoep?

Overlast door hondenpoep is een groot probleem in ons land. Helaas bestaat ook in onze buurten de kans dat u tijdens een wandeling in 
de hondenpoep trapt of dat uw kinderen tijdens het spelen onder de hondenpoep komen te zitten. Wat kunt u daar zelf tegen te doen?

Overlast door hondenpoep staat steevast 
hoog genoteerd op lijstjes van de grootste 
ergernissen van burgers. Dit is erg jammer 
voor degene die er last van ondervinden, 
maar ook voor de hondenbezitters. Honden 
zijn steeds minder vaak welkom in bepaalde 
gebieden zoals parken, begraafplaatsen en 
recreatieplassen.

In de gemeente Venlo zijn hondeneigenaren 
verplicht om drollen die hun viervoeter in de 
openbare ruimte deponeert direct op te 
ruimen. Eigenaren van een sociale hulphond 
of een geleidehond hoeven dat niet. Ook in 
de gemeente Peel en Maas schrijft de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor dat 
hondeneigenaren de poep opruimen, maar 
deze gemeente treedt niet op als de 
eigenaren die regel aan hun laars lappen.

Ziektes
Vriend en vijand zijn er erover eens dat het 
goor is om in een hondendrol te trappen. 

Het stinkt een uur in de wind. Los van de 
stank kan hondenpoep ook gevaarlijk voor 
de gezondheid zijn. De uitwerpselen kunnen 
ziektes verspreiden die vooral voor jonge 
kinderen gevaarlijk zijn. In hondenpoep 
kunnen eitjes van spoelwormen zitten. Wie 
die binnenkrijgt, kan daar flink ziek van 
worden. Behalve de eitjes van spoelwormen 
kunnen ook de schimmels die hondenpoep 
afbreken ziektes veroorzaken. Ook honden 
kunnen ziek worden van poep van soortge-
noten.

Het probleem met hondenpoep zijn 
natuurlijk niet de honden, maar de baasjes 
die de uitwerpselen van hun trouwe vriend 
niet opruimen. Dat wil niet zeggen dat 
buurtgenoten die last hebben van honden-
poep niks kunnen doen, zegt coördinator 
leefbaarheid Pieter Kolenberg. ‘Antares 
maakt onderscheid tussen enerzijds overlast 
van plassende en poepende honden in onze 
woongebouwen en op onze terreinen en 

anderzijds tegen drollen op de openbare 
weg en in openbaar groen. Is er sprake van 
overlast op openbaar terrein, dan vragen we 
degenen die er hinder van ondervinden om 
te proberen de dader te traceren en hem of 
haar daarop aan te spreken. Haalt dat niets 
uit, dan kunnen we de gemeente vragen om 
te handhaven. Als we bijvoorbeeld weten dat 
iemand zijn of haar hond elke avond om zes 
uur op een vaste plek zijn behoefte laat 
doen, is het voor handhavers mogelijk om op 
te treden. Is er geen dader bekend, dan 
kunnen we bijvoorbeeld kijken of de 
gemeente waarschuwingsborden kan 
plaatsen of een hondentoilet kan aanleggen.’

Kosten
Ook als er sprake is van hondenoverlast in 
een woongebouw of in een plantsoen van 
Antares vraagt de afdeling leefbaarheid 
bewoners is eerste instantie om de verant-
woordelijke daarop aan te spreken. Pieter 
Kolenberg: ‘Maar ik snap best dat dit soms 

moeilijk ligt en dat niet iedereen dat durft. 
Als wij weten welke bewoner of bezoeker 
verantwoordelijk is voor de overlast, kunnen 
wij diegene ook aanspreken of hem of haar 
een brief sturen waarin we diegene vragen 
om overlast te voorkomen en in geval van 
een ongelukje de rommel op te ruimen. In 
een extreem geval kunnen we de extra 
schoonmaakkosten op de veroorzaker 
proberen te verhalen.’

Liggen de drollen vooral rond een woonge-
bouw, dan kan de toezichthouder via Antares 
een ‘anti-poepbordje’ aanvragen en dat daar 
plaatsen waar de overlast zich concentreert. 
Pieter Kolenberg: ‘Eerlijk gezegd verwacht ik 
niet dat kwaadwillenden zich daardoor direct 
laten tegenhouden, maar het maakt het voor 
degenen die overlast van de drollen 
ondervindt wel makkelijker om de dader 
onder verwijzing naar het bordje aan te 
spreken. En elke drol minder is winst.’

TIP: Houd uw huisdier in de liften, 

hallen en gangen van woongebouwen 

altijd aangelijnd. Vraag uw 

medeliftgebruikers of zij geen bezwaar 

hebben tegen een hond in de lift. 

Wacht zo nodig tot de lift leeg is. Voor 

u is uw hond vaak uw beste vriend, 

maar niet iedereen vindt het prettig 

om een hond zo dichtbij te hebben. 
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Op 23 februari is onze nieuwe website voor woningzoekenden 
live gegaan! Een mooi, overzichtelijk en eigentijds systeem dat 
het reageren op woningen voor u en toewijzen voor ons alleen 
maar makkelijker maakt. Alle woningzoekenden hebben die dag 
een mail gekregen om hun inschrijving te activeren. Staat u ook 
al ingeschreven?

Elke dag woningen online
Ook een grote verandering is dat vanaf nu 
woningen die vrijkomen dagelijks om 18.00 
uur online worden gezet. Woningen blijven 
dan (minimaal) vijf dagen online staan. Bij 
elke woning staat precies aangegeven hoe 
lang u hier nog op kunt reageren. In ‘Mijn 
overzicht’ ziet u precies op welke 
woningen u heeft gereageerd en 
ziet u alle belangrijke informatie 
staan. Zo heeft u zelf op elk 
moment inzicht! 

Voor de overstap naar het nieuwe systeem zijn 
alle inschrijvingen van ruim 17.000 woningzoe-
kenden - met de opgebouwde wachtdagen 
- overgenomen. Wél moeten woningzoeken-
den hun inschrijving nog controleren en 
activeren. Hierover zijn zij per mail geïnfor-
meerd. Woningzoekenden zonder mailadres 
hebben een brief gekregen. Drie weken na de 
lancering is een herinnering gestuurd naar de 
mensen die nog geen actie hadden onderno-
men. Zo hopen we iedereen intussen bereikt 
te hebben!

Schrijf u ook alvast in
Ook als u nu al een woning huurt en (nog lang) 
niet op zoek bent naar een nieuwe woning, 
adviseren wij u om toch alvast in te schrijven. 
De wachttijden lopen namelijk op. Stel dat u 
moet verhuizen, bijvoorbeeld omdat uw 
gezondheid achteruitgaat, dan is de kans op 
een woning die bij u past groter dan wanneer u 
zich op dat moment pas inschrijft. Zolang u 
nog geen verhuisplannen hebt, hoeft u met uw 
inschrijving niets te doen. Maar u bouwt dus 
wél alvast wachtdagen op! Inschrijven kan op 
elk moment gratis via wonen.thuisbijantares.nl. 
Elk jaar ontvangt u een mail om uw inschrijving 
te verlengen. Ook verlengen is uiteraard gratis.

Alleen woningen die geschikt zijn
Wilt u direct reageren op woningen? Dan moet 
u eerst uw inkomensverklaring van de 
Belastingdienst uploaden. Daardoor krijgt u 
alleen de woningen te zien die ook passen bij 
uw inkomen en huishoudsamenstelling. Wilt u 
alleen inschrijftijd opbouwen, maar nog niet 
reageren? Dan hoeft dat nog niet. Wel kunt u 
alvast uw woonwensen aangeven. Zo ontvangt 
u een tipbericht zodra er een woning vrijkomt 
die aan uw woonwensen voldoet. Zorg ervoor 
dat uw woonwensen niet te specifiek zijn. Als 
één wens niet matcht, krijgt u namelijk géén 
bericht.    

Nieuwe website voor 
woningzoekenden



12

Thuis b
ij A

ntares Thuis b
ij

Eton Spence (42) komt uit het zonnige en op veel plekken ook 
rommelige Jamaica, maar is in de bijna acht jaar die hij aan de  
Sporenkampweg in Tegelen woont behoorlijk vernederlandst. 
Zozeer dat hij zich intussen groen en geel ergert aan de 
rommel die mensen hier achteloos op straat gooien. Intussen 
geeft hij het goede voorbeeld en helpen medebewoners 
geregeld mee met opruimen van de straat.

Werkelijk geen snippertje papier vind je bij 
Eton Spence voor de deur. Laat staan lege 
blikjes of peuken. En tussen de laag grijze 
split in de voortuin groeit geen sprietje 
onkruid. De opgang naar de woning is 
brandschoon. ‘Een kwestie van bijhouden’, 
zegt Eton. ‘Als het eenmaal netjes en schoon 
is, kost het niet veel moeite om het zo te 
houden. En laten we eerlijk zijn: de stoep, je 
voortuin en je entree vormen samen de 
eerste indruk die mensen van je woning en 
je buurt krijgen. Je wilt toch een net 
visitekaartje afgeven? Antares heeft een 
aantal jaren geleden veel geld geïnvesteerd 

in de verbetering van deze woningen. Het 
minste wat je als bewoner kunt doen is de 
boel een beetje netjes houden.’

Geaardheid
Eton groeide met zijn elf broers en zussen 
op in een arm gezin in Jamaica. Hij was nog 
nooit in het buitenland geweest toen hij 
bijna acht jaar geleden vanwege zijn 
geaardheid zijn geboorteland ontvluchtte 
en naar Nederland vertrok. ‘Ik had nog nooit 
in een vliegtuig gezeten, alles was nieuw voor 
mij.’ Inmiddels werkt hij in de logistiek, maar 
liefst zou hij zijn oude baan als beveiliger 

Propere Tegelenaar 
zorgt voor een net 
visitekaartje
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weer oppakken. Dat kan pas als zijn Nederlands beter is. 
Daarom gaat hij een dag per week naar school.

De Jamaicaan heeft het prima naar zijn zin in Nederland, wil 
hier zelfs nooit meer weg. ‘Ooit hoop ik de Nederlandse 
nationaliteit te krijgen, zodat ik ook weer eens op familiebe-
zoek naar Jamaica kan. Maar daarna weer snel terug, want 
het bevalt me hier prima, zolang het niet vriest dat het kraakt. 
Wat mij wel heel erg stoort hier is de rommel die je op straat 
en langs de weg ziet liggen: blikjes, kauwgom, sigaretten-
peuken, mondkapjes, hondenpoep. In het deel van Jamaica 
waar ik vandaan kom, is dat heel gewoon, stukken erger nog. 
Maar daar bestaat geen vuilnisophaaldienst. Iedereen dumpt 

daar zijn afval zomaar ergens of stookt het op. Mensen 
hebben daar geen keuze, maar hier in Nederland is het 
nergens voor nodig om je rotzooi te laten vallen waar je staat. 
Jullie hebben hier een prima afvalinzamelingssysteem. Ik heb 
hier voor de deur gezien dat mensen die hier bij iemand op 
visite komen de asbak van hun auto gewoon op straat 
leeggooiden. Dat doe je toch niet?’

Boef
Eton besloot zijn ergernis om te zetten in iets positiefs: 
geregeld ruimt hij de rommel op straat op. ‘Als ik mijn hond 

Boef uitlaat, neem ik altijd een zakje mee waar in rommel in 
kan verzamelen, dan kost het weinig moeite.’ Intussen ziet hij 
ook geregeld buurtbewoners bukken om rommel op te 
rapen. ‘Daar ben ik heel blij mee, dat we sámen de buurt 
schoon houden, al snap ik dat we het probleem niet helemaal 
kunnen oplossen. Maar ik heb wel de indruk dat er de laatste 
tijd minder rommel op straat ligt dan voorheen. Kennelijk 
gooien mensen minder snel een peuk of een blikje op de 
grond als het netjes is.’

Stiekem vindt Eton ook dat zijn medebewoners geen spullen 
bij de voordeur moeten zetten. ‘Prima als je even een stoel bij 
de voordeur zet om van zonnetje te genieten, maar laat die 
stoel dan vervolgens niet staan. Verboden is dat niet, maar 
eerlijk gezegd vind ik dat een rommelige indruk maken. Kijk, 
we hebben hier allemaal een tuin aan de achterkant; zet daar 
dan je spullen neer, maar houd de voorkant netjes, denk ik 
dan. Het is een kleine moeite.’

Celine Dion
Ook in huis is Eton proper, zo blijkt uit alles. Gasten krijgen 
het verzoek om de schoenen uit te trekken, zodat het ook 
netjes blijft. Eenmaal binnen springen twee dingen direct in 
het oog: de prominente plek van de foto van Etons idool 

Celine Dion aan de wand én de gedecoreerde kerstboom die 
tegen Pasen nog altijd pontificaal in de woonkamer staat. Te 
druk geweest met opruimen en schoonmaken om de 
kunstboom dicht te klappen, Eton? Eton schiet in de lach. 
‘Nee hoor, ik vind het gewoon heel vrolijk uitzien met al die 
gekleurde ballen en die lichtjes, zeker ’s avonds. Dus van mij 
mag hij voorlopig blijven staan. Dan heeft Celine ook een 
leuk uitzicht.’
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‘ Communicatie is 
cruciaal in mijn werk’
De medewerkers van Antares die in de buitendienst werken, zijn op tal  
van terreinen direct of indirect voor u actief. In de serie ‘Op pad met’ 
maakt u kennis met een aantal van hen. Deze keer gaan we op pad met Ken 
Renkens, allround opzichter bij het wijkteam Venlo-Blerick van Antares.

We treffen Ken Renkens bij de Jan Vermeerstraat in 
Venlo, waar Antares 126 appartementen verhuurt 
die de komende tijd gerenoveerd worden. Bij een 
van de entrees spreken twee bewoners Ken aan die 
hem herkennen van de foto in de brochure die ze 
hebben gekregen als voorbereiding op de renova-
tie. Ken maakt een kort praatje met hen en beent 
dan de hoek om naar de bouwkeet, die tijdens de 
renovatie dienst doet als zijn werkplek. Daar wacht 
een medewerker van de aannemer die de renovatie 
uitvoert op Ken voor overleg. Onderweg daar 
naartoe krijgt Ken nog een telefoontje.

Duidelijk en eerlijk
Onder werktijd een gesprek voeren met Ken 
Renkens blijkt best wel een dingetje. ‘Ik ontvang en 
beantwoord makkelijk honderd telefoontjes en 
berichten per dag. Vaak zijn dat aannemers of 
collega’s met een korte vraag of opmerking, maar ik 
heb ook dagelijks contact met huurders die een 

vraag hebben op het gebied van reparatie of 
onderhoud. Natuurlijk probeer ik iedereen zo snel 
mogelijk te helpen, maar dat lukt niet altijd. Heel 
belangrijk is dan om duidelijk en eerlijk te zijn. Ik 
merk dat de meeste mensen er best begrip voor 
hebben als ze niet direct geholpen, zolang je maar 
duidelijk zegt wanneer ze wél hulp kunnen verwach-
ten. Communicatie is cruciaal in mijn werk.’

Maatwerk
Kens werk bestaat uit twee delen. Geregeld heeft hij 
contacten met aannemers en huurders over onder-
houd en reparaties. ‘Antares heeft dat werk uitbe-
steed aan aannemers. Met hen hebben huurders in 
eerste instantie contact. Pas als zij er niet uitkomen of 
als er iets speciaals aan de hand is, kom ik in beeld. 
Normaal gesproken bemoei ik me bijvoorbeeld niet 
met een kapotte lamp in een badkamer, maar als ik 
weet dat daar een hoogbejaarde huurder woont die 
extra risico loopt om in het donker te vallen, zorg ik 

Op pad met… Ken Renkens
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dat daar met spoed iemand naartoe gaat. 
Met inachtneming van de regels probeer ik 
op die manier altijd maatwerk te leveren.’

Gedrag
Komt het ook wel eens voor dat je een 
huurder teleur moet stellen?
‘Ik doe mijn best om dat te voorkomen, maar 
‘nee’ kan ook een antwoord zijn, zeker als je 
duidelijk uitlegt waarom je iets niet kunt 
oplossen. Vochtproblemen bijvoorbeeld 

blijken in de praktijk soms lastig op te lossen. 
Niet zelden ligt de oorzaak bij de huurder. 
Als die steevast de was in de woonkamer te 
drogen hangt en daarbij niet ventileert, is de 
kans groot dat zich schimmel vormt in de 
woning. De oorzaak is dan het gedrag van 
de huurder. Soms is dat pijnlijk om te 
zeggen. Wat ik dan wel eens doe, is een 
folder van de GGD geven over het belang 
van ventileren, in de hoop dat die bood-
schap dan beter overkomt dan wanneer ik 

het zeg. Ook in dit soort gevallen is commu-
nicatie van het grootste belang. Taal en 
cultuur vormen soms een barrière, maar dan 
schakel ik hulp in van iemand en hoop dan 
maar dat diegene de boodschap goed 
overbrengt.’

Veiligheidsregels 
Naast het dagelijkse contact met aannemers 
en huurders over reparaties en onderhoud is 
Ken nauw betrokken bij de voorbereiding 

van renovaties en verduurzamingsprojecten. 
Vervolgens houdt hij toezicht op de uitvoe-
ring van die werkzaamheden. Ken: ‘Omdat ik 
de woningen en de woongebouwen in Venlo 
en Blerick en ook veel bewoners goed ken, is 
het belangrijk dat ik aan de voorkant 
meedenk over verbeterprojecten. Als ik 
bijvoorbeeld weet dat de capaciteit van de 
warmwatervoorziening in een gebouw aan 
de krappe kant is, is het van belang dat ik dit 
bij een renovatie inbreng zodat de aannemer 
kan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En 
als in een woongebouw vooral senioren 
wonen, is het belangrijk dat ik erop let dat bij 
een verbeterproject geen onnodige 
drempels of andere obstakels ontstaan. 
Daarnaast is het mijn taak om er bij projecten 
op te letten dat aannemers de veiligheidsre-
gels naleven.’

Sociale aspecten
Als opzichter hoort en ziet Ken veel in de 
wijken; ook zaken die niet met onderhoud en 
reparaties te maken hebben. ‘Sociale 
aspecten spelen een steeds grotere rol. Als 
ik iets op dit gebied tegenkom, overleg ik 
bijvoorbeeld met de collega’s van Leefbaar-
heid of Incasso om te kijken in hoeverre zij 
hulp kunnen bieden.’

Wanneer heeft Ken een topdag?
‘Als ik iemand heb kunnen helpen en als 
diegene laat merken dat hij of zij tevreden is. 
Gelukkig gebeurt dat geregeld!’
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De Woningwet schrijft voor dat bij elke corporatie in 
Nederland één keer in de vier jaar een maatschappelijke 
visitatie moet plaatsvinden. Een onafhankelijke 
commissie beoordeelt Antares dan via een vastgestelde 
methodiek op een aantal maatschappelijke gebieden.  
In 2020 heeft deze visitatie bij Antares plaatsgevonden. 
In het rapport staan complimenten én verbeterpunten, 
waarmee Antares aan de slag gaat. Over het algemeen 
scoort Antares ruim voldoende! 

De commissie brengt onder meer in kaart hoe 
wij onze kerntaken uitvoeren, of de strategi-
sche doelen goed zijn gekozen en of onze 
governance op orde is. Oftewel: doen we 
waar we voor opgericht zijn? Hoe duurzaam 
zijn onze woningen, in welke staat verkeren 
ze, hoe betaalbaar zijn ze? Wat doet Antares 

aan de leefbaarheid in de wijken? Hoe betrek-
ken we huurders(organisaties) bij ons beleid? 
Is Antares financieel gezond? Is de interne 
organisatie op orde? 

De commissie beoordeelt dat op basis van 
een hele berg documenten, zoals notulen, 

beleidsstukken, investeringsdocumenten en 
meer. Daarnaast voert de visitatiecommissie 
gesprekken met allerlei partijen: intern, zoals 
met de ondernemingsraad en de managers 
van Antares; maar ook extern, zoals met de 
partnerbedrijven, gemeenten, collega-corpo-
raties én huurdersbelangenverenigingen. Na 
het bestuderen van alle documenten en de 
verdiepende gesprekken, vormt de commis-
sie een oordeel. Daarvoor wordt een 
bepaalde vaste methode gebruikt, zodat de 
resultaten ook vergeleken kunnen worden 
met andere woningcorporaties. 

Visitatierapport
In het visitatierapport omschrijft de visitatie-
commissie Antares als praktisch, vindingrijk, 
zakelijk en sociaal betrokken. Een organisatie 
die veel voor elkaar krijgt door het praktisch 
zoeken van oplossingen, vaak met partners 
als zorgorganisaties en bouwbedrijven. 
Antares is de afgelopen visitatieperiode 
vindingrijk gebleken in het leveren van 
maatschappelijke prestaties. Daar 
heeft de commissie mooie 
voorbeelden van gezien. 
In de visitatieperiode 
maakte Antares een 
omslag in zijn focus: 
van vooral op 
vastgoed georiën-
teerd naar samen 
werken aan 
woongeluk voor 
huurders. 

In het geval van Antares 
scoren we een ‘ruim 
voldoende’ op alle aspecten. 
Dat betekent dat we het best goed 
doen, maar dat er ook zeker nog ruimte is 
voor verbetering. Zo doen we heel veel 

goede dingen, maar laten we dat nog lang 
niet altijd zien aan onze partners en aan de 
buitenwereld. Ook qua interne organisatie 
zijn er wat aandachtspunten. Met die 
verbeterpunten gaat Antares de komende tijd 
aan de slag. Een aantal nemen we mee in het 
nieuwe ondernemingsplan voor 2021-2024, 
waarmee Antares op dit moment volop bezig 
is. Andere komen terug in de vorm van 
jaar- en teamplannen. 

Continu verbeteren
Over het algemeen kunnen we concluderen 
dat we op de juiste weg zijn en al veel goede 
dingen doen. Vooral de omslag in de 
organisatie,  waarbij we werken vanuit de 
bedoeling ‘(samen werken aan) woongeluk’ 
zorgt voor een betere binding met onze 
huurders en samenwerkingspartners. We 
werken veel meer samen aan vraagstukken en 
benutten elkaars kennis en kunde steeds 
beter. Dat werpt z’n vruchten af. Daar mogen 
we met z’n allen best trots op zijn!  

Prestaties 
Antares onder 
het vergrootglas 

Benieuwd naar het 
visitatierapport?  
U vindt het op 
onze website  

www.thuisbijantares.nl. 
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In de loop van dit jaar gaat Antares duurzaamheidscoaches 
inzetten. Twee enthousiaste vrijwilligers gaan op pad om u op 
weg te helpen om duurzame keuzes te maken. Niet door grote 
investeringen te doen, maar juist met praktische tips die u 
direct kunt toepassen. Maak nu alvast kennis met deze 
‘groene’ coaches! 

Maak kennis met onze 
duurzaamheidscoaches

dus ik heb ook veel interesse in bouw en 
inrichting. Daarnaast ben ik echt een mensen-
mens en help ik anderen graag.’ 

Afvalscheiding is iets waar Marlie dertig jaar 
geleden al mee bezig was. ‘Ik vertelde laatst 
nog aan mijn dochter dat ik toen een week of 
twee alle plastic verpakkingen bijeen heb 
gehouden. Dat was een hele berg! In die tijd 
gooiden we dat gewoon bij het restafval. Toen 
dacht ik al: kunnen we dat niet opnieuw 
gebruiken? Later is inderdaad de gescheiden 
inzameling gekomen.’ Ook nu bekijkt Marlie 
waar ze plastic kan besparen. ‘Ik neem altijd 
een katoenen tasje mee en doe bijvoorbeeld 
nooit een plastic zak in de pedaalemmers. Als 
ze vies zijn, spoel ik ze uit met het water dat ik 
opvang met de regenton in de tuin.’
 
‘Groen’ bezig zijn gaat bij Marlie nog veel 
verder. Een gloeilamp tref je bij haar thuis niet 
aan. ‘Ook heb ik ook zonnepanelen op het dak 
van mijn huurwoning. Dat was een kwestie van 
rekenen: ik ging er financieel op vooruit én ik 
wekte groene energie op. Dat is aan twee 

‘Ik hou niet van verspillen’
Toen Marlie van den Bongard de oproep in 
ons bewonersblad zag staan, was ze meteen 
geïnteresseerd. ‘Ik dacht bij mezelf: dat is toch 
echt wel iets voor mij. Ik hou niet van verspillen 
en ben altijd bezig met besparen. Niet alleen 
voor de portemonnee, maar zeker ook voor 
het milieu. Ik kom uit een bouwvakkersgezin; 

kanten winst. Verder heb ik het huis laten 
isoleren. Daardoor heb ik niet alleen minder 
‘brandstof’ nodig om het te verwarmen, het 
voelt ook aangenamer aan.’ Nog een grote 
positieve bijdrage aan het milieu: ze rijdt geen 
auto. ‘Die zou meer voor de deur staan dan op 
de weg rijden. Dat is zonde. Daarnaast ben ik 
heel graag buiten en kom ik op de fiets overal 
waar ik wil. Als het mooi weer is, ga ik graag 
met vrienden of vriendinnen eropuit. Dan 
‘zwerven’ we bijvoorbeeld een halve dag op 
de fiets door Duitsland!’ 

‘Veel kleine stapjes hebben samen 
een groot effect’
Met zijn technische achtergrond bij een 
energiebedrijf én ruime ervaring in het welzijns-
werk zag Aissa Meziani in de oproep voor 
duurzaamheidscoaches een mooie kans als 
aanvulling op zijn politieke bezigheden van dit 
moment. ‘Ik ben flexibel inzetbaar en erg 
geïnteresseerd in het werk van woningcorpora-
ties. Daarbij ben ik ook bewust bezig met 
duurzaamheid. Het begint immers met 
bewustwording.’

In zijn huis is Aissa ook duurzaam bezig, samen 
met zijn partner en kinderen. ‘Natuurlijk 
scheiden we ons afval netjes. Maar ook letten 
we erop dat we geen onnodige energie of 
warmte verbruiken. Onlangs heb ik bij de 
gemeente een duurzaamheidspakket aange-
vraagd. Het zijn vaak kleine dingen die je 
makkelijk zelf kunt doen. Daarnaast zijn we 
bezig met zonnepanelen. Dan wekken we 
energie ook nog duurzaam op.’ 

Aissa benadrukt dat het niet gaat om het doen 
van grote uitgaven om toch duurzamer te leven. 
‘Mensen moeten die kleine stapjes die ze zetten 
niet onderschatten. Als we dat met z’n allen 
doen, heeft dat een heel groot effect. Ik vind het 
fijn om hierover het gesprek aan te gaan en 
mensen te inspireren én te overtuigen!’ 

Voordat Aissa en Marlie als coach aan de 

slag gaan, krijgen ze een cursus aangebo-

den. Zodra de coronamaatregelen het 

toelaten, gaan ze bij huurders langs die 

graag hulp willen op gebied van duur-

zaamheid en energiebesparing.  

Heeft u interesse in zo’n coachingsge-

sprek? Hou dan onze website en social 

media in de gaten! 

Zelf duurzaamheidscoach 

worden?  Mail naar:

 

personeelszaken@thuisbijantares.nl
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Antares biedt elk jaar een beperkt aantal 
huurwoningen aan de betreffende 
huurders te koop aan. De opbrengst 
daarvan gebruiken we voor het 
verduurzamen van onze bestaande huizen 
en voor nieuwbouw. Lang niet alle 
huurders die in een huis wonen dat op 
onze actuele verkooplijst staat, gaan in op 
het aanbod om de ‘eigen’ woning te kopen. 
Daarom laten we graag een expert en twee 
kersverse kopers aan het woord over dit 
thema om eventuele ‘koudwatervrees’ 
weg te nemen. 

Arno van der Elsen (53) heeft in december 
2020 zijn huurwoning aan de Gebbelstraat in 
Meijel gekocht. Zijn vrouw Tonny woonde er 
al sinds 1987, maar zelf woont hij hier 
inmiddels ook al 23 jaar. 

Wat was voor u de voornaamste reden om 
uw huurwoning te kopen?
‘Dit was een van de weinige mogelijkheden om een voor 
ons betaalbare woning te vinden. Minstens zo belangrijk 
vinden we dat we deze buurt en onze buren kennen en 
daar heel tevreden over zijn. Verder hebben we een 
heerlijk ruime tuin. Alleen de woonkamer vonden we te 
klein. Nu het ons eigen huis is, hebben we daarom 
meteen aangebouwd.’

Heeft u bij het kopen een financieel voordeel 
per maand ten opzichte van de huur?
‘Per saldo betalen we nu om en nabij hetzelfde als toen 
we huurden. Daar staat tegenover dat we nu weten dat 
onze woonlasten de komende tijd gelijk blijven, terwijl 
de huur doorgaans elk jaar een beetje stijgt. Maar het 
belangrijkste vinden Tonny en ik dat we precies wonen 
waar we willen.’

Werd u goed begeleidt bij de overstap van 
huur naar koop?
‘Ja, gelukkig wel. Een huurhuis kopen doe je niet zomaar 
even. Zowel onze makelaar als onze hypotheekadviseur 
zijn bekend met die materie en konden ons daardoor 
heel fijn ondersteunen.’

Heeft u nog een leuke opmerking of prakti-
sche tip voor andere huurders die twijfelen 
over het kopen van hun huurwoning?
‘Denk niet dat je na je vijftigste geen hypotheek meer 
kunt afsluiten. Tonny is zelfs de zestig al gepasseerd en 
wij konden zonder probleem een hypotheek krijgen. De 
regelgeving wijzigt regelmatig. Ik zou huurders van wie 
de woning op de verkooplijst staat, willen adviseren om 
vrijblijvend te vragen wat de mogelijkheden zijn.’

Eigen 
huurwoning 
kopen kan 
interessant 
zijn

‘ We wonen 
precies waar 
we willen’
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Mohammed Abbasi (41) kocht enkele weken 
geleden zijn huurwoning aan de Brachterweg 
in Tegelen. Hij woont al sinds 2007 in deze 
woning; daarvoor huurde hij ook al van 
Antares. ‘We hadden al eerder gevraagd of we 
de woning konden kopen, maar dat ging niet 
omdat de woning toen nog niet op de 
verkooplijst stond. Toen dat wel het geval was, 
hebben we geen seconde getwijfeld, al duurde 
het natuurlijk nog wel een tijdje voordat het 
allemaal geregeld was.’

Wat was voor u de voornaamste reden om 
uw huurwoning te kopen?
‘Wij vinden dit een mooie buurt en voelen ons hier 
thuis. Als je naar een andere buurt of naar een andere 
plaats moet je maar afwachten hoe het daar bevalt. 
Bovendien hebben we de afgelopen jaren zelf best het 
een en ander aan de woning verbeterd. Het zou zonde 
zijn als we ergens anders weer opnieuw zouden moeten 
beginnen.’ 

Heeft u bij het kopen een financieel voordeel 
per maand ten opzichte van de huur?
‘We zijn nu goedkoper uit dan toen we huurden, en dan 
lossen we ook nog af op de lening. Dat komt vooral 
doordat de rente nu extreem laag is. Dat is dus mooi 
meegenomen. Natuurlijk moeten we het onderhoud 
van de woning voortaan zelf regelen en betalen. We 
hebben echter de financiële ruimte om hiervoor te 
sparen en kunnen veel dingen zelf.’

Werd u goed begeleidt bij de overstap van 
huur naar koop?
‘De makelaar heeft ons heel goed geholpen en stuurde 
ook een heel deskundige financieel adviseur. Dat is heel 
waardevol als je nooit eerder een huis hebt gekocht.’ 

Heeft u nog een leuke opmerking of 
praktische tip voor andere huurders  
die twijfelen over het kopen van hun 
huurwoning?
‘Ik zou zeggen: als je net als wij van de lage rente kunt 
profiteren zou ik het meteen doen!’ 

‘ We zijn nu 
goedkoper 
uit dan toen 
we huurden’

TIP: Helaas kunnen we maar een beperkt aantal woningen 

op de verkooplijst zetten. Wilt u weten of úw woning op 

de verkooplijst staat, kijk dan op www.thuisbijantares.nl 

en klik daarna achtereenvolgens op ‘Ik huur’ -> ‘Uw 

situatie verandert’ -> ‘Uw huurwoning kopen’ en vul dan 

onderaan op die pagina uw postcode en huisnummer in.

•  leeftijd er niet toe doet bij het afsluiten van 
een hypotheek?

•  op elke leeftijd een hypotheek met een 
looptijd van 30 jaar afgesloten kan worden?

•  er speciale regelingen zijn voor (pre)senioren 
waardoor er meer hypotheek mogelijk is met 
het beschikbare inkomen?

•  de hypotheekrente voor 20 jaar vast start 
vanaf 1,2%?

•  hierdoor de lasten 20 jaar lang niet stijgen?

•  dat het mogelijk is tot 50% van de waarde 
van de woning alleen rente te betalen?

•   hierdoor een hypotheek van € 200.000  
nog geen € 525,- per maand kost?

Met medewerking van  
directeur Frank Berden  
van Huis & Hypotheek  
Noord-Limburg

Wist u dat…
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Eenmalige huurverlaging 
voor huurders met een laag 
inkomen én een hoge huur Huurverlaging van kale huur

De kale huur wordt verlaagd tot de aftop-
pingsgrens die geldt voor uw type huishou-
den. Hoeveel lager uw huur wordt, hangt 
dus af van uw persoonlijke situatie. Maar let 
op: het bedrag dat u maandelijks aan 
Antares betaalt kan hoger zijn. Service- en 
energiekosten tellen namelijk niet mee. In 
de jaarlijkse brief over de huurverhoging 
kunt u terugkijken wat uw kale huur is. Door 
de huurverlaging kan het zo zijn dat u iets 
minder huurtoeslag krijgt. Wel gaat u er bij 
een huurverlaging altijd wel op vooruit. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
berekend dat de gemiddelde nettobespa-
ring neerkomt op € 40,- per huishouden. 

Voorstel van Antares
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie 
waarmee u recht heeft op huurverlaging? 
Dan hoeft u niets te doen. Uiterlijk op 1 april 
ontvangt u van Antares een voorstel voor 
huurverlaging. De huurverlaging gaat dan in 
op 1 mei. Alléén als u een inkomensdaling 

heeft gehad na 2019 vraagt u huurverlaging 
zelf aan. U moet kunnen aantonen dat u 
minstens zes maanden een inkomen had 
onder de inkomensgrens. Ook als uw 
huishoudsamenstelling sinds eind januari 
2021 is gewijzigd, bijvoorbeeld door 
echtscheiding of overlijden, komt u wellicht 
in aanmerking voor huurverlaging. Is uw 
aanvraag terecht, dan stuurt Antares u een 
voorstel voor huurverlaging. Uw verzoek tot 
huurverlaging moet uiterlijk 30 december 
2021 bij ons binnen zijn.

Verzoek tot huurverlaging
Denkt u dat u op basis van bovenstaand 
schema in aanmerking komt voor 
huurverlaging? Dan hebben wij de volgende 
gegevens van u nodig om uw verzoek te 
beoordelen:
•  De inkomensgegevens van de voor-

gaande zes maanden. Dit kunnen 
salarisstroken zijn, uitkeringsspecificaties 
of – als u zzp’er bent – een verklaring van 
de boekhouder. Dit geldt voor alle 

De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het vastgestelde inkomen over 2019. Is uw inkomen na 
2019 gedaald, waardoor u minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomens-
grens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. Wel moet u dit zelf aanvragen bij Antares. In 
onderstaand schema kunt u dit checken:

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 informeren wij u graag over de eenmalige 
huurverlaging die u in bepaalde situaties kunt aanvragen. 

In 2021 hebben huurders van 
corporaties met een hoge 
huur en laag inkomen recht 
op een eenmalige huurverla-
ging. Of u hiervoor in aan-
merking komt, hangt af van 
uw huur en inkomen. U komt 
alleen in aanmerking als de 
huur boven de aftoppings-
grens komt in uw inkomens-
categorie. 

Samenstelling huishouden Inkomen lager dan Kale huur (nettohuur) 
hoger dan

Eén persoon
Eén persoon met AOW

€ 23.725,-
€ 23.650,-

€ 633,25

Twee personen
Twee personen waarvan minstens één 
met AOW

€ 32.200,-
€ 32.075,-

€ 633,25

Drie of meer personen
Drie of meer personen waarvan 
minstens één met AOW

€ 32.200,-
€ 32.075,-

€ 678,66
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bewoners die ingeschreven staan op 
het specifieke adres. De inkomensge-
gevens van alle inwonende kinderen 
tot 27 jaar worden niet meegeteld. 

•  Ook hebben we een adresuittreksel 
BRP van u nodig. Dit is een uittreksel 
van de gemeente waarop staat wie er 
allemaal op uw adres staan ingeschre-
ven. Dit wordt ook wel ‘BRP Uitgebreid 
Gezin’ genoemd. U kunt dit online bij 
de gemeente aanvragen met uw 
DigiD.

Zodra wij bovenstaande gegevens van u 
hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek 
in behandeling. U krijgt dan binnen drie 
weken bericht van ons.

U heeft het ongetwijfeld al gelezen of 
op het nieuws gezien: in 2021 is er 
vanwege de coronacrisis géén huurver-
hoging voor alle sociale huurwoningen. 
Daarnaast heeft Antares besloten om 
ook voor alle luxe huurwoningen – de 
zogenoemde geliberaliseerde wonin-
gen – de huren niet te verhogen. 
Woningcorporaties mogen hier zelf een 
keuze in maken. Antares kiest ervoor 
om hier in dit geval geen onderscheid 
in te maken. 

Een wijziging in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) biedt 
gemeenten vanaf begin 2021 de 
mogelijkheid om eerder in te grijpen 
bij mensen bij wie de schulden zich 
opstapelen. De wet verplicht 
verhuurders van woonruimte om 
huurachterstanden van hun huurders 
te melden aan de gemeente. Door 
mensen met groeiende schulden 
eerder in beeld te krijgen en hulp aan 
te bieden, kan worden voorkomen dat 
mensen in een uitzichtloze situatie 
terechtkomen. 

De plicht om betalingsachterstanden 
te melden bij de gemeente gold al 
voor leveranciers van andere 
essentiële voorzieningen, zoals 
zorgverzekeraars, energieleveranciers 
en drinkwaterbedrijven. Zeker nu de 
verwachting is dat het aantal 
huishoudens met problematische 
schulden als gevolg van de 
coronacrisis zal toenemen, is vroeg 
signaleren cruciaal. Gemeenten die al 
ervaringen hebben opgedaan met 
vroegsignalering zijn positief. Ook de 
inzet van het incassoteam van Antares 
is vooral gericht op vroegsignalering 
en het voorkomen van (toenemende) 
schulden. Antares trekt hierbij samen 
op met zowel gemeente Venlo als 
gemeente Peel en Maas. 

Géén 
huurverhoging
in 2021 Vroeg signaleren 

voorkomt 
uitzichtloze 
situatie

Wijziging Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening

De laatste tijd hebben we 
een aantal keren meldingen 
gehad dat er oplichters 
actief zijn die zich voordoen 
als medewerkers van 
Antares. Zowel digitaal 
(phishing) als aan de deur 
met een babbeltruc.

Pas op voor oplichters! 

Digitaal
Een aantal van onze woningzoekenden en 
huurders hebben een mailtje ontvangen 
waarin hen werd gevraagd om hun inschrijving 
te verlengen tegen betaling. De mailtjes 
waren zogenaamd afkomstig van WoningNet, 
een andere woningcorporatie. Iemand die dit 
niet direct in de gaten heeft, kan denken dat 
dit van Antares afkomstig is. Dit is echter niet 
het geval. Inschrijven en verlengen bij Antares 

is altijd gratis. Bovendien vragen wij u nooit via 
een link in de mail om een betaling te doen. 

Aan de deur
Ook hebben twee mannen in de gemeente 
Peel en Maas enkele weken geleden 
geprobeerd om een appartementencomplex 
voor senioren binnen te komen. Ze deden zich 
voor als medewerkers van de 
woningcorporatie met de smoes dat ze 
kwamen controleren of het pand veilig was. 
Gelukkig zijn de bewoners er niet ingetrapt. 
Wees dus altijd alert als iemand aan de deur 
staat. Als het iemand van Antares is die niet 
van tevoren is aangekondigd, dan kan deze 
persoon zich altijd legitimeren. Vraag daar dan 
ook gerust naar!

Account verkopen
Tot slot heeft een woningzoekende 
geprobeerd zijn account voor veel geld te 
verkopen via social media. Hij of zij had veel 
wachtdagen opgebouwd en had deze niet 
meer nodig. Trap hier nooit in. Een inschrijving 
is strikt persoonlijk en wachtdagen kunnen 
niet worden overgedragen. 
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Opkikkertje 
voor 80-plussers

Bent u in 2021 vijftig jaar of langer huurder van Antares en bent u 
niet eerder in het zonnetje gezet voor dit heuglijke feit? Meldt u zich 
dan door uiterlijk 1 juni 2021 een e-mail te sturen naar secretariaat@
thuisbijantares.nl. Krijgen wij uw aanmelding later binnen, dan bent 
u pas bij de viering van volgend jaar aan de beurt. 

Vanwege corona organiseren wij dit jaar geen centrale viering voor 
onze 50-jarige huurders, maar bezorgen wij de jubilarissen een 
attentie aan huis. We laten de betrokkenen tijdig weten wanneer  
zij ons kunnen verwachten.

Enige tijd geleden hebben we onze huurders van tachtig jaar en ouder een 
‘opkikkertje’ gestuurd, een kaartje om hen een hart onder de riem te steken 
in deze moeilijke tijden. Vooral onder deze leeftijdsgroep is de eenzaam-
heid groot tijdens de coronacrisis, zo toont onderzoek aan. We hebben veel 
leuke reacties van 80-plussers gekregen. Uiteraard wensen wij ook 80-min-
ners veel sterkte in deze periode! 

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

HORIZONTAAL

1 weerspannig 5 lichtrode wijn 8 vereniging 11 hoofdtelwoord 13 Met dit uniform acht men haar te bloot in Pa-
rijs. 15 voorzetsel 17 talrijk 19 serieusheid 21 rondhout 22 op dit ogenblik 24 meer dan goed is 25 bolgewas 26 re-
gister 27 geelbruin 29 insmeren 31 blauwwit metaal 32 luisteren 33 deel van een trap 35 forum 36 amfibie 38 Be-
paalt het geluid van eentiende klok. 39 Verenigde Staten van Amerika 41 getalteken 43 godsgebouw 45 riviervis 
46 familielid 48 ongebruikt 49 rivier in Zwitserland 50 list 52 buislamp 53 lidwoord 54 Zuid-Amerikaanse 57 daar 
58 Griekse kaassoort 60 dreef 61 broodsoort 63 houtsoort 65 Beste mensen, dat is het uitgelezen deel. 67 aanleg-
plaats voor schepen 68 een mooie indruk maken 69 benauwen.
VERTICAAL

1 hoog van prijs 2 hoofd van een abdij 3 zangnoot 4 graanpakhuis 5 Die bestuurder komt uit de lucht. 6 botsen 
tegen 7 water in Friesland 8 salarisvorm 9 Nederlandse norm (afk.) 10 uitwendig 12 dunne overjas 14 ontkenning 
16 ezelsgeluid 18 Voor een enkeling is het persoonsgebonden. 20 verholen 22 insect 23 gewezen 25 dik worden 
28 plooi 30 naar beneden 32 laten komen 34 alvorens 35 zwarte kleverige stof 37 handelend 40 volledig afmaken 
42 post 44 godsdienstig gebruik 46 al die tijd dat 47 De handvatten wegnemen. 50 Griekse letter 51 gauw 55 hiel 
56 teken 57 vruchtbeginsel 59 nadrukkelijke belofte 61 klap 62 dreumes 64 omroep 66 afwisseling van eb en vloed.

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

D W A R S R O S E U N I E
U B E I D E T E N U E X
U I T L E G I O E R N S T
R A M O M E N T E E L T E
K U I I N D E X O K E R
O L I E N T I N H O R E N
O T R E E V P A N E L
P A D D E C I B E L U S A
C IJ F E R D K E R K F

S T E U R Z U S N I E U W
I N N P O E T S T L E

D E C H I L E E N S E E R
F E T A A L L E E M I K

U E I K E N E L I T E E
K A D E O G E N N IJ P E N

Duurzaamheidscoach

38 25 8 21 46 2 40 61 32 65 18 12 51 41 68 2 54 32

1

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

 11 12  13 14  
15 16  17 18  19 20

21  22 23  24

 25  26  27 28

29 30  31  32

 33 34   35  
36 37  38  39 40

 41 42   43 44  
45  46 47  48

 49  50 51  52  
53  54 55 56  57

 58 59  60  61

62  63 64  65 66  
67  68  69

HORIZONTAAL

1 weerspannig 5 lichtrode wijn 8 vereniging 11 hoofdtelwoord 13 Met dit uniform acht men haar te bloot in Pa-
rijs. 15 voorzetsel 17 talrijk 19 serieusheid 21 rondhout 22 op dit ogenblik 24 meer dan goed is 25 bolgewas 26 re-
gister 27 geelbruin 29 insmeren 31 blauwwit metaal 32 luisteren 33 deel van een trap 35 forum 36 amfibie 38 Be-
paalt het geluid van eentiende klok. 39 Verenigde Staten van Amerika 41 getalteken 43 godsgebouw 45 riviervis 
46 familielid 48 ongebruikt 49 rivier in Zwitserland 50 list 52 buislamp 53 lidwoord 54 Zuid-Amerikaanse 57 daar 
58 Griekse kaassoort 60 dreef 61 broodsoort 63 houtsoort 65 Beste mensen, dat is het uitgelezen deel. 67 aanleg-
plaats voor schepen 68 een mooie indruk maken 69 benauwen.
VERTICAAL

1 hoog van prijs 2 hoofd van een abdij 3 zangnoot 4 graanpakhuis 5 Die bestuurder komt uit de lucht. 6 botsen 
tegen 7 water in Friesland 8 salarisvorm 9 Nederlandse norm (afk.) 10 uitwendig 12 dunne overjas 14 ontkenning 
16 ezelsgeluid 18 Voor een enkeling is het persoonsgebonden. 20 verholen 22 insect 23 gewezen 25 dik worden 
28 plooi 30 naar beneden 32 laten komen 34 alvorens 35 zwarte kleverige stof 37 handelend 40 volledig afmaken 
42 post 44 godsdienstig gebruik 46 al die tijd dat 47 De handvatten wegnemen. 50 Griekse letter 51 gauw 55 hiel 
56 teken 57 vruchtbeginsel 59 nadrukkelijke belofte 61 klap 62 dreumes 64 omroep 66 afwisseling van eb en vloed.

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

omschrijvingen zijn vet gedrukt.

D W A R S R O S E U N I E
U B E I D E T E N U E X
U I T L E G I O E R N S T
R A M O M E N T E E L T E
K U I I N D E X O K E R
O L I E N T I N H O R E N
O T R E E V P A N E L
P A D D E C I B E L U S A
C IJ F E R D K E R K F

S T E U R Z U S N I E U W
I N N P O E T S T L E

D E C H I L E E N S E E R
F E T A A L L E E M I K

U E I K E N E L I T E E
K A D E O G E N N IJ P E N

Duurzaamheidscoach

38 25 8 21 46 2 40 61 32 65 18 12 51 41 68 2 54 32

1

Puzzel 

Doordenker
Contact

gegevens

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

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

Stuur uw oplossing vóór 15 juni 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!

Schimmel voorkomen? 

Lucht dagelijks en 

ventileer continu! 

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.weerspannig 5.lichtrode wijn 8.vereniging  
11.hoofdtelwoord 13.Met dit uniform acht men haar 
te bloot in Parijs. 15.voorzetsel 17.talrijk 19.serieusheid 
21.rondhout 22.op dit ogenblik 24.meer dan goed is  
25.bolgewas 26.register 27.geelbruin 29.insmeren  
31.blauwwit metaal 32.luisteren 33.deel van een trap 
35.forum 36.amfibie 38.Bepaalt het geluid van 
eentiende klok 39.Verenigde Staten van Amerika  
41.getalteken 43.godsgebouw 45.riviervis 46.familielid 
48.ongebruikt 49.rivier in Zwitserland 50.list 52.buislamp 
53.lidwoord 54.Zuid-Amerikaanse 57.daar 58. Griekse 
kaassoort 60.dreef 61.broodsoort 63.houtsoort 
65.Beste mensen, dat is het uitgelezen deel. 
67.aanlegplaats voor schepen 68. een mooie indruk 
maken 69.benauwen

VERTICAAL
1.hoog van prijs 2.hoofd van een abdij 3.zangnoot  
4.graanpakhuis 5.Die bestuurder komt uit de lucht. 
6.botsen tegen 7.water in Friesland 8.salarisvorm  
9.Nederlandse norm (afk.) 10.uitwendig 12.dunne 
overjas 14.ontkenning 16.ezelsgeluid 18.Voor een 
enkeling is het persoonsgebonden. 20.verholen  
22.insect 23.gewezen 25.dik worden 28.plooi 30.naar 
beneden 32.laten komen 34.alvorens 35.zwarte 
kleverige stof 37.handelend 40.volledig afmaken 42.post 
44.godsdienstig gebruik 46.al die tijd dat 47.De 
handvatten wegnemen. 50.Griekse letter 51.gauw 
55.hiel 56.teken 57.vruchtbeginsel 59.nadrukkelijke 
belofte 61.klap 62.dreumes 64.omroep 66.afwisseling 
van eb en vloed.



www.thuisbijantares.nl

(T)huistheater
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen uit 

Vastenavondkamp terecht in het ‘(t)huistheater’ 

van de theaterzussen Carla en Miriam Wijnen aan 

de Alberickstraat 40. Als gevolg van de coronapan-

demie focussen de zussen nu nog vooral op de 

jeugd in de wijk. Zodra het kan gaan Carla en 

Marian ook met volwassenen en ouderen in de 

wijk aan slag. Met theater en spel proberen de 

zussen verbinding te maken met de bewoners van 

Vastenavondkamp en op die manier bij te dragen 

aan de leefbaarheid in deze Blerickse wijk.


