
M
ag

azine voor huurd
ers en relaties van A

ntares   •   Jaarg
ang

 22   •   aug
ustus 2021   •   num

m
er 67

Bewoners Regenboog 
zetten de bloemetjes 
buiten

Vaart in verduurzaming

Geen auto meer in de 
voortuin

Tien jaar De Nieuwe Munt

bij Antares



2

Thuis b
ij A

ntares V
o

o
rw

o
o

rd

M
agazine voor huurders en relaties van Antares   •   Jaargang 20   •   augustus 2021   •   num

m
er 67

Bewoners Regenboog 
zetten de bloemetjes 
buiten

Vaart in verduurzaming

Geen auto meer in de 
voortuin

Tien jaar De Nieuwe Munt

bij Antares

Colofon

Mazzel

De scheidslijn tussen geluk en pech is flinter-
dun. Aan welke kant van die scheidslijn je 
terecht komt heeft verstrekkende gevolgen. De 
afgelopen tijd hebben we dat duidelijk kunnen 
zien. Terwijl de mensen op plekken in Zuid-Lim-
burg hun hele hebben en houwen in de rivier 
zagen verdwijnen, genieten we hier weer op 
het terras van de zon. Op een enkeling na heeft 
hier nauwelijks iemand schade opgelopen. Het 
verschil tussen vette pech en mega geluk is op 
veel plaatsen nauwelijks meer dan twee 
centimeter geweest.

Ook bij Antares hebben we billen geknepen. 
Een aantal woningen ligt immers in lager 
gelegen gebieden en hadden bij overspoeling 
of doorbraak van een dijk zeker water gehapt. 
Maar dat is niet gebeurd. Geen enkele van 
onze 6.000 woningen, niet in Kessel, Blerick 
noch in Tegelen en Venlo heeft waterschade 
opgelopen. Dat mag wel haast een wonder 
genoemd worden. Hoe anders was dat in ’93 
en ’95 toen het centrum van Blerick en delen 
van Tegelen onder water liepen. De mensen in 
de Molenbossen woonden tijdelijk in een toren 
midden in de rivier. De Maaswerken die 
hebben gezorgd voor versterkingen van dijken 

en kades en verbreding van de rivier hebben 
gelukkig vruchten afgeworpen. Dat kostte veel 
belastinggeld en inspanningen, maar heeft nu 
zijn waarde wel bewezen. Wat dat betreft 
mogen we trots zijn op onze overheid die dit 
adequaat heeft aangepakt.

De nasleep van de overstromingen in het 
zuiden en hoog water hier zijn wel nog enige 
tijd voelbaar. De rotzooi die de Maas heeft 
meegenomen zal ergens gaan ophopen. Dat is 
geen goed bericht voor de natuur. Ook veel 
dieren en insecten hebben het loodje gelegd. 
En over pech gesproken: een bioloog vertelt in 
de krant dat door de stroming opgejaagde 
zandkorrels nogal wat eendagsvliegen hebben 
doodgedrukt. Het zal voor de biodiversiteit 
misschien best erg zijn, maar ik moet er toch 
om lachen. Heb je precies één dag om rond te 
fladderen, worden ook daar zomaar nog wat 
uren vanaf gespoeld. 

Gelukkig zijn wij geen eendagsvliegen. Sterker 
nog, de mens is een doorzetter die ook bij 
tegenspoed altijd weer een weg zoekt om door 
te gaan. Dat is ook nu weer gebleken. Waar 
nodig wordt de rommel opgeruimd, zandzak-

ken weggehaald en woningen en bedrijven 
gebruiksklaar gemaakt. Wat daarbij opvalt is de 
onderlinge solidariteit.  Mensen steunen en 
helpen elkaar om er zo snel mogelijk bovenop 
te komen. Hulpverleners uit het hele land 
prijzen de gastvrijheid en weerbaarheid van de 
Limburgers. 

Laat dat het positieve zijn van een (bijna) 
ramp. Mensen weten elkaar te vinden en het 
beste komt boven. Hoe mooi zou het zijn als 
we dat gevoel ook als er geen ramp dreigt, 
vast kunnen houden. Zeker weten dat het 
woongeluk waar Antares zich sterk voor maakt 
dan het hele jaar door met sprongen vooruit 
gaat. Daar hebben we toch geen ramp voor 
nodig, ja toch?!

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 
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We zijn hard op weg om een groot deel van onze woningen te 

verduurzamen. Soms door grote projecten met een heleboel woningen 

tegelijk, soms met kleine projectjes met maar een handjevol woningen. 

Al die projecten zijn even belangrijk: voor ons als corporatie en vooral 

voor de bewoners. Elke woning die we verduurzamen is er immers één! 

Vaart in verduurzaming

Drie projecten tegelijk klaar
In de vorige editie las u over de energetische 
verbetering van zeventien woningen aan de Pastoor 
Ruttenweg en Moutzhofweg in Hout-Blerick, elf 
woningen aan de Maria Tesselschadestraat en de 
Schaepmanstraat in Blerick én vier woningen aan de 
Maasstraat in Steyl. Al deze drie projecten zijn 
inmiddels klaar!  

De bewoners zijn blij met hun opgeknapte en 
goed geïsoleerde woning, waar ze vanaf nu 
kunnen profiteren van meer wooncomfort én een 
lagere energierekening. 

Verbetering Vastenavondkamp verloopt vlot
Ook bij ons grote renovatieproject in het Blerickse 
Vastenavondkamp zit de vaart er goed in! Inmid-
dels is bijna de helft van de woningen opgeleverd! 
Nadat de 124 woningen van fase 1 dit voorjaar 
klaar waren, is Caspar de Haan onderhoud & 
renovatie meteen doorgestoomd met de overige 
126 Antares-woningen in de wijk. Deze worden 
voorzien van een nieuw, geïsoleerd dak met 
zonnepanelen, spouwmuurisolatie en nieuwe, 
kunststof kozijnen. In de woning wordt een 
ventilatiesysteem geplaatst met CO2- en vochtsen-
sor, zodat het binnenklimaat in de woning verbe-
tert. Dankzij nieuwe kleuren van de voordeur en 
gevelpanelen krijgen de woningen ook meteen 
een andere, eigentijdse uitstraling. In het voorjaar 
van 2022 zijn alle 250 woningen van Antares in de 
wijk Vastenavondkamp helemaal klaar. 

Meer dan een likje verf  

Met zesduizend woningen valt er altijd wat te schilderen. Dat 

doet Antares niet zelf; hiervoor schakelen we professionele 

schildersbedrijven in, elk met een eigen werkgebied. Zodra 

het schilderseizoen begint, zo rond maart, nemen ze project-

matig een aantal complexen onder handen. Om – afhankelijk 

van het weer – ergens rond november de deksels weer op de 

verfpotten te doen. 

Voor ons schilderwerk werken we volgens de methodiek ‘resul-
taatgericht samenwerken (RGS)’. Dat betekent dat we meerdere 
jaren met dezelfde schilders werken, die zelf verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit en de planning. Zij werken hiervoor met richtlij-
nen. Zo is in principe het buitenschilderwerk van hout na zeven 
jaar aan vervanging toe. Staal en beton hoeft pas na veertien jaar 
overgeverfd te worden. Deze richtlijnen toetsen ze aan de praktijk. 
Oftewel: een jaar voordat de kwasten tevoorschijn komen, kijken 
onze schilders of die verfbeurt echt nodig is. Ziet het er nog goed 
uit? Dan schuift het een jaartje op. Is het nodig? Dan worden de 
werkzaamheden ingepland. 

Steekproef
Die controles voeren onze schildersbedrijven steekproefsgewijs 
uit. Deze worden niet van tevoren aangekondigd. Het kan dus 
voorkomen dat een schilder bij u op de stoep staat, terwijl u van 
niets weet. Onze schilders kunnen zich altijd legitimeren en zijn 
herkenbaar aan hun bedrijfskleding en -bussen met logo. In ons 
werkgebied werken de volgende schilders: 
- Peel en Maas: Caspar de Haan
- Venlo: Caspar de Haan/Dusol

- Tegelen en Steyl: Dusol/Brinkman
- Blerick: Flos/Camp

Wordt het schilderwerk aangepakt, dan ontvangt u minimaal 
twee weken voor de start van de werkzaamheden een 

brief. Heeft u dan vragen – of ook als het klaar is – kunt u 
het schildersbedrijf rechtstreeks benaderen. 
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Na een lange en intensieve 

voorbereiding van bijna tien jaar, 

komt de realisatie van centrumplan 

Blerick in zicht. Berden, Antares en 

de gemeente Venlo zijn tot 

overeenstemming gekomen voor de 

uitbreiding van het bestaande 

warenhuis Berden, de nieuwbouw 

van een supermarkt, de nieuwbouw 

van 25 appartementen en de 

herinrichting van het Laurentiusplein 

en omgeving. 

Akkoord over centrumplan Blerick

De plannen om het gebied te ontwikkelen 
dateren al van lang geleden. Zo’n tien jaar 
geleden liepen de onderhandelingen voor de 
herinrichting stuk door de destijds betrokken 
partijen. ‘Omdat Antares absoluut meerwaarde 
ziet in een opwaardering van dit stukje Blerick, 
hebben wij ons er hard voor gemaakt om deze 
ontwikkeling vlot te trekken’, licht directeur-be-
stuurder Paul Stelder toe. ‘We hebben aangebo-
den om een plan te maken met woningbouw, om 
de haalbaarheid voor de andere partijen makke-
lijker te maken.’ Vanaf dat moment is Antares 
partij in de herontwikkeling en begint het balletje 
te rollen. ‘We hebben stevig opgetrokken met 
Berden en de gemeente Venlo om te komen tot 
een kwalitatief hoogwaardig plan. Dat heeft 
namelijk ook een positief effect op de rest van 
Blerick. Onze gezamenlijke inspanningen hebben 
tot een akkoord geleid, waardoor we nu alles op 
alles kunnen zetten om zo snel mogelijk te 
starten met bouwen. De omgevingsvergunning is 
verleend, de aanbesteding is afgerond en er is 
een provinciale subsidie toegezegd.’ 

Sociale en middenhuur
Naast winkelruimte bestaat het plan uit 25 
huurappartementen, die deels uitkijken over het 
Laurentiusplein, deels over de Maasbreesestraat. 
‘De appartementen worden een mix van sociale 
huur en middenhuur’, vertelt projectmanager 
vastgoed Boudewijn Manders. ‘In Blerick is nu 
nog een vrij eenzijdig aanbod van appartemen-
ten in het sociale segment. De toevoeging van 
huurappartementen voor het middensegment 
zou voor de differentiatie wenselijk zijn.’ De 
precieze invulling wordt de komende tijd 
duidelijk. 

Een indruk van de nieuwbouwplannen aan het 

Laurentiusplein in Blerick

De bouwstijl van het voormalige 
St. Jorisgasthuis komt terug in het 
nieuwe ontwerp 

Nieuwbouw op historische plek  

Nóg een project voor Antares dat vaste vormen aanneemt: de 
ontwikkeling van het perceel aan de Lohofstraat in hartje Venlo. 
Deze nieuwbouwplannen vormen de laatste fase van de ge-
biedsontwikkeling van Antares in de binnenstad.  

Deze gebiedsontwikkeling startte in 2010 met de herontwikkeling van het 
Knibbelstraatje, de restauratie van complex Vennelo en het Kerkepäörtje. 
Ook de restauratie van het Ald Weishoès maakt deel uit van deze 
stadsvernieuwing die tot doel heeft om meer bewoners in de binnenstad 
te krijgen. 

Kenmerkend
Het plan aan de Lohofstraat past in die visie. Op deze unieke plek in een 
van de oudste delen van Venlo met een grote historische en archeologi-
sche waarde, realiseert Antares een appartementengebouw met 
ongeveer twintig appartementen. De eerste schetsen zijn in ontwikkeling. 
In de architectuur wordt rekening gehouden met de kenmerkende 
elementen van de voormalige gebouwen in dit gebied. Uit historische 
bronnen is bekend dat op het terrein van 1626 tot 1952 het (nieuwe) St. 
Jorisgasthuis heeft gestaan. 

De naam van de Lohofstraat (looihof) herinnert aan de leerlooiers, die hier 
hun bedrijven hadden. Onder de grond bevindt zich een beek, die een 
plek krijgt in het nieuwe plan. Ook 
wordt een onderdoorgang gecreëerd 
tussen de Lohofstraat en de Grote 
Kerkstraat, met een doorloop waar 
iedereen gebruik van kan maken.  

De appartementen, deels bestemd 
voor de sociale doelgroep en deels 
voor middeninkomens, worden naar 
verwachting in de loop van 2023 
opgeleverd. 
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Toegegeven, het was geen makkie, deze 
renovatie. Verre van. Maar dat betekent niet 
dat er geen bergen werk zijn verzet, zegt 
projectleider Boudewijn Manders. ‘Aannemer 
KnaapenGroep heeft echt alles op alles gezet 
om de werkzaamheden goed en tijdig af te 
ronden. Maar als door corona regelmatig 
vakmensen thuis in quarantaine moeten 
blijven of materialen niet geleverd kunnen 
worden, dan sta je met de rug tegen de muur. 
Er is op dit moment een giga personeelste-
kort in de bouw, dus je hebt niet van de ene 
op de andere dag een vakman die kan komen 
helpen. Dat heeft ons parten gespeeld, maar 
desondanks zijn we trots op het resultaat én 
hebben we ook een paar dingen extra 
kunnen realiseren. Zoals een nieuwe deurbel, 
nieuwe privacyschermen tussen de balkons 
en hebben we de kleuren van het schilder-
werk kunnen aanpassen, zodat de uitstraling 
van de flat ook weer helemaal van nu is.’ 

Over de vloer
Ellen van den Brink is bewonersbegeleider bij 
aannemer KnaapenGroep. Ze komt dagelijks 
bij bewoners over de vloer en maakt dus uit 
eerste hand mee hoe de bewoners de 
renovatie ervaren. ‘Dat is heel verschillend’, 
vertelt ze. ‘Sommigen vinden het zwaar, voor 
anderen is het minder ingrijpend. Er gebeurt 
ook heel veel op het moment dat de wonin-
gen van binnen worden aangepakt. Opeens 
moet je je woning delen met een aantal 
werkmannen die in en uit lopen. Sommige 
mensen kiezen ervoor om niet thuis te zijn, 
anderen blijven liever in hun eigen woning 
tijdens de werkzaamheden.’ 

Eerste Hulp bij Onderhoud
Zo’n twee weken voor de start van de 
werkzaamheden in hun woning, gaat Ellen bij 
de bewoners langs voor een zogenoemd 
‘EHBO-gesprek’: Eerste Hulp bij Onderhoud. 

Ze vertelt de bewoners wat ze te wachten 
staat. Daarin is ze altijd eerlijk: renoveren kan 
nu eenmaal niet zonder overlast. ‘Ze ervaren 
vooral overlast van stof, bijvoorbeeld van het 
boren. Geluidsoverlast valt voor de meeste 
bewoners gelukkig mee.’ Ook staat Ellen voor 
de bewoners klaar als zij vragen hebben. ‘Hoe 
goed we ze ook proberen voor te bereiden, je 
weet pas wat de impact is als je het mee-
maakt. Dus ook dan ben ik er voor ze.’ Als 
dan dingen mis gaan, bijvoorbeeld door een 
lekkage, dan is het natuurlijk extra zuur voor 
bewoners. ‘Gelukkig zien veel bewoners dat 
we met man en macht werken om het zo snel 
en goed mogelijk op te lossen. Dat is immers 
het belangrijkste.’  

Wooncomfort
De binnenrenovaties zijn net vóór de 
bouwvak afgerond, zoals ook de bedoeling 
was. Op het plaatsen van de radiatoren na. 
‘Die konden helaas niet op tijd geleverd 
worden’, licht Ellen toe. ‘Dus die plaatsen we 
in het najaar zo snel mogelijk.’ Ondertussen 
kunnen de bewoners alvast genieten van hun 
nieuwe badkamer en opgeknapte woning.  
Hoewel ze de grote voordelen pas in de 
koude maanden gaan ervaren. De nieuwe 
verwarmingsinstallatie maakt namelijk een 
belangrijk deel uit van de renovatie, die 
vooral energetisch van aard is. ‘Daar is het 
uiteindelijk natuurlijk om te doen’, zegt 
Boudewijn tot besluit, ‘dat de bewoners meer 
wooncomfort ervaren én een lagere energie-
rekening.’ 

Een appartementengebouw met 126 woningen renoveren is 
een hele uitdaging. Een appartementengebouw met 126 
woningen renoveren in een tijd waarin corona hoogtij viert, 
is een nog grotere uitdaging! Met wat tegenslagen hier en 
daar is de klus toch nog vóór de bouwvak bijna helemaal 
geklaard. Zodat de bewoners nu weer rust hebben én 
kunnen genieten van hun opgeknapte woning. 

Meer wooncomfort én een 
lagere energierekening

Renovatie appartementengebouw Jan Vermeerstraat 



Noeste arbeid was het om de verwilderde 
plantsoenen rond de Regenboog-flat te 
‘ontginnen’, zoals Ivon Vercoulen, Andy 
Sanders, Ine van Nieuwenborg en Riet van 
Elten het noemen. ‘Ontginnen is echt niet 
overdreven gezegd’, vertelt Ine. ‘Want we 
hebben dagen en wekenlang moeten 
zwoegen om de verwaarloosde beplanting 
rond de flat op te ruimen. De gemeente had 
jarenlang weinig tot geen onderhoud 
gedaan, dus het was echt een bende. Stukje 
bij beetje hebben we het terrein ontgonnen, 
zodat er langzaam maar zeker ruimte 
ontstond voor nieuwe beplanting. Intussen is 
het vooral een kwestie van onderhoud. 
Gezien het aantal borders dat we intussen in 
onderhoud hebben, is dat ook nog behoor-

perken vanaf het fietspad langs de Maas zien 
af om de bloemenzee te bewonderen en te 
fotograferen.’

Die waardering betekent niet dat de tuiniers 
niks meer te wensen hebben. Andy: ‘Via een 
bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid van 
Antares hebben we een partij nieuwe 
planten kunnen kopen. Maar we zouden ook 
dolgraag een eigen waterpunt hebben. Nu 
moeten we het water van heel ver halen, 
waardoor er amper druk op de leiding staat 
en het lang duurt om de planten te bewate-
ren. Af en toe een aanhanger mest zouden 
we ook goed kunnen gebruiken. Dus als 
iemand weet hoe we dat kunnen regelen, 
horen we dat heel graag!’

Tuinkamer

Sinds kort kunnen bewoners van de 
Regenboog-flat gebruik maken van een 
‘tuinkamer’: een terras onder de 
bomen aan de achterkant van het 
woongebouw. Zeker op hete dagen is 
het daar heerlijk toeven. Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 
tot 16 uur staat op dit terras koffie en 
thee klaar! Regent het toevallig, dan 
vindt de bijeenkomst in de koffiekamer 
van de Regenboog-flat plaats. 

lijk aanpoten, hoor. Maar we hebben 
gelukkig ook heel veel lol samen.’

Enquête
‘In de borders staan met name bloeiende 
planten’, vult Ivon aan. ‘Uit een enquête die 
we onder de bewoners van de Molenbossen 
hebben gehouden, bleek dat driekwart van 
hen vooral bloemen wilde zien om de 
buitenboel op te fleuren.’ En dus staan er nu 
talloze soorten bloemen in de perken rond 
de flats. Ivon, Andy, Ine en Riet besteden 
drie ochtenden per week aan de aanleg en 
het onderhoud van de vele borders. ‘Niet 
alleen de bewoners, maar ook voorbijgan-
gers waarderen onze inzet zeer’, glundert 
Riet. ‘Niet zelden stappen fietsers die de 

Tot de renovatie van de Molenbossen in Blerick was de omgeving 
van deze appartementengebouwen op de Maasoever behoorlijk 
verwilderd. Sindsdien steken bewoners van de Molenbossen de 
handen uit de mouwen om de omgeving op te fleuren. Vooral de 
Regenboog-flat springt er in dat opzicht bovenuit. Dankzij een 
vaste kern van drie overijverige tuinvrouwen en een tuinman. 
René Spee en Carel Willems zamelen het zwerfvuil rond de flat 
in, zodat de omgeving er gelikt bijligt. 

Bewoners  
Regenboog zetten  
de bloemetjes buiten
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Een nieuwe 
start in 
Blariacum
Met de bouw van 38 huurwoningen en 16 koopwoningen is 
op het voormalige Blariacumterrein in Blerick een kleine 
wijk met een eigen identiteit ontstaan. Hoe bevalt het wonen 
op die gewilde locatie, vroegen we aan een paar bewoners. 

Maar liefst 39 jaar woonden Hai (71) en Fia 
Heijnen (67) in een gezinswoning aan de 
Heggeroosstraat in de Blerickse wijk 
Klingerberg. Fia: ‘Grappig dat we nu in de 
Thuis bij Antares staan, want toen we 
destijds ons huis aan de Heggeroosstraat 
kregen, kwamen we met een foto in de 
krant omdat we de tweeduizendste woning 
van Woningstichting Blariacum (een van de 
voorgangers van Antares – red.) waren. In 
Klingerberg hebben we altijd met heel veel 
plezier gewoond. Onze zoon en dochter zijn 
er opgegroeid, maar die wonen alweer een 
hele tijd op zichzelf. Nu Hai en ik wat ouder 
beginnen te worden, vonden we het stilaan 
tijd om wat kleiner en vooral gelijkvloers te 
gaan wonen. Naar een appartement wilden 
we liever niet, daarvoor vinden we de tuin 
te belangrijk. Dus toen we zagen dat 
Antares op het Blariacumterrein onder meer 
zeven levensloopbestendige woningen ging 
bouwen, hebben we ons daar direct voor 
ingeschreven. Wonder boven wonder 
hebben we precies de hoekwoning gekre-
gen die we het liefst wilden. Deze woning 
heeft een extra grote tuin, ideaal. Binnen is 
het niet al te groot, maar dat vinden we juist 
prima. We zijn toch meestal met ons 
tweeën.’

Kleinkind
De verhuizing op 29 mei markeerde in 
meerdere opzichten een nieuwe start voor 
Fia en Hai. Fia stopte een jaar geleden met 
haar baan als voedingsconsultent bij de 
Zorggroep en geniet nu van haar pensioen, 
net als haar man, die vroeger bij KPN 
werkte en daarna een aantal jaren als 
bedrijfstaxichauffeur reed. En Fia en Hai 
worden in januari grootouders. Hun dochter 
in Roelofarendsveen is in verwachting. ‘Wij 
gaan geregeld op ons kleinkind passen, 
afwisselend hier in Blerick en Roelofarends-
veen. Daar verheugen we ons enorm op’, 
glundert Fia.

Fia en Hai hebben de verhuizing van 
Klingerberg naar de Betje Wolffstraat in 
Blariacum aangegrepen om wat oude meuk 
te vervangen door eigentijdse meubels. Fia: 
‘Echt een frisse start dus. Hier in huis is alles 
wel zo’n beetje klaar. Alleen moeten we nog 
wat dingen ophangen. Daarna is de tuin aan 
de beurt. Dat doen we voor een deel samen 
met de buren, zodat het een mooi geheel 
wordt. Met die buren hebben we een heel 
goed contact, dus dat komt vast goed.’
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Hemel te rijk
Ook voor Suus Theunissen (48), die een paar 
deuren verderop met haar 20-jarige dochter 
een gezinswoning heeft, betekende de 
verhuizing in meerdere opzichten een nieuwe 
start. Tot voor kort huurde Suus een particu-
liere woning met bedrijfsruimte in Venlo-Zuid. 
In de bedrijfsruimte runde ze een kapsalon. 
‘Maar intussen heb ik een droombaan in de 
jeugdzorg gevonden, waardoor een woning 
met bedrijfsruimte voor mij te duur werd. 
Toen ik me meldde voor een woning op het 
Blariacumterrein, dacht ik dat ik niet veel kans 
zou maken. Maar ik was vergeten dat ik me 
ten tijde van de verhuizing naar Venlo-Zuid al 
bij Antares had ingeschreven als woningzoe-
kende, waardoor ik intussen al aardig wat 
wachtdagen had opgebouwd. Ook ik kreeg 
precies de hoekwoning van mijn voorkeur, 
dus ik ben de hemel te rijk.’

Hangtafel
Suus valt het vooral op hoe gezellig het is 
met de andere bewoners. ‘Iedereen helpt 
elkaar en maakt een praatje met elkaar. 
Daaruit blijkt dat Antares er bij de toewij-
zing goed op heeft gelet dat de bewoners 
bij elkaar passen. Mijn buren en ik wachten 
nog op een huurschutting, maar dat vinden 
we helemaal geen punt. We hebben nu een 
tafel op de erfgrens gezet die we geregeld 
als hangtafel gebruiken om samen te 
borrelen. En met een aantal bewoners 
hebben we al plannen voor een buurtbar-
becue. Het is net alsof we al heel lang 
bekenden zijn.’ Wat Suus ook erg prettig 
vindt aan de nieuwe woning is dat die 
duurzaam is gebouwd. ‘In mijn oude woning 
tochtte het behoorlijk. Hier is het overal en 
altijd aangenaam in huis. Erg comfortabel.’

Levendigheid
Zowel Suus als Fia en Hai vinden het verder 
een pre dat er behoorlijk wat volwassen 
platanen in de nieuwe wijk staan die nog 
dateren van de tijd dat hier het Blariacum-
college stond. Suus: ‘Daardoor heb je niet 
het gevoel dat je in een nieuwbouwwijk 
woont. Als straks de rest van het groen hier 
in de wijk klaar is, wordt dat zeker een mooi 
geheel.’ Fia heeft tot haar spijt vastgesteld 
dat het een aantal hondeneigenaren het 

toekomstige plantsoen nu als hondentoilet 
gebruikt. ‘Dat is minder, maar ik hoop dat 
dat tijdelijk is en dat Antares er bordjes 
gaat plaatsen om aan te duiden dat ons 
plantsoen geen hondenuitlaatplaats is. 
Maar dat is een detail. We voelen ons hier 
intussen helemaal thuis. Dat komt zeker ook 
door de diversiteit aan bewoners. De mix 
van senioren en gezinnen met (jonge) 
kinderen zorgt voor veel levendigheid.’
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Als er bij u al eens een nieuwe keuken, toilet of badkamer is 
geplaatst, of er moest iets gerepareerd worden, dan is het u 
vast opgevallen dat er géén busje van Antares voor de deur 
stond. Dat komt omdat wij hiervoor onze partnerbedrijven 
inschakelen. Die komen namens Antares het werk uitvoeren. 

Nieuwe partner 
voor reparaties 
en onderhoud

Woont u in Venlo of Blerick, dan komt 
aannemingsbedrijf P.H. van der Velden 
steevast bij u langs als er werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. Woont u echter in 
Tegelen, Steyl, Kessel, Meijel of Baarlo? Dan 
maakt u vanaf nu kennis met een nieuwe 
ketenpartner. Caspar de Haan onderhoud & 
reparatie neemt deze werkzaamheden 
namelijk over van Bouwbedrijf Geurts. Behalve 
een andere naam, verandert er niets aan de 
dienstverlening aan u. 

Tevreden
Caspar de Haan is geen onbekende van 
Antares: het aannemingsbedrijf neemt al een 
aantal jaar renovatie- en energetische verbe-
terprojecten voor zijn rekening. Tot grote 
tevredenheid van onze huurders én van ons. 
Wie bijvoorbeeld woont aan de Wambacher-
hof, in de Klingerberg of in het Vastenavond-
kamp, heeft al kennisgemaakt met de 
enthousiaste medewerkers van Caspar de 
Haan. Vakmanschap is voor Caspar de Haan 
vanzelfsprekend. ‘Maar goed communiceren 
met de bewoners is minstens zo belangrijk’, 

zegt directeur Rob van der Meer. ‘Wij zijn 
immers bij de bewoners te gast en horen ons 
dan ook als zodanig te gedragen’. 

Rechtstreeks
Aan de werkwijze verandert helemaal niets: 
als u een reparatie wilt melden, kunt u dat 
online doen via Mijn Antares of telefonisch  
via het algemene nummer van Antares:  
(077) 373 36 66. In het keuzemenu geeft u aan 
in welke plaats u woont, waarna u direct met 
ons partnerbedrijf in contact wordt gebracht. 
Sinds 1 juni gaan alle nieuwe reparatiemel-

dingen voor Tegelen en Peel en Maas 
rechtstreeks naar de nieuwe partner Caspar 
de Haan, net als het onderhoud bij mutaties 
(verhuizing). Verzoeken om een nieuwe 
badkamer, keuken of toilet komen zoals 
gebruikelijk binnen bij de medewerkers van 
ons Klant Service Centrum, die de admini-
stratie en toetsing doen voordat de aanne-
mer aan de slag kan. Onderhoudsklussen die 
nog lopen van vóór 1 juni handelt Bouwbe-
drijf Geurts nog netjes af. 
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Spoed of geen spoed?
Het is altijd vervelend als iets in uw woning 
kapot gaat of niet goed werkt. Het is 
natuurlijk extra vervelend als dat gebeurt 
buiten de openingstijden van Antares. 
Daarom kunt u voor spoedreparaties 24 uur 
per dag contact met ons opnemen. Maar 
dan moet het wel écht een spoedgeval zijn. 

Stroomt het water uw woning in omdat het ergens flink lekt? 
Zit de wc hartstikke verstopt of heeft u als enige in de straat 
geen stroom? Dan komt onze aannemer natuurlijk zo snel 
mogelijk naar u toe om u te helpen. Maar druppelt het alleen 
een klein beetje en kunt u het met een emmertje eronder 
best even uithouden? Dan wachten we tot de volgende 
werkdag. ‘Het feit dat we een 24-uursdienst bieden, wil 
namelijk niet zeggen dat er 24 uur per dag iemand klaarstaat 
om uit te rukken zodra er een melding is’, legt regisseur 
onderhoud Marco van Rosmalen uit. 

Telefoondienst
Hoe werkt dat dan precies, zo’n melding buiten werktijd? 
Marco vertelt: ‘Als wij gesloten zijn, dus ook op feestdagen 
en in het weekend, komt uw telefoontje binnen bij de 

Wanneer is iets een spoedreparatie? Enkele voorbeelden: 

Telefoon Antwoord Service. De medewerkers in het callcen-
ter nemen de telefoontjes aan en beoordelen of een melding 
inderdaad spoed heeft of niet. Is dat niet het geval, dan 
verwijst de telefoniste u naar de website van Antares, Mijn 
Antares of wijst u erop dat u de eerstvolgende werkdag vanaf 
9.00 uur kunt terugbellen. Is er wel sprake van spoed, dan 
schakelt de telefoniste meteen het juiste partnerbedrijf in. 
Bijvoorbeeld de cv-installateur, het ontstoppingsbedrijf of de 
aannemer.’

Even geduld
Ook bij deze bedrijven zit niet iemand te wachten totdat hij 
kan uitrukken. Marco: ‘Meestal werken zij met storingsdien-
sten. Oftewel: als er een storing is die niet kan wachten, 

wordt de medewerker (wakker) gebeld. Hij of zij werkt daarbij 
vaak niet alleen voor Antares, maar voor meerdere organisa-
ties en/of voor particulieren. Daarom kan het met name ’s 
nachts soms even duren voordat er iemand langskomt, óók 
als er sprake is van spoed. Bijvoorbeeld bij een hevige storm, 
waarbij vaak in korte tijd meerdere meldingen binnenkomen 
uit een bepaald gebied. Maakt u zich dan geen zorgen; elke 
melding wordt zo snel mogelijk opgepakt.’ 

Wilt u een reparatie melden buiten de openingstijden van Antares? 

Bedenk dan goed of het een spoedmelding is. Anders kunt u het 

beste wachten tot de volgende werkdag. Of u dient uw verzoek 

online in via Mijn Antares. Dat kan op elk moment dat het u 

uitkomt!

Spoed Geen spoed

Grote lekkage waarbij water er echt uit stroomt of spuit
Kleine lekkage waarbij druppels op te vangen zijn met 
bijvoorbeeld een emmer

Verstopping waarbij enige toilet in de woning niet kan 
worden gebruikt

Verstopping bij een woning met twee toiletten

Stroomstoring waarbij de hele woning geen elektriciteit 
heeft

Stroomstoring waarbij maar een of enkele ruimtes zonder 
elektriciteit zitten

Verwarming valt uit terwijl het buiten ijzig koud is
Verwarming valt uit terwijl het met een extra deken of 
warme trui best te doen is

Storm- of waterschade waardoor u niet meer in uw 
woning kunt blijven

Storm- of waterschade die uit te houden is tot de 
volgende werkdag
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Geen auto 
meer in de 
voortuin
Voor iedere Venlose wijk werkt de 
gemeente aan een ‘Akkoord van 
Morgen’: een overeenkomst tussen de 
gemeente, bewoners én woningcor-
poraties. In dit klimaatakkoord op 
wijkniveau staan energietransitie 
(nieuwe energie), klimaatadaptatie 
(nieuwe natuur) en circulariteit 
(nieuw gebruik) centraal. 

De wijkakkoorden zijn een onderdeel van het initiatief 
‘Morgen in Venlo’. Hiermee werkt de gemeente Venlo samen 
met inwoners, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellin-
gen aan een nieuwe en groene toekomst voor iedereen in 
Venlo. Verduurzaming en energietransitie wordt zo niet van 
bovenaf opgelegd, maar juist vanuit de wijk, met en door 
bewoners. Als iedereen een klein stapje zet, maken we 
samen namelijk meters. Venlo wil in elk van de 23 Venlose 
wijken een Akkoord van Morgen afsluiten en start met pilots, 
waaronder in de Tegelse wijk Op de Heide. In werkgroepjes 
worden diverse concrete projecten verder uitgewerkt. 

Extra zetje
Antares heeft ook zijn handtekening gezet en gaat als proef 
zijn steentje bijdragen aan diverse projecten. Uiteraard doen 
we al heel veel op gebied van duurzaamheid, maar de 
wijkakkoorden geven dit een extra zetje. ‘Naast het aanbren-
gen van spouwisolatie en dubbel glas willen wij onder meer 
een rol spelen bij het afkoppelen van hemelwater en het 
ontstenen van voortuinen’, vertelt adviseur Strategie & 
Duurzaamheid Ric Leenders. ‘Vanuit het kimaatakkoord doen 
we dat nu alleen nog op moment dat een woning leeg komt 
te staan. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als bewoners zich 
hier bewust van zijn en hieraan zelf ook willen deelnemen. En 

de handen uit de mouwen steken. Dus géén auto’s meer in 
de voortuin.’ Veel bewoners kiezen juist voor bestrating om 
zo hun voor- en achtertuin onderhoudsvrij te houden. ‘Niet 
doen’, adviseert Ric. ‘Het regenwater kan zo namelijk niet 
goed weg. Met de steeds heftigere buien staat je bestrate 
tuin in mum van tijd blank. Bovendien zorgt zo’n betonnen 
tuin voor hittestress in de zomers die steeds heter worden. 
De warmte blijft hangen en dat is niet prettig. Als we allemaal 
wat stenen weghalen kan een buurt echt wat minder warm 
aanvoelen in de zomer. En laten we eerlijk zijn, zo’n auto in de 
voortuin is toch ook geen gezicht?’

Op het moment dat een woning vrijkomt, kijkt onze 
verhuurmakelaar kritisch naar de woning en de tuin. 
Is daar winst te halen? Dan pakken we ‘m aan. Dat 
doen we nu vaak nog zelf, maar in het wijkakkoord is 
vastgelegd dat vrijwilligers hiermee aan de slag 
gaan. Heeft u interesse om hierbij aan te sluiten? 
Meld het dan even bij coördinator leefbaarheid 
Pieter Kolenberg. Zo komt er hopelijk straks een 
mooie ploeg die aan de slag kan. Wilt u wel iets 
doen aan klimaatadaptatie, maar weet u niet goed 
wat? Laat het ons dan even weten. We denken  
graag met u mee!

Door het ‘verstenen’ kan het water bij hevige regen niet 

weg, zoals deze zomer bleek bij de Brachterweg

Deze tuin wordt ‘ontstraat’ voor de nieuwe bewoner
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Verstoppingen 
riool zijn vaak 
te voorkomen
Riool Reinigings Service (RRS) moest verleden jaar ruim 
zeshonderd keer uitrukken om een afvoer of riool in een 
woning van Antares te ontstoppen. Dat is ongeveer tien 
procent van alle woningen die Antares verhuurt. Soms 
blijkt er sprake van een technisch probleem, maar in 
verreweg de meeste gevallen kan de huurder 
rioolproblemen voorkomen, zegt assistent-bedrijfsleider 
Pim van RRS in Roermond. Hij geeft graag een aantal tips.

‘Een wc-blokje kan per ongeluk van de 
toiletrand losschieten en een verstopping 
veroorzaken. Maar je wilt niet weten wat we 
verder soms aantreffen in afvoerbuizen’, zegt 
de assistent-bedrijfsleider. Toch wel: 
‘Ondergoed, T-shirts, meloenschillen, hele 
brokken frituurvet, we komen het allemaal 
tegen. Als je een beetje logisch nadenkt, 
snapt denk ik bijna iedereen dat dit allemaal 
spullen zijn die je niet probleemloos door de 
wc kunt spoelen.’

Doekjes
Gelukkig zijn dit uitzonderingen. Veel vaker 
komt het volgens Pim voor dat verstoppin-
gen ontstaan doordat bewoners regelmatig 
vochtige doekjes door de wc spoelen. 
‘Weliswaar staat op veel verpakkingen dat 
dit kan, maar wij raden het altijd af. Als je 
veel doekjes in de wc gooit, neemt de kans 
op verstoppingen aanzienlijk toe. Het veiligst 
is het om helemaal geen vochtige doekjes 

door de wc weg te spoelen. En al zeker geen 
maandverband of tampons.’
 
Wastafels, doucheputjes en afvoeren in de 
keuken moet RRS ook geregeld ontstoppen. 
Ook deze verstoppingen zijn in veel gevallen 
te voorkomen, zegt Pim. ‘Verwijder na het 
douchen altijd de haren uit het doucheputje. 
Maak de sifon van wastafels een of twee keer 
per jaar schoon. Op YouTube staan genoeg 
filmpjes hoe je dat doet. Reinig je de sifon 
niet geregeld, dan kan een combinatie van 
haren, haarstylingproducten, zeepresten en 
tandpasta en tot een verstopping leiden. 
Spoel in de keuken geen etensresten door 
de afvoer. Vooral vet is funest. Verwijder vet 
met een keukenpapier uit pannen en van 
borden voordat je ze afwast of in de vaatwas-
ser zet.’

Ontstoppingsmiddelen
Het klinkt misschien niet logisch, maar RSS 
raadt het gebruik van chemische 
ontstoppingsmiddelen ten strengste af. 
Pim: ‘Er zijn heel wat middelen in de handel, 
vooral korrels en vloeibare 
ontstoppingsmiddelen. In de praktijk 
worden die soms zo hard als beton, 
waardoor het probleem alleen maar 
verergert. Ze zijn allemaal slecht voor de 
gezondheid en voor het milieu. Bovendien 
beschadigen ze de leidingen vaak. Veel 
beter kun je ’s avonds een handje soda, 
eventueel in combinatie met een scheut 
schoonmaakazijn, en een beetje warm water 
in de afvoer doen en dat goedje een nacht 
laten intrekken. De volgende ochtend even 
goed doorspoelen en klaar is kees. Dat is 
effectiever, goedkoper en volstrekt 
onschadelijk.’
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Als je de woning van Silvia Smets binnenstapt, 
weet je het meteen: hier woont een kunstenares. 
Het kleurrijke geheel lijkt meer een atelier dan 
een woonkamer. Maar dan zonder schildersezels 
of hompen klei: Silvia maakt namelijk theater-
voorstellingen. ‘In de kleinkunst ben je zelf je 
eigen materiaal’. 

Een fijne werktafel staat midden op de paarsgeverfde vloer. Met voor het 
raam een lekkere ‘plofbank’ waar hond Sky op ligt te chillen. Een tv heeft 
ze al twintig jaar niet meer en mist ze ook niet. ‘Als ik bezig ben met het 
maken van een voorstelling, is het hier een creatieve explosie’, lacht Silvia. 
De artistieke Tegelse is min of meer in de wereld van de kleinkunst gerold. 
‘Als kind vond ik theater heel leuk. Maar ik heb er eigenlijk niets mee 
gedaan. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als maatschappelijk 
werker en groepsleider in het inrichtingswerk.’ Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. ‘Toen ik in aanraking kwam met het kleinkunsttheater, 
heb ik jarenlang een clownachtig typetje gespeeld. Ik vond het heerlijk om 
de interactie op te zoeken met mensen. Daar heb ik veel van geleerd.’

‘Heerlijk hoe 
kinderen in een 
verhaal opgaan’

Thuis bij Silvia Smets
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Meespelen
Na een hele tijd allerlei typetjes te hebben 
gespeeld, zocht Silvia meer verdieping. 
‘Daarvoor heb ik scholing gedaan in de 
vorm van cursussen, workshops en een 
stage. Met die kennis en inzichten ben ik 
gaan doen wat ik als kind altijd superleuk 
vond om te doen. Maar dan in de volwassen 
uitvoering.’ Wat is het dan dat Silvia als kind 
zo leuk vond? ‘Ik zocht een mooi verhaal in 
een boek en daarvan maakte ik tekeningen. 
Dat noemde ik een film. De tekeningen hing 

ik op de kast, waarbij ik het verhaal vertelde. 
Met mijn broertjes als publiek’. In haar 
theatervoorstellingen vormt die herinnering 
het uitgangspunt: ze neemt een sprookjes-
boek, waarbij ze ook nu tekeningen maakt. 
‘Daaromheen maak ik het verhaal waarin het 
publiek als het ware meespeelt. Vaak zie je 
kinderen heel snel in het verhaal opgaan, 
ouders of opa’s en oma’s volgen nog wat 
schoorvoetend. Wat dat betreft kunnen 
volwassenen veel leren van kinderen: 
kinderen geven zichzelf veel makkelijker 
bloot en durven op te gaan in het verhaal. 
Heerlijk!’

Verbinder
De voorstellingen van Silvia zijn er voor 
kinderen van 6 tot 99 jaar, zoals ze zelf zegt. 
Ze zijn altijd een vertaling van thema’s van 

nu. Bijvoorbeeld het verhaal over de 
Kikkerkoning, de voorstelling die ze nu 
speelt. ‘De boodschap daarin is dat iedereen 
het in zich heeft om een koning of koningin 
te zijn in zijn eigen leven; hoe vaak vergeten 
we dat niet? Dat doe ik samen met mijn 
handpop ‘Prinses’ en vier handgeschilderde 
platen.’ Het is niet toevallig dat Silvia’s 
voorstellingen vooral zijn gericht op kleine 
groepen, waarin ze het publiek ook echt kan 
betrekken. ‘Ik ben een verbinder en help 
mensen graag om zichzelf in hun kracht te 
zetten. Mijn visie is dat kleinkunsttheater 
heel goed kan worden ingezet als ‘ik-verster-
ker’, bij jong en oud. Mijn basis in het 
maatschappelijk werk komt daarbij goed van 
pas. Als kunstenaar help ik ook mensen 
vooruit, alleen in een andere vorm, met een 
ander product.’

Minibieb
Dat verbinden door verhalen doet Silvia 
trouwens ook met nóg een ander product. 
Voor haar huis prijkt een mooie minibieb. 
Met boeken voor kinderen en volwassenen. 
‘Vooral de kinderboeken doen het goed’, 
vertelt Silvia. ‘Een aantal keren per week 
staan er kinderen in de kast te neuzen of er 
weer wat nieuws in zit.’ Bang dat de bieb 
leeg raakt, is Silvia niet. ‘Ik krijg zoveel 
boeken van mensen om me heen. Ook wordt 
er volop geruild.’ Ze krijgt veel leuke reacties 
op haar kleurrijke boekenkastje. ‘Ik vind het 
mooi om te horen als buurtgenoten naar me 
toe komen om te laten weten dat hun zoon 
of dochter nu veel meer is gaan lezen. Leuk 
dat ik daaraan kan bijdragen!’ 
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Tien jaar De 
Nieuwe Munt

De Nieuwe Munt in Tegelen bestaat deze zomer 
tien jaar! Een mooi moment om terug te blikken op 
de periode waarin De Nieuwe Munt is uitgegroeid 
tot een levendige wijk waar jong en oud 
samenkomen en waarin zorg, welzijn en onderwijs 
een vaste plek innemen. Maar ook om vooruit te 
blikken op hoe de wijk nóg sterker kan worden. 

De Nieuwe Munt bestaat uit 189 huurappartementen, gelegen 
aan twee straatjes en een plein. Honderd van deze apparte-
menten zijn bestemd voor ouderen met een zorgbehoefte; de 
rest verhuurt Antares aan reguliere woningzoekenden. 
Daarnaast zijn er zes groepswoningen voor mensen met 
dementie, is er een afdeling voor geriatrische revalidatie, 
kunnen mensen kortdurend verblijven met zorg en is er een 
expertisebehandelcentrum. Ook zorgcentrum St. Julia maakt 
deel uit van de wijk, net als Stichting Dichterbij/Unik die 
studio’s biedt voor cliënten die begeleiding nodig hebben. De 
appartementen voor mensen met en zonder zorg liggen door 
elkaar heen. Destijds een vernieuwend concept. ‘Eigenlijk nog 
steeds’, zegt directeur-bestuurder Paul Stelder van Antares. ‘Er 
zijn wel vergelijkbare wijken, maar vaak worden de zorgappar-
tementen geclusterd, terwijl hier jong en oud, met en zonder 
zorg echt door elkaar wonen.’ 

Zelfstandig wonen
Paul weet nog goed dat het concept werd ontwikkeld, een 
samenwerking van Antares, gemeente Venlo en De Zorg-
groep. ‘Er kwam een kanteling in de ouderenzorg. De 
traditionele zorgcentra liepen leeg, er was veel behoefte aan 
zelfstandig wonen, maar wel met zorg; van familie, vrienden, 
de buurt of professioneel. Daaruit kwam het idee van een wijk 
waarin zelfstandig wonen voorop staat, waar generaties door 
elkaar wonen en leven, maar waar zorg, behandeling en 
revalidatie wel op het terrein aanwezig zijn. Ook zijn er 
voorzieningen in de wijk, zoals activiteiten en een trefpunt om 
elkaar te ontmoeten en samen te eten.’ Zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen voert nog steeds de boventoon; intramura-
le settings zijn er steeds minder. ‘De wijk voorziet nog steeds 
in een behoefte.’
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‘We zijn bewoners gaan interviewen volgens het concept 
‘Positieve Gezondheid’. Hierdoor kun je echt diepgaande 
gesprekken aangaan over gezondheid in brede zin. Dus niet 
alleen of je fysiek gezond bent, maar ook over kwaliteit van 
leven, voor jezelf kunnen zorgen, zingeving en sociale 
contacten. Dat leverde vaak kippenvelverhalen op.’ 

Verbinding maken
De gesprekken leverden een breed beeld op van wat mensen 
belangrijk vinden. Yvonne: ‘Zo blijkt zingeving heel belangrijk: 
iets betekenen voor een ander. Veel mensen willen een ander 
helpen, maar weten niet hoe ze in contact komen. Terwijl 
mensen voor hulp vaak alleen in hun eigen kringetje van 
partner of kinderen zoeken. Het zou mooi zijn als we hier 
verbindingen kunnen leggen. Ontmoeting is hiervoor cruciaal. 
Maar juist daar lopen we tegen een praktisch probleem aan: 
de beschikbare ruimtes zijn vaak te klein. Nu we met elkaar in 
verbinding komen, ontstaan er nieuwe inzichten. Daar zoeken 
we samen oplossingen voor.’ Ook een buitenruimte wordt 
gemist, net als een kapper en winkeltje. ‘Dat zijn juist belang-
rijke zaken voor zelfredzaamheid; voor veel bewoners is het 
centrum nét te ver, waardoor ze toch hulp moeten inschake-
len.’ De thema’s uit het onderzoek worden samen met een 
groep bewoners verder uitgewerkt. ‘We blijven daarbij in 
gesprek met de betrokken partijen en de bewoners. Sterker 
nog: het is belangrijk dat de bewoners de regie nemen. De 
wijk is immers van ons allemaal!’

Geborgen
Zijn er ook dingen die achteraf beter anders hadden gekund? 
Zeker. ‘We hebben de gebouwen lineair gebouwd, dus met 
galerieën waar woningen naast elkaar liggen. Hadden we het 
nog eens mogen doen, dan kozen we nu om meer met hofjes 
of binnentuinen te werken. Dat versterkt het gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. Terwijl nu mensen wel naast 
elkaar wonen, maar elkaar soms niet eens kennen.’ 

Verschillende generaties
De wijk heeft een beetje een imago van ouderenwijk. ‘Dat 
beeld klopt niet met de werkelijkheid’, zeggen zowel Paul 
Stelder als Yvonne Moonemans van De Zorggroep. Een aantal 
jaar was Yvonne locatiemanager bij De Nieuwe Munt. Intussen 
doet ze als innovatiemanager onderzoek naar het versterken 
van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners 
in De Nieuwe Munt en hoe de onderlinge verbinding versterkt 
kan worden. ‘Dat imago werpt een drempel op. Terwijl onze 
ervaring is dat mensen die deze drempel over gaan, heel 
positief zijn over het wonen in de wijk. Hier zijn juist verschil-
lende generaties bij elkaar gebracht met als doel de zelfred-
zaamheid en samenredzaamheid te ondersteunen. Maar 
ontmoeting en elkaar helpen gaat niet vanzelf.’  

Positief gezond
Om die ontmoeting en verbinding te versterken, heeft Yvonne 
het initiatief genomen om een onderzoek op touw te zetten 
om de behoeften in de wijk boven tafel te krijgen. Yvonne: 

Feest bij De 
Nieuwe Munt
Tien jaar De Nieuwe Munt: dat is reden voor een feestje! 
Uiteraard coronaproof, vertelt Caroline Theelen, coördinator 
& coach dagbesteding en welzijn van De Nieuwe Munt. Als 
lid van de feestcommissie is zij samen met bewoners druk 
bezig met alle voorbereidingen voor een feestweek. 
‘Vanwege de onzekerheid rondom corona is die verplaatst 
van juni naar september. Het programma is zo opgezet, dat 
we het kunnen aanpassen aan de actuele maatregelen. Zo 
zijn er diverse optredens. Kan dat niet live, dan zetten we 
ledschermen neer.’ Het programma biedt in de week van 13 
t/m 18 september voor ieder wat wils. ‘Optredens, entertain-
ment, wat lekkers, een kleurwedstrijd voor kinderen, noem 
maar op! Wat precies wanneer plaatsvindt, komt in een 
feestgids te staan die huis aan huis wordt verspreid in de 
wijk.’ De feestweek is dus echt voor de bewoners uit de hele 
wijk; van jong tot oud. ‘Vanuit de feestcommissie gaan we de 
wijk versieren, maar het is natuurlijk nog veel gaver als 
bewoners dat óók doen! Sterker nog: een jury komt langs om 
het mooist versierde raam te kiezen. Er is een leuke prijs te 
winnen, dus doe je best!’   
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In februari heeft Antares een nieuwe website gelanceerd voor 
woningzoekenden. Met een frisse look & feel en vooral een 
overzichtelijk en beter systeem om te reageren op ons 
woningaanbod. Voor sommige mensen is het wel nog even 
wennen. Dat is begrijpelijk! Ons Klant Service Centrum helpt u 
daarbij graag. Met dit artikel helpen we u misschien ook een 
handje: we hebben namelijk een aantal veelgestelde vragen op 
een rijtje gezet. 

Veelgestelde 
vragen van 
woning- 
zoekenden

Waar kan ik mijn 
inkomensgegevens uploaden? 
Uw inkomensgegevens kunt u uploa-
den in uw profiel. Hiervoor klikt u op 
wonen.thuisbijantares.nl in de rechter 
bovenhoek op ‘inloggen’. U vult uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in. In 
de blokken bij ‘Mijn gegevens’ klikt u 
op ‘Mijn inkomen’. Hier kunt u uw 
inkomen invullen en de inkomensverkla-
ring uploaden. Let op: wilt u alleen 
wachtdagen opbouwen? Dan is een 
inkomensverklaring nog niet nodig maar 
u kunt dan ook nog niet in het actuele 
aanbod kijken. Zodra u wilt reageren, is 
een geldige inkomensverklaring 
verplicht. 

Ik krijg bijna geen tipberichten 
meer. Hoe kan dat? 
In de meeste gevallen komt dat doordat u 
te veel details of zoekcriteria heeft 
ingevuld. De kans dat een woning aan al 
die wensen voldoet, is veel kleiner dan als 
u slechts enkele wensen of eisen aangeeft. 
In het nieuwe systeem komen alléén 
tipberichten komen van woningen die 
voldoen aan uw woonwensen én passend 
zijn voor uw situatie. Passend betekent dat 
de woning past bij uw huishoudsamenstel-
ling en inkomenscategorie. U moet daarom 
altijd uw inkomen invullen om tipberichten 
te ontvangen. Een inkomensverklaring is 
hiervoor nog niet nodig, die voegt u toe als 
u wilt reageren. In het oude systeem kreeg 
u alle woningen te zien, ook die niet 
passend voor u waren. Woningen waarvan 
u een tipbericht ontvangt zijn dus altijd 
geschikt voor uw huishoudgrootte en 
inkomenscategorie. 

Waar vind ik terug op welke 
plek ik ben geëindigd bij de 
woningen waarop ik heb 
gereageerd? 
Een aantal dingen vindt u inderdaad op 
een andere plek terug dan in het vorige 
systeem. Dat is soms even zoeken. In ‘Mijn 
gegevens’ klikt u op ‘Mijn reacties’ om uw 
historie terug te zien. Hier ziet u precies 
op welke plek u bent geëindigd bij elke 
woning waarop u tot nu toe heeft 
gereageerd. Heeft u op een woning 
gereageerd en is de toewijzing nog niet 
helemaal afgerond, dan kunt u dit 
terugvinden bij ‘In behandeling’. Zodra de 
woning is verhuurd vindt u de gegevens 
terug in uw historische reacties. 

Hoe lang duurt het nog voordat 
ik een woning heb? 
Een vraag die vaak wordt gesteld, zowel 
bij het oude systeem als nu, is meteen een 
vraag die heel lastig te beantwoorden is. 
De woningnood is hoog; enorm veel 
mensen zijn op zoek naar een nieuwe 
woning, terwijl er maar een beperkt 
aanbod is. Het hangt van een heel aantal 
factoren af wanneer u in aanmerking komt. 
De opgebouwde wachttijd is een 
belangrijke, maar ook de huishoudsamen-
stelling, het inkomen en uw woonwensen. 
Daarnaast zijn we als sociaal verhuurder 
verplicht om een aantal bijzondere 
doelgroepen te huisvesten, zoals status-
houders of mensen met urgentie. De wijze 
van toewijzen is niet veranderd met de 
komst van de nieuwe website. 

Laatste oproep! 

Alle woningzoekenden die bij ons bekend zijn, hebben van ons mail gekregen over 

het feit dat ze zich opnieuw moesten registreren. Woningzoekenden zonder 

mailadres hebben we per brief benaderd. Helaas is er nog steeds een groep 

woningzoekenden waarvan de mails én de brieven retour komen en waarvan we 

ook geen geldig telefoonnummer hebben. Staat u dus ingeschreven bij Antares, 

maar heeft u geen post of mails ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op 

met ons Klant Service Centrum via (077) 373 36 66. 



‘Duurzaam wonen 
is een kwestie van 
bewuste keuzes 
maken’

Esther Willemsen uit Steyl 
was pas geleden de eerste 
huurder van Antares die onze 
duurzaamheidscoaches Mar-
lie van den Bongard en Aissa 
Meziani bezochten voor een 
coachingsgesprek. Wat heeft 
Esther daarvan opgestoken?

Bijna iedereen wil best duurzaam bezig zijn. 
Als het niet voor het milieu is, dan is het in 
ieder geval gunstig voor de eigen porte-
monnee. Maar hoe kun je duurzaam wonen 
zonder grote investeringen te doen? Daar 
kunnen onze duurzaamheidscoaches u bij 
helpen. In de vorige uitgave van Thuis bij 
Antares stelden we Marlie van den Bongard 
en Aissa Meziani aan u voor. Deze twee 
enthousiaste vrijwilligers helpen u met het 

maken van duurzame keuzes in huis. Sinds 
kort coachen zij huurders door hen thuis te 
bezoeken en daar het gesprek aan te gaan 
over zaken als energie, afval en vergroening. 
Marlie en Aissa gaan ieder alleen op pad 
voor die coachingsgesprekken van een uur, 
maar hun eerste bezoek legden zij samen af. 
Esther Willemsen uit Steyl fungeerde graag 
als ‘proefkonijn’.

Slaapdiensten
‘Toen ik op Facebook las dat je je kunt 
aanmelden voor een coachingsgesprek heb 
ik gelijk gereageerd’, zegt Esther. ‘Directe 
aanleiding was dat ik graag rolluiken wilde 
laten plaatsen bij mijn appartement in Steyl. 
Die houden ’s zomers de warmte en ’s 
winters de kou buiten. Bovendien houden 
rolluiken straatlawaai grotendeels tegen. 
Omdat ik vaak slaapdiensten heb en dan 
thuis overdag wat probeer te slapen, denk ik 
dat ik extra profijt van rolluiken kan hebben. 
Toevallig kreeg ik daags voordat de coaches 
langskwamen van Antares te horen dat in het 
appartementengebouw waar ik woon om 
esthetische redenen geen rolluiken zijn 

toegestaan. Screens mogen wel, maar die 
houden amper geluid tegen. Ik heb de 
coaches daarom gevraagd aan Antares over 
te brengen dat ik rolluiken ook vind horen bij 
energiezuiniger leven.’

Voordeel doen
Gelukkig voor Esther kwamen Marlie en 
Aissa nog met heel wat tips waar Esther haar 
voordeel mee kan doen. ‘Hun belangrijkste 
tip voor mij was het vervangen van de 
peertjes in mijn verlichting door ledlampen. 
Verder is mij duidelijk geworden dat duur-
zaam wonen vooral een kwestie is van 
bewuste keuzes maken. Marlie en Aissa 
wezen me bijvoorbeeld op mijn wekkerradio. 
Nooit gedacht dat die tien euro per jaar aan 
stroom kost! Juist met mijn onregelmatige 
werktijden kan ik niet zonder wekker, maar ik 
kies daar nu bewust voor. Hetzelfde geldt 
voor de tv die bij mij de hele dag op standje 
radio staat. De coaches hebben me uitge-
legd dat dat duurder is dan de radio 
aanzetten. Maar goed, ook daar kies ik dan 
nu bewust voor.’ 

Dingetje
Verder hebben ze het onder meer gehad over 
het gebruik van de wasdroger. Esther: ‘Dat 
vind ik nog wel een dingetje. Als je een tuin 
hebt, kan ik me best voorstellen dat je daar 
de was ophangt. Maar in een appartement 
met een klein balkon vind ik het niet gezellig 
om tussen de was te gaan zitten. Ik vind 
duurzaamheid belangrijk, maar woonplezier 
ook. Aan de hand van tips van de duurzaam-
heidscoaches kan ik nu een aantal bewuste 
keuzes maken. Ik raad andere huurders zeker 
aan om ook zo’n coachingsgesprek te voeren. 
Het is gratis en kost maar een uurtje van je 
tijd. En je zult verrast zijn door een aantal 
dingen die je niet wist en waar je je voordeel 
mee kunt doen. Of niet, maar dan maak je in 
ieder geval een weloverwogen keuze.’

Aanmelden?
De coördinatie van de duurzaamheidsge-
sprekken is in handen van Duurzaam Bouwloket. 
Dit is een samenwerkingsverband met de 
gemeente Venlo. Aanmelden kan direct via 
duurzaambouwloket.nl/venlo-advies-da.
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Tijdelijk thuis in 
voormalig 
Maaslandcollege 
U kunt Antares waarschijnlijk vooral als een verhuurder van 
woningen. Maar wist u ook al dat wij ook maatschappelijk 
vastgoed hebben? Daarmee bedoelen we gebouwen met een 
publieke functie. Denk bijvoorbeeld eens aan scholen of buurt-
huizen. Een mooi voorbeeld is het voormalige Maaslandcollege 
aan de Hendrik Consciencestraat in Blerick. Dit schooljaar 
huurt Onderwijsgroep Buitengewoon het gebouw voor tijdelij-
ke huisvesting, terwijl een van hun scholen grondig wordt 
verbouwd. 

Op het moment dat een huurder van 
maatschappelijk vastgoed het huurcontract 
beëindigt, is het eigenlijk altijd zo dat 
Antares kijkt welke bestemming het beste 
past bij de locatie en het gebouw. ‘Omdat 
het gaat om een schoolgebouw zou het 
logisch zijn om op zoek te gaan naar een 
nieuwe onderwijsorganisatie om zich hier te 
vestigen’, vertelt Desirée Schreurs van 
Antares. ‘Maar we hebben meteen de 
gelegenheid aangegrepen om te kijken naar 
de toekomst van dit gebouw en gebied. We 
denken dat op de lange termijn het gebied 
beter op een andere manier kan worden 
ingevuld. Daarvoor gaan we onderzoeken 
wat dit dan moet zijn en een plan uitwerken. 
Voordat dit concreet is, zijn we enkele jaren 
verder. Tot die tijd wilden we het pand voor 
een korte periode verhuren.’ 

Extra ondersteuning
Toevallig of niet, Onderwijsgroep 
Buitengewoon was op zoek naar een locatie 
voor tijdelijke huisvesting. Dit schooljaar 
wordt de school Ulingshof op het 
Auxiliatrixpark in Venlo namelijk compleet 
verbouwd. ‘Onderwijsgroep Buitengewoon 
is de overkoepelende organisatie van zeven 
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
en praktijkonderwijs’, vertelt Jeroen Bouten, 
coördinator huisvesting bij Onderwijsgroep 
Buitengewoon. ‘Wij bieden kinderen en 
jongeren met specifieke opvoedings- en 
ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en 
begeleiding. In dat kader wordt Ulingshof in 
het schooljaar 2021-2022 verbouwd tot een 
integraal kindcentrum voor onderwijs, 
revalidatie en zorg. Om onze leerlingen zo 
min mogelijk last te laten ondervinden van 
de (ver)bouwwerkzaamheden gaan zij 
tijdelijk naar twee voormalige 

schoolgebouwen, waaronder het gebouw 
aan de Hendrik Consciencestraat.’

Ombouwen
Doordat de leerlingen een specifieke 
behoefte hebben, is zorgvuldig gekeken 
naar allerlei opties. Jeroen: ‘Veel leerlingen 
zitten in een rolstoel of gebruiken hulpmid-
delen. Ook bieden we kinderrevalidatie door 
Adelante Zorggroep. Zij verhuizen ook mee. 
Het was daarom belangrijk dat een locatie 
voldoende ruimte biedt.’ Net op het 
moment dat Jeroen bezig was te zoeken 
naar mogelijke oplossingen, viel een mailtje 
van Desirée op de digitale deurmat. ‘Nog 
geen vijf minuten later hadden we telefo-
nisch contact en zijn we de mogelijkheden 
gaan verkennen. Het voormalige Maasland-
college bleek in basis best geschikt, maar we 
hebben wel nog wat verbouwingswerkzaam-
heden moeten uitvoeren. Zo hebben we 
verschoningsruimtes ingericht met plafond-
liften voor rolstoelers die niet zelf naar het 
toilet kunnen. Ook zijn twee lokalen omge-
bouwd tot therapieruimtes voor de kinderre-
validatie. Tot slot zijn ook buiten nog aanpas-
singen gedaan om alles gelijkvloers te 
maken. Al met al dus wel wat werk, maar nu 
zijn we helemaal klaar voor het nieuwe 
schooljaar. Voor de leerlingen zal het even 
wennen zijn, maar we begeleiden hen daar 
zo goed mogelijk bij.’

Maatschappelijk
Volgens Desirée had Antares zich geen 
betere huurder kunnen wensen. ‘Het past bij 
de visie die we hebben. We zijn maatschap-
pelijk betrokken en helpen graag partijen die 
dat ook zijn. Super dus, dat Onderwijsgroep 
Buitengewoon nu een fijn pand heeft waar 
de leerlingen zich hopelijk snel thuis voelen.’ 



Een woningcorporatie is volop in beweging. De wereld om ons heen verandert, de wet- en 
regelgeving wordt aangepast en de technologie ontwikkelt zich steeds verder. Daarom maken we als 
Antares om de vier jaar een nieuw ondernemingsplan. Daarin geven we aan wat we de komende jaren 
wel en niet gaan doen, waarom we die keuzes maken en waar we aan het eind van de periode willen 
staan. Dat allemaal met als doel om al onze doelgroepen nog beter van dienst te zijn. Hiervoor hebben 
we tien speerpunten geformuleerd, die u als huurder – direct of indirect –raken. 

Wat gaan we de komende jaren doen? 

Leefbaarheid speelt een steeds grotere rol bij Antares. We 
willen onze huurders een veilige en fijne woonomgeving 
bieden. Ook dragen we bij aan de zelfredzaamheid van 
onze huurders.  

De laatste jaren verduurzaamden we per project. Nu gaan 
we verduurzaming koppelen aan de onderhoudsplanning: 
zijn woningen aan (groot) onderhoud toe, dan maken we 
deze woningen meteen duurzaam en toekomstbestendig. 

Hebben we de afgelopen vooral ingezet op verduurzaming 
van ons bestaande woningaanbod, vanaf nu focussen we 
meer op nieuwbouw. Ons doel is om het kwalitatief tekort 
aan woningen te beperken en diversiteit aan woningaan-
bod in wijken te vergroten. 

We blijven werken aan de ontwikkeling van onze 
organisatie: medewerkers van Antares voelen zich 
verantwoordelijk voor hun taken, zijn betrokken bij hun 
werk en werken uitstekend samen. 

Onze missie
We bieden een betaalbaar, goed onderhou-
den en duurzaam thuis voor mensen die daar 
niet zelf in kunnen voorzien. Samen met onze 
huurders en partners zorgen we voor een 
leefbare woonomgeving. 

Onze visie
Onze visie is: samen werken aan woongeluk. 
Dat bereiken we door te werken vanuit de 
bedoeling en door het centraal stellen van de 
klant in alles wat we doen. 

Wat betekent woongeluk voor u? 
In 2018 heeft Antares een organisatieontwik-
keling ingezet vanuit onze bedoeling: (samen 
werken aan) woongeluk. Woongeluk is voor 
iedereen anders; voor de een is dat een 
mooie, ruime woning, voor de ander een fijne 
omgeving met bijvoorbeeld leuke buren. We 
zijn nieuwsgierig hoe u woongeluk omschrijft 
en hoe u uw woning en woonomgeving 
waardeert. Daarom ontvangen alle huurders 
waarvan het e-mailadres bij ons bekend is in 
september een korte enquête. Het invullen 
kost u maar vijf minuten. Zo kunnen wij nog 
beter inspelen op úw wensen en behoeften. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!    

We werken elke dag volgens onze bedoeling: (samen 
werken aan) woongeluk. Maar wat betekent woongeluk 
voor u, onze huurder? En hoe kunnen wij als Antares 
bijdragen aan uw woongeluk? De komende periode gaan 
we dit verder onderzoeken en ontwikkelen.

Al die opgaven kunnen we natuurlijk niet alleen: we gaan 
daarom intensiever met onze samenwerkingspartners 
optrekken om samen onze doelen te bereiken. 

Nieuw ondernemingsplan 2021-2024 Bent u benieuwd naar het hele 
ondernemingsplan voor de periode 
2021-2024? U vindt het op onze website 
www.thuisbijantares. Vul in de zoekbalk 
‘ondernemingsplan’ in. U komt dan op  
de pagina ‘Gedragscodes en beleid’.  
Het ondernemingsplan vindt u rechts 
onder de knop.

In ons vastgoedbeleid volgen we alle ontwikkelingen, zodat 
we ook steeds kunnen inspelen op veranderingen in de 
bevolkingsgroei of -samenstelling en kunnen bijdragen aan 
stads- en dorpsvernieuwing. 

Alle ontwikkelingen die op ons afkomen vragen van 
onze medewerkers dat zij zich blijven ontwikkelen om 
ook in de corporatie van de toekomst een bijdrage te 
kunnen leveren. 

Ons huishoudboekje is op orde: we blijven financieel 
gezond en voldoen aan alle financiële eisen die de 
overheid aan ons stelt. Daardoor is Antares zelfstandig in 
staat om de ambities waar te maken.

We doen best veel goede dingen; alleen laten we dat niet 
altijd genoeg zien. We gaan daarom beter naar buiten 
brengen wat we doen en waarom. Daardoor wordt onze 
maatschappelijke toegevoegde waarde beter zichtbaar. 
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Stijlvol én duurzaam Heeft u de 
Antares-app al? 

Van zithoek naar ontmoetingsruimte 

Heeft u ze al gezien? Vanaf nu komen onze medewerkers naar 
u toe in onze mooie nieuwe Antares-auto’s! Uiteraard 100% 
elektrisch, dus lekker duurzaam. 
Onze bedrijfsbussen zijn niet nieuw, maar lijken dat wel dankzij 
een complete make-over. Zo kunnen we weer veilig én stijlvol 
op weg!

Wilt u weten hoe u de filters van uw 
ventilatiesysteem moet vervangen? Of hoe de 
thermostaat werkt? In onze Antares-app vindt u 
handige handleidingen en filmpjes over allerlei 
toepassingen in uw woningen. Ook kunt u via 
de app direct reageren op het actuele 
woningaanbod, inloggen bij Mijn 
Antares of formulieren invullen. 
Harstikke handig dus, die 
Antares-app! Download 
‘m gratis in de App 
Store voor iPhones of 
Google Play voor 
Android-telefoons. 

In de ‘Thuis bij Antares’ van december vertelden Irma Snijders en Co Basten uit 
Meijel enthousiast over hun initiatief om activiteiten te organiseren voor hun 
medebewoners in appartementengebouw Alexanderhof. Omdat er geen 
bewonersruimte was, maakten ze hiervoor gebruik van het gemeenschappelijke 
zitje, dat in de zomer bloedheet en in de winter steenkoud is. Gelukkig is dat 
inmiddels verleden tijd! De verloren hoek in de trappenhal is omgebouwd naar 
een volwaardige ontmoetingsruimte. Met een airco die kan koelen en verwar-
men, zodat bewoners in de zomer én in de winter elkaar kunnen ontmoeten en 
samen activiteiten kunnen ondernemen! 

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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• AANDACHT

• BETROKKENHEID

• BIJDRAGEN

• BINNENMILIEU

• CAPACITEIT

• CONSUMPTIE

• CREEREN

• ENERGIEWINNING

• NETWERK

• PIONIEREN

• RECYCLING

• REGELS

• RESULTAAT

• STAKEHOLDERS

• STIKSTOFBANK

• STROOMLIJNEN

• SYSTEEM

• TRANSPORT

• VERS

• VINDINGRIJKHEID

• WELZIJN

• WETENSCHAP

• WETTEN

• WINDMOLEN

• WINDTURBINE

• ZONNE-ENERGIE
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Puzzel 

Woordzoeker
Contact

gegevens

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

De nieuwe puzzel is een woordzoeker. Heeft u alle woorden gevonden? Dan 
vormen de letters die overblijven een korte zin. Als u de puzzel hebt opgelost,  
vult u de gevraagde letters in de genummerde vakjes van de oplossingsbalk in. 

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 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!

Kan uw binnenschilderwerk 

wel een lik verf gebruiken? 

De nazomer is hier  

ideaal voor! 

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
donderdag in de oneven  

weken 9.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 9.00 - 16.30 uur

vr 9.00 - 12.30 uur

• Aandacht

• Betrokkenheid

• Bijdragen

• Binnenmilieu

• Capaciteit

• Consumptie

• Creeren

• Energiewinning

• Netwerk

• Pionieren

• Recycling

• Regels

• Resultaat

• Stakeholders

• Stikstofbank

• Stroomlijnen

• Systeem

• Transport

• Vers

• Vindingrijkheid

• Welzijn

• Wetenschap

• Wetten

• Windmolen

• Windturbine

• Zonne-energie
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www.thuisbijantares.nl

Van binnen
Veel mensen kennen het Ald Weishoès in Venlo 

van de karakteristieke gevel uit 1611. Die staat op 

dit moment in de steigers vanwege de restauratie 

van het pand die inmiddels in volle gang is. Maar 

ook van binnen is het gebouw op zijn zachtst 

gezegd karakteristiek te noemen. Veel historische 

elementen zijn nog steeds intact. Het pand wordt 

nu grotendeel in zijn oorspronkelijke staat her-

steld naar het ontwerp van Jules Kayser uit 1925. 

Maar wél met het comfort van nu. 


