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Colofon
Herstart
Onlangs hadden we als gezamenlijke woning-
corporaties in Venlo de gemeenteraad van 
Venlo op bezoek. Ook twee net aangetreden 
nieuwe wethouders waren daarbij. Een 
belangrijke bijeenkomst, omdat bij de start 
van een nieuw gemeentebestuur goede 
informatie-uitwisseling belangrijk is. En niet in 
de laatste plaats ook omdat een nieuw bestuur 
een herstart van de samenwerking kan 
betekenen. Naast korte presentaties door de 
gemeente en de corporaties bestond het 
werkbezoek uit het bezoeken van drie locaties 
in de gemeente waar de woningcorporaties 
projecten uitvoeren. Voor Antares een mooie 
gelegenheid om de miljoeneninvesteringen 
die wij op dit moment doen in het verduurza-
men van onze huurwoningen in de Tegelse 
wijk Op de Heide van dichtbij te laten zien. 
Naast de formele kant was er alle gelegenheid 
om informeel met leden van het gemeentebe-
stuur van gedachten te wisselen over onze 
samenwerking en wat we belangrijk vinden 
voor onze wijken. 

Want wat we willen ligt over het algemeen wel 
vast in allerlei beleidstukken, zoals gemeente-
lijke woonvisies. Maar hoe we dat vervolgens 
gaan doen, is een heel ander hoofdstuk 
waarvan de bladzijden vaak nog leeg zijn. 
Het is geen geheim dat ik niet altijd te spreken 
ben over het volkshuisvestingbeleid zoals dat 
door de landelijke maar ook gemeentelijke 
overheid wordt gevoerd. Zeker, er gaat veel 
goed als het gaat om bouwen en wonen. Maar 
goed is in mijn beleving niet goed genoeg. 

Zeker nu zelfs onze regering openlijk het 
woord ‘wooncrisis’ in de mond neemt.
Crisis vraagt crisisaanpak. En juist die urgentie 
in de uitvoering wordt, vind ik, nog veel te 
weinig gevoeld. Op het landelijk beleid 
hebben we hier in Venlo en Peel en Maas 
weinig invloed. Wat we binnen die gemeenten 
samen kunnen doen is een andere zaak. Dat 
begint met heel duidelijk afspreken wat we 
echt belangrijk vinden en hoe we welke 
doelen willen bereiken.

Dus als – zoals afgesproken – 30% van de 
nieuwe sociale huurwoningen een lage huur 
moet hebben, dan nemen we daar als Antares 
en gemeenten gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid voor. Van Antares mogen gemeenten 
verwachten dat we kostenefficiënt bouwen en 
een lage huur garanderen. Van de gemeenten 
mag Antares op zijn beurt verwachten dat zij 
grond- en ambtelijke kosten zo laag mogelijk 
houden. Het gezamenlijke doel is immers 
betaalbare huur voor mensen met een laag 
inkomen. 

Voor Antares is dat makkelijker dan voor de 
gemeente. We zijn daar immers helemaal op 
ingericht. Bij gemeenten spelen veel meer 
deelbelangen: het grondbedrijf, vergunning-
verlening, milieuwetgeving, ambtelijke kosten 
et cetera. Het managen van die processen is 
complex en weerbarstig en het houden van 
focus op het doel is lastiger. Toch hoop ik dat 
de gemeentebesturen de urgentie ziet en in 
staat is om versneld knopen door te hakken 

waardoor bouwprocedures in een stroomver-
snelling komen. 

Juist nu mijn vertrek bij Antares eraan komt, 
wil ik deze boodschap zo graag meegeven 
aan mijn opvolger en aan de gemeentebestu-
ren: laten we elkaar meer dan nu gaan zien als 
betrouwbare maatschappelijk partners. Met 
één doel: meer bouwen en vooral meer 
betaalbare woningen voor de inwoners van 
onze gemeenten. 

Het positieve is dat alles in mij zegt dat het 
nieuwe gemeentebestuur van Venlo die 
handschoen nog weleens op zou kunnen 
pakken. Die afdronk heb ik in ieder geval 
overgehouden aan de eerste kennismaking 
met de Venlose gemeenteraad.

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 

Thuis bij Antares is een uitgave van Antares 
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Het is geen nieuws dat de woningnood hoog is. En dat het belangrijk is om 
woningen te bouwen. Antares voegt daarom de komende jaren ruim 300 
woningen toe in de gemeente Venlo en de gemeente Peel en Maas. Een 
overzicht van de nieuwbouwprojecten die al in gang zijn, vindt u hier. 

Bouwen in 
Tegelen en Blerick

Lingsweg, Tegelen
Misschien in aantal niet heel indrukwekkend, maar de 
zeven patiowoningen aan de Lingsweg in Tegelen 
mogen er zijn! Deze luxe afgewerkte levensloopbesten-
dige woningen zijn op een haar na klaar. In september 
krijgen de bewoners de sleutel, waarna ze van hun huis 
een thuis kunnen maken!

Centrumplan Blerick
Ook de bouw van 25 appartementen aan het Laurentius-
plein midden in het centrum van Blerick vordert al 
aardig. De werkzaamheden onder de grond zijn 
afgerond, vanaf nu is de voortgang goed te volgen. De 
bouw duurt nog tot medio 2023.

Sint Josephkerk, Tegelen
Voor de sloop van de Sint Josephkerk aan de rand 
van het centrum van Tegelen was grote belangstel-
ling. Niet alleen omdat het indrukwekkend is om te 
zien hoe zo’n groot gebouw met bijbehorende toren 
vakkundig wordt neergehaald, maar ook omdat veel 
mensen uit de buurt nog mooie herinneringen 
hebben aan deze locatie. Bijvoorbeeld omdat ze er 
zijn getrouwd of omdat hun (klein)kinderen er zijn 
gedoopt. Helaas was het gebouw in zo’n slechte staat 
dat behoud geen optie was. 

Nu de grond bouwrijp is gemaakt en de palen in de 
grond zitten, kan de bouw daadwerkelijk van start. 
Naar verwachting wordt het project in de loop van 
2023 opgeleverd. 4
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Met de bouwvak in zicht, is er nog hard gewerkt om twee verbeterprojecten in 
Tegelen af te ronden. En dat is gelukt! 

Duurzame woningen in Tegelen 
Beej de aje 
sigarefabriek, 
Tegelen

In juli is de handtekening gezet voor de realisatie van 
12 huurwoningen op het voormalige terrein van 
Vossen-Breuers aan de Rijksweg in Tegelen. Oftewel: 
beej de aje sigarefabriek. De woningen worden 
gebouwd door projectontwikkelaar Van Wijnen. Het 
gaat om 8 gezinswoningen en 4 levensloopbestendige 
patiowoningen. De 12 woningen maken deel uit van 
een groter nieuwbouwproject, waarbij in totaal 34 
woningen worden gebouwd. De oude sigarenfabriek 
zelf wordt omgetoverd tot sfeervolle loft-
appartementen. De bouw van de 12 huurwoningen 
start in september; naar verwachting worden ze in de 
loop van 2023 opgeleverd. 

Herman Boer van Van Wijnen Zuid en  

Paul Stelder van Antares 

Zowel in de wijk Op de Heide in Tegelen zijn de werkzaam-
heden aan 67 woningen aan het Tinnegieterspad, 
Haammakerspad, Sigarenmakerspad en Radmakerspad 
klaar. Ook de 44 woningen die werden verduurzaamd in de 
wijken Op de Heide Beneden en Tegelen Centrum zijn 
klaar. Vast niet alleen de vakmannen waren blij dat de 
vakantie eraan kwam, de bewoners waren minstens even 
blij dat het werk klaar is.  

In beide verduurzamingsprojecten is de woning geïso-
leerd, is HR++ glas geplaatst en liggen er intussen 
zonnepanelen op de daken. Ook zijn alle cv-ketels waar 
nodig vervangen. Zo is het wooncomfort voor de bewoners 
verbeterd én gaat het energieverbruik omlaag. Alle kozijnen 
en daken zijn gerenoveerd, waardoor de woningen meteen 
ook een heel ander, fris uiterlijk hebben gekregen.

5
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Wie de laatste tijd nog in het centrum van Venlo langs het Ald Weishoès is 
gelopen of gefietst, heeft allang gezien dat de steigers grotendeels zijn 
verdwenen en de prachtige monumentale gevel in alle glorie is hersteld. Op dit 
moment worden de werkzaamheden afgerond en de spreekwoordelijke puntjes 
op de i gezet. Om in het eerste weekend van oktober stadsherberg Ald Weishoès 
te openen voor het publiek. 

Welkom bij stadsherberg 
Ald Weishoès!

Ruim drie jaar is het Ald Weishoès dicht geweest. Eerst om te 
onderzoeken wat de staat van het gebouw was om te komen 
tot een definitief plan van aanpak. Dat dit hoognodig was, 
bleek nog eens toen de schoonsloop van start ging. Daarbij 
zijn de karakteristieke elementen zoveel mogelijk behouden. 
En toen de werkzaamheden voor de daadwerkelijke restaura-
tie van start gingen, werd de onderhoudsstaat en de noodzaak 
om het pand op te knappen nogmaals onderstreept. ‘We 
kregen in het begin best wat weerstand uit de gemeenschap’, 
vertelt directeur-bestuurder Paul Stelder. ‘Of het wel nodig was 
dat de verenigingen elders onderdak gingen zoeken? En of 
het überhaupt wel nodig was om het pand aan te pakken, 
want het voldeed toch prima? We kunnen echter volmondig 
‘ja’ antwoorden op deze vragen. Ja, het was echt broodnodig. 
Als we dit niet hadden gedaan, waren er vroeg of laat 
ongelukken gebeurd.’6
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Niet zichtbaar
Van binnen is het gebouw compleet onder handen genomen. 
Veel van die werkzaamheden zijn straks niet meer zichtbaar. Zo 
zijn de installaties vervangen, is het leidingwerk vernieuwd, is 
de constructie verstevigd en is het hele pand voorzien van 
isolatie. Op de bovenste verdieping, in de kap van het pand, 
bevinden zich intussen achttien studentenkamers. Per groep 
kamers zijn er douches, toiletten en een keukenblok. Ook is er 
een ontmoetingsruimte en een volwaardige keuken, waar de 
studenten samen kunnen koken en eten. 

Knusse herberg
Een verdieping lager bevindt zich het herberggedeelte: 22 
compacte herbergkamers met elk een eigen douche en 
wastafel. Toiletten zijn op de gang. Met het concept richt het 
Ald Weishoès zich op een brede doelgroep die voor een 

vriendelijke prijs wil overnachten midden in het stadscentrum. 
Denk aan jongeren, fiets- en wandeltoeristen, maar ook de 
zakelijke markt. De kamers zijn eenvoudig ingericht, maar door 
de combinatie met het restaurant- en cafégedeelte van het 
Ald Weishoès wordt een compleet concept aangeboden. 

Horeca
Op de begane grond komt het horecagedeelte. Hier kan 
iedereen die daar zin in heeft genieten van een lekker hapje 
en drankje. De prachtige binnenplaats is omgetoverd tot een 
terras waar zowel herberggasten, studenten, (dagjes)toeristen 
als Venlonaren zelf een lekker drankje of hapje kunnen doen. 
De menukaart kenmerkt zich door pure en eerlijke gerechten, 
zonder te veel poespas. 

Verenigingen
Ook het verenigingsleven keert volop terug naar het Ald 
Weishoès. Onder andere Jocus en Jocus Toekôms hebben 
hun vaste stek al gereserveerd. Voor andere verenigingen zijn 
op aanvraag eenmalig of structureel ook mogelijkheden in een 
van de diverse zalen of ontmoetingsruimtes in het pand. Want 
met name die ontmoeting tussen verschillende doelgroepen 
staat centraal in stadsherberg Ald Weishoès. Zodat het met 
recht ’n thoès boeteshoès mag worden genoemd! 

Openingsweekend 
1 en 2 oktober
Benieuwd naar hoe het Ald Weishoès er nu uitziet? 
Welke karakteristieke elementen zijn behouden en 
welke nieuwe toevoegingen er zijn gedaan? Of wat er 
op de menukaart staat? Kom dan naar het openings-
weekend op zaterdag 1 en zondag 2 oktober! De 
deuren staan vanaf dan open voor belangstellenden. 
Er worden rondleidingen gegeven en u kunt uiteraard 
een hapje of drankje bestellen bij de horeca. Laat u 
verrassen bij stadsherberg Ald Weishoès, Grote 
Kerkstraat 31 in Venlo. Houd de Facebookpagina www.
facebook.com/AldWeishoesVenlo in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes!

7
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Buurtbemiddeling: samen 
tot een oplossing komen

Blaffende honden, bladeren in uw tuin of fout geparkeerde 
auto’s. Soms veroorzaken buurtbewoners bewust of onbewust 
overlast waar u zich misschien aan ergert. Een goed gesprek is 
meestal voldoende om het probleem weg te nemen. Lukt dat 
niet? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling. Wat zij precies 
doen leggen Yvonne Truijen van Buurtbemiddeling Peel en 
Maas en Tülay Arslan van Buurtbemiddeling Venlo graag uit. 

‘Bij Buurtbemiddeling werken getrainde 
vrijwilligers die helpen om conflicten tussen 
buren weer bespreekbaar te maken’, legt 
Yvonne uit. Yvonne is coördinator Buurtbemid-
deling en vertelt dat ze met negen vrijwillige 
bemiddelaars werken. ‘De bemiddelaars zijn 
neutraal en onpartijdig en begeleiden een 
gesprek tussen buren die met elkaar een 
conflict hebben en dit graag samen willen 
uitpraten.’ 

Onafhankelijk
‘De kracht van Buurtbemiddeling is dat het 
belangeloos en onafhankelijk is’, vervolgt 
Yvonne haar verhaal. ‘De bemiddelaars 
hebben geen belang bij de uitkomst. Veel 
mensen kennen televisieprogramma’s als ‘De 

Rijdende Rechter’ en maken daarmee een 
vergelijking. Maar het verschil is dat De 
Rijdende Rechter een oordeel heeft en dat ook 
oplegt. Dat doen wij niet. Wij zijn er puur om 
te bemiddelen en samen tot de oplossing te 
komen. En die oplossing dragen wij ook niet 
aan, maar we helpen de buren om zélf tot een 
oplossing te komen.’ 

Spreek uw buren eerst zelf aan
‘We adviseren altijd om eerst zelf de buren aan 
te spreken over het probleem’, gaat Tülay 
verder. ‘Dat vinden veel mensen eng. Dat is 
logisch, want niemand wil graag klagen of 
ruzie. Maar het is toch veel fijner als u er 
gewoon zo uit kunt komen met elkaar? Wacht 
daarom niet te lang met een gesprek. Een 

ruzie tussen buren die klein en onschuldig 
begint, kan namelijk steeds erger worden. 
Dit kan een negatief effect hebben op uw 
veiligheidsgevoel en woongeluk. Of dat  
van de buren. En dat willen we niet!’ 

Onwetendheid
Tülay: ‘In flats hebben we regelmatig te maken 
met geluidsoverlast en is het niet altijd 
duidelijk waar het geluid vandaan komt. We 
hebben een keer een casus gehad waarbij de 
onderburen dachten dat er een hoge pieptoon 



van de bovenburen kwam. De bemiddelaars 
kwamen na het voeren van intakegesprekken 
met beide buren erachter dat allebei de buren 
last hadden van dezelfde hoge pieptoon. Wat 
bleek? De pieptoon kwam eigenlijk van een 
ander gebouw waar ze onlangs een nieuwe 
installatie hadden geplaatst.’ 

‘Vaak is er inderdaad onwetendheid en 
onbegrip doordat de buren niet met elkaar 
spreken’, legt Yvonne uit. ‘Zo was er een keer 
een casus met een container. Een oudere 

meneer maakte meerdere keren per dag de 
container open waardoor buren last ervoeren 
van het geklepper van de deksel. Door het 
gesprek aan te gaan, bleek de meneer 
vergeetachtig te zijn. Daarom checkte hij 
elke dag of hij de container aan de straat 
moest zetten. Toen de buren dat eenmaal 
wisten, ontstond er begrip voor de situatie 
van de man. En is er afgesproken dat de 
buren hem een seintje geven als de 
container aan de straat moet worden gezet. 
Mooi wat zo’n gesprek kan doen, hè?’ 

Iets voor u? 
Zowel Buurtbemiddeling Venlo als 
Peel en Maas kunnen versterking 
gebruiken. Lijkt het u mooi om op 
neutrale manier bij te kunnen dragen 
in gesprekken? En mensen in 
beweging te krijgen om zo tot een 
oplossing te komen? Dan is deze 
flexibele vrijwilligersfunctie misschien 
wel wat voor u. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Yvonne en Tülay.  

Contactgegevens 

Peel en Maas: 
T: 077 307 7350
E:  buurtbemiddelingpeelenmaas@

vorkmeer.nl 

Venlo
T: 077 359 65 65
E: info@buurtbemiddelingvenlo.nl  

Zo werkt Buurtbemiddeling
STAP 1
Uiteraard mag u altijd contact opne-
men met Antares. Maar soms voelt het 
misschien fijner om uw verhaal te doen 
bij de coördinator van Buurtbemidde-
ling. Daarmee kunt u rechtstreeks 
contact opnemen. 

STAP 2 
Is uw overlast geschikt voor Buurtbe-
middeling? Dan komen twee vrijwillige 
bemiddelaars bij u op huisbezoek voor 
een intakegesprek. Ze luisteren vooral 
naar uw verhaal en stellen vragen. Om 
een goed beeld te krijgen van de 
situatie, geven we beide partijen de 
gelegenheid om hun verhaal te doen. 

STAP 3
De volgende stap is daarom dat de 
bemiddelaars contact opnemen met 
de andere partij. Als deze buren 

openstaan voor een gesprek, vindt ook 
daar een intake plaats. Ook vragen ze 
of de buren akkoord gaan met een 
bemiddelingsgesprek. 

STAP 4
 Als alle buren openstaan voor bemid-
deling, vindt op een neutrale locatie 
het bemiddelingsgesprek plaats. De 
neutrale bemiddelaars begeleiden het 
gesprek en maken het mogelijk dat 
jullie samen tot oplossingen komen. 

STAP 5
Na een aantal weken nemen de 
bemiddelaars nogmaals contact op 
met beide buren afzonderlijk om te 
vragen hoe het de afgelopen weken is 
gegaan. Geven beide partijen aan dat 
het is opgelost? Dan is de casus 
gesloten! 
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VVV-Venlo, dat is natuurlijk betaald voetbal, Covebo 
Stadion - De Koel -  en Alles heej is VVV. Maar VVV is 
méér dan dat. Veel meer zelfs. VVV staat ook voor een 
gezonde leefstijl, talentontwikkeling en meedoen. 
Voor deze maatschappelijke thema’s zet de VVV 
Foundation zich al jaren in. Antares ondersteunt de 
maatschappelijke stichting van de Venlose club vanaf 
het begin. 

Omdat we ons als woningcorporatie bewust 
zijn van onze maatschappelijke taak investeert 
Antares stevig in de leefbaarheid van buurten 
en wijken. Dat doen we op diverse manieren. 
Onze leefbaarheidscoaches zijn dagelijks in 
de weer om de leefbaarheid te bevorderen. 
‘Maar we zetten bijvoorbeeld ook kunst en 
sport in om een impuls te geven aan de 
leefbaarheid’, zegt manager Klantteam Gé 
Faessen. ‘Zo is er in Vastenavondkamp in 
Blerick een theater(t)huis waar buurtbewoners 

onder meer theaterworkshops kunnen volgen. 
Onze jaarlijkse bijdrage aan de VVV Foundation 
is een manier om door middel van sport 
mensen te verbinden en zo de leefbaarheid 
te bevorderen. Al is bewegen slechts een 
klein onderdeel van de activiteiten van deze 
stichting. Het scala aan projecten is veel 
breder dan sport alleen en sluit daarmee 
naadloos aan bij onze opvattingen over het 
creëren van een prettig woon- en leefklimaat.’

De VVV
Foundation 
wint altijd!



Rolmodellen
VVV is zich er op zijn beurt van bewust dat het 
als betaaldvoetbalclub veel meer voor de 
stad en omliggende regio kan betekenen dan 
alleen maar wekelijks een potje voetbal 
spelen in een stadion. Projectleider Lennie 
Wagemans van de VVV Foundation: ‘Als club 
met profvoetballers die op tv komen, hebben 
wij een kracht die andere bedrijven en 
organisaties niet hebben: die van helden en 
rolmodellen. Ook de uitstraling van de club 
en ons logo kunnen we inzetten om via 
beweeg- en voetbalgerelateerde activiteiten 
iets te betekenen voor heel veel doelgroe-
pen, zoals jongeren, ouderen met dementie 
en gezinnen die in armoede leven.’

Streatleague
De VVV Foundation werkt voor elk maat-
schappelijk thema met een aantal pijlerpro-
jecten. Een van de bekendste pijlers van het 
thema talentontwikkeling is VVV-Venlo 
Streetleague voor jongeren van tien tot 
achttien jaar. Streetleague richt zich behalve 
op voetbal op bijzondere ontmoetingen, 
buurtbijdragen en fairplay in de diverse wijken 
en kernen in Noord-Limburg. Een andere 
bekende activiteit voor talentonwikkeling is 
VVV-Venlo Futsal, een zaalvoetbalcompetitie 

in combinatie met huiswerkbegeleiding. Een 
voorbeeld van projecten binnen het thema 
gezonde voeding is de VVV-Venlo Scholen-
tour, waarbij leerlingen van groep 5 tot en 
met 8 aan de slag gaan met onderwerpen als 
gezonde voeding, sport en bewegen, sterk in 
je schoenen staan en respect. Verder is er een 
VVV-Venlo Peutertour, met aandacht voor 
water drinken, gezonde voeding en bewegen. 

VVV Memories
Het thema meedoen kent projecten als VVV 
Memories, waarbij ouderen, die steeds vaker 
te maken krijgen met eenzaamheid, sociale 
isolatie en dementie, elkaar wekelijks in De 
Koel ontmoeten om herinneringen aan het 
VVV van vroeger op te halen. Daarnaast is er 
bijvoorbeeld het project VVV Transferkracht 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Hierbij zet VVV naast de unieke 
omgeving ook zijn netwerk in om mensen in 
contact te brengen met organisaties die 
mogelijk een toekomst kunnen bieden voor 
deze doelgroep.
‘En dat zijn slechts enkele voorbeelden van 
de vele projecten waar de VVV Foundation 

mee bezig is’, pakt Lennie Wagemans de 
draad weer op. ‘Het zijn er zoveel dat we voor 
de uitvoering van een aantal projecten 
samenwerken met partnerorganisaties. Zo 
hebben we met Incluzio het project VVV-Ven-
lo Family Goals, waarbij we concrete hulp op 
maat bieden aan gezinnen die in armoede 
leven. We zijn daarmee gestart in Tegelen en 
gaan dit project nu uitbreiden naar Ven-
lo-Noord of Blerick. Kortom: de VVV Founda-
tion wint altijd.’

Win 50 kaarten 
voor VVV met 
een goed idee
De VVV Foundation staat open voor 
nieuwe activiteiten om de gezondheid 
te bevorderen, talent te ontwikkelen en 
mensen mee te laten doen. Heeft u een 
idee om de leefbaarheid in uw straat, 
buurt of wijk te bevorderen? Bijvoor-
beeld door het organiseren van een 
opschoondag in de buurt, een spellen-
middag voor jong en oud of een 
stoepkrijtwedstrijd? Stuur het idee naar 
foundation@vvv-venlo.nl. De indieners 
van het beste idee kunnen rekenen op 
steun van de VVV Foundation voor de 
uitvoering én op 50 toegangskaarten 
voor een thuiswedstrijd van VVV-Venlo 
voor de hele buurt/wijk!

11

Thuis bij Antares Leefbaarheid



12

Thuis bij Antares Thuis bij

‘ Verveling is een 
woord dat ik niet ken’ 

Thuis bij de 101-jarige Sjaak Hunnekens

Antares heeft aardig wat huurders die behoorlijk op 
leeftijd zijn. Met de nodige hulp proberen zij zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Iemand die daar 
wonderwel in slaagt is de 101-jarige Sjaak Hunnekens 
uit Meijel, die samen met poes Bonnie in een 
seniorenwoning aan De Paast woont. ‘Ik hoop dat ik 
hier mijn laatste adem uitblaas.’

Hoewel Sjaak Hunnekens een aantal fikse 
tegenslagen heeft gehad in zijn leven, is de 
geboren Beringer een goedgehumeurd 
mens, iemand die er dankzij zijn nog altijd 
scherpe geest in slaagt om een gesprek te 
doorspekken met kwinkslagen, soms ook 
ondeugende opmerkingen. Sjaak is niet de 
spreekwoordelijke hoogbejaarde die piept 
over lichamelijke mankementen, die eenzaam 
en afhankelijk is en achter de geraniums zit te 
verpieteren. ‘Eenzaam ben ik nooit en 
verveling is een woord dat ik niet ken’, zegt hij 
terwijl hij poes Bonnie aanhaalt in zijn 
propvolle woonkamer. ‘Bonnie is mijn 
makker, dus alleen voel ik me nooit. Bonnie 
slaapt gezellig bij me en ’s ochtends vroeg 
maakt ze me wakker als ze naar buiten wil om 
haar behoefte te doen. Als boerderijkat gaat 
ze nooit in de kattenbak.’

Ingebroken
Sjaak kreeg Bonnie zes jaar geleden nadat 
zijn vriendin Nellie in zijn armen was overle-
den. ‘Zij woonde twee deuren verder. Ik had 
haar leren kennen toen er bij haar was 
ingebroken. Toen ik de hond die ik toen had 
en die ook Bonnie heette, ’s avonds een keer 
uitliet trok hij me mee naar Nellies huis. De 
reden werd me snel duidelijk bij het zien van 
de opengebroken deur. Ik belde direct de 
politie. Zo kwam ik later in contact met 
Nellie, die ook haar partner had verloren. 
Samen hebben we nog een aantal fijne jaren 
gehad. Op vakantie en al.’

De ontmoeting met Nellie verzachtte Sjaaks 
verdriet om het verlies van zijn vrouw To. Met 
To (‘het mooiste meisje van Grubbenvorst’) 
kreeg Sjaak vijf zonen en een dochter. Lange 
tijd woonde het gezin in een eigen woning 
aan de Hagelkruisweg. Maar een jaar of 24 

geleden verkochten Sjaak en To het pand 
en verhuisden ze naar een huurwoning aan 
De Paast. ‘Dit is de mooiste plek van Meijel, 
lekker rustig en toch alles wat je nodig hebt 
binnen handbereik. Bovendien heb ik vanuit 
mijn luie stoel zicht op het bankje dat de 
gemeente Peel en Maas pasgeleden voor 
me heeft geplaatst vanwege mijn honderd-
ste verjaardag, vorig jaar augustus.’

André Rieu
Na het overlijden van To heeft Sjaak het een 
jaar of drie heel moeilijk gehad. ‘Om me 
minder alleen te voelen en om iets te 
verzorgen te hebben, nam ik een pup. Dat 
hielp wel wat, maar ik heb toch lang getobd. 
Pas toen mijn kinderen me op een gegeven 
meenamen naar een concert van André Rieu 
in Roermond, ging het van het ene op het 



13

Thuis bij Antares Thuis bij

andere moment beter. Geen idee waar dat aan lag. Misschien dat ik me toen ineens 
realiseerde dat er nog zoveel moois in de wereld is dat het leven de moeite waard maakt.’

Tot afgelopen december reed Sjaak nog auto, zodat hij al zijn boodschappen zelf kon 
halen en zijn jongere broer en zus kon bezoeken. ‘En hoewel ik me nog heel safe voelde in 
het verkeer, realiseerde ik me afgelopen winter opeens dat áls er iets zou gebeuren, 
mensen waarschijnlijk zouden zeggen dat het van de gekke is dat iemand van honderd 
nog autorijdt. Nu heb ik een scootmobiel en is mijn actieradius wat kleiner, maar ik ga 
heus nog wel op pad, hoor.’ En als Sjaak niet weg is, komt er geregeld iemand op bezoek. 
De teller van zijn nageslacht staat op zes kinderen (waarvan er twee zijn overleden), 
veertien kleinkinderen (waarvan drie overleden), negentien achterkleinkinderen en een 
achterachterkleinkind, Jay. En veel van hen lopen geregeld binnen in de knusse woning 
aan De Paast.

YouTube
‘Maar als er niemand langskomt, verveel ik me ook niet hoor. Ik vind het heerlijk om zo nu 
en dan een dutje te doen, maar zit ook nog geregeld achter de laptop. Dat internet is toch 
ongelooflijk? Ik zie nog graag véél. En wat ik graag zie, dat zie ik nog beter’, zegt Sjaak met 
een vette knipoog. ‘Maar ik luister ook vaak naar Tiroler muziek via YouTube, en mail zo nu 

en dan met familie, hoewel dat mailen me moeite begint te 
kosten. Internet is een heel goed ‘ding’, áls het goed 
gebruikt wordt tenminste.’

Al met al hoopt Sjaak zo nog een tijdje door te kunnen. ‘Eten 
krijg ik tegenwoordig van tafeltje-dek-je. Eens in de week 
komt er iemand schoonmaken en twee keer in de week komt 
iemand me helpen met douchen. En de buren kijken elke 
dag even of ik er nog ben. Bovendien heb ik met de kinderen 
afgesproken dat ik een van hen bel als er iets is. En als ik hen 
niet kan bereiken heb ik ook nog een alarmknop. Dus alles is 
goed geregeld. Leven moet ik natuurlijk zelf, maar mij hoor je 
niet klagen. Ik heb mijn leven lang geprobeerd me nergens 
iets van aan te trekken en dat is me meestal goed gelukt. Ik 
hoop dat ik mijn verstand tot het einde houd en dat ik hier in 
mijn vertrouwde omgeving mijn laatste adem kan uitblazen. 
Dan is het mooi geweest.’
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Thuis bij Antares Leefbaarheid

Maar eerst even een stap terug. Want wat 
houdt dat eigenlijk in, ‘leefbaarheid’? Naast 
dat we woningen bouwen, verhuren, verduur-
zamen en onderhouden, hebben we ook veel 
aandacht voor de wijken en buurten waar 
onze woningen staan. Want uw woongeluk 
wordt mede bepaald door de leefbaarheid. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ is een verzamel-
woord voor de kwaliteitskenmerken van de 
woonomgeving. En die kwaliteit wordt niet 
alleen bepaald door de voorzieningen in de 
wijk, zoals speelplaatsen, parkeerplaatsen en 
winkels, maar ook door sociale aspecten. 
Heeft u bijvoorbeeld last van burenlawaai, 
dan komt dat de leefbaarheid niet ten 

goede. Maar een gezellige burendag 
daarentegen draagt wél bij aan de leefbaar-
heid. 

De collega’s van team Leefbaarheid zetten 
zich in voor een fijne en veilige woonomge-
ving. Zij zijn de vaste gezichten in de wijk. 
Ofwel de schakel tussen buiten en binnen, 
tussen de huurders en Antares. Of zoals 
coördinator leefbaarheid Jacky het samen-
vat: ‘We zijn er voor bloembak tot huisuitzet-
ting.’ Maar wie is wie, en waarvoor moet u bij 
welke persoon zijn? We vertellen het graag. 

Wie is wie? 
Wijkteam Tegelen-Peel en Maas

Even voorstellen: 
het vernieuwde 
team Leefbaarheid 

Het team draait op volle kracht. We hebben een aantal nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen en er is wat geschoven met de 
rollen in het team. De hoogste tijd dat we dit vernieuwde team 
aan u voorstellen. 

Vivianne Feld
Wijkbeheerder

‘ Denk in mogelijkheden en 
niet in onmogelijkheden.’

Krista van de Schoor 
Coördinator leefbaarheid 

‘ Het is de kunst om van 
geluidsoverlast een buurtfeest  
te maken.’

Pieter Kolenberg
Coördinator woonoverlast

‘ Wat ik mensen altijd mee wil 
geven is: heb respect voor de 
grenzen van een ander.’
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Wie doet wat? 
De wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk voor onze huurders én 
toezichthouders. U kunt bij hen terecht voor praktische vragen. Maar ook voor lichte 
overlast die Buurtbemiddeling niet kan oplossen, kunt u bij Vivianne en Brenda terecht. 

Jacky en Krista, de coördinatoren leefbaarheid, houden zich met name bezig met de 
binding in wijken en complexen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leefbaarheidspro-
jecten in de wijk. Heeft u een leuk idee om uw wijk te verbeteren of op te knappen, laat 
het hen dan ook vooral weten. Ook coachen de leefbaarheidscoördinatoren de toezicht-
houders. 

Ten slotte de coördinatoren woonoverlast: Pieter en Frank. Wanneer het gaat om ontrui-
mingen, woonfraude of drugsoverlast, zijn zij de juiste contactpersoon. Ook nemen zij 
actief deel aan het zorgnetwerk van de gemeente. Ze hebben korte lijntjes met de politie, 
welzijnsstichtingen, de wijkraden en de huurdersbelangenvereniging. 

Met al uw vragen over leefbaarheid kunt u terecht bij leefbaarheid@thuisbijantares.nl. 
Benieuwd naar waar het team Leefbaarheid allemaal mee te maken krijgt? Lees dan door 
op de volgende pagina. 

Het team is verdeeld over twee wijkteams, met in ieder team één wijkbeheerder, 
één coördinator leefbaarheid en een coördinator woonoverlast. 

Wijkteam Venlo-Blerick 

Brenda Bourgonje 
Wijkbeheerder

‘ Mijn motto? Verandering 
begint bij jezelf.’

Jacky Relouw
Coördinator leefbaarheid 

‘ Antares bouwt huizen. Onze 
taak is bewoners ervan zich 
thuis te laten voelen.’

Frank Hurkmans
Coördinator woonoverlast

‘ Een goede start begint bij het 
kennen van de voor- en 
achternaam van uw buren.’
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Een dag op pad met: Pieter Kolenberg
Om team Leefbaarheid nog beter te leren kennen, mogen 
we op pad met Pieter. Een aantal afspraken in zijn agenda 
van vandaag behoort eigenlijk tot zijn collega Vivianne. Maar 
zoals een hecht team betaamt, help je elkaar uit wanneer dat 
nodig is. Zo begint de dag met een praktisch probleem: 
gebrek aan ruimte voor het plaatsen van een bakfiets. Pieter: 

’Ik probeer altijd iedereen tevreden te houden, maar soms is 
het antwoord ook gewoon nee. Dan proberen we zo goed 
mogelijk uit te leggen waaróm iets niet kan.’ In dit geval is de 
oplossing simpel. Na een beetje passen en meten komt er 
een mooie plek vrij voor de bakfiets in de overdekte fietsen-
stalling. In de auto op weg naar de volgende afspraak belt 
Pieter nog gauw onderhoudsmedewerker Michel op met het 
verzoek de fietsenstalling een opschoonbeurt te geven. Die 
dat vervolgens op zijn beurt nog dezelfde dag regelt. 
‘Waren alle cases maar zo makkelijk op te lossen’, gaat Pieter 
verder. ’We zien ook heel veel narigheid.’ Dat wordt meteen 
duidelijk als we onze weg vervolgen naar twee leegstaande 
woningen. Beide slecht onderhouden en vol met puin. We 
nemen de status op van de woning, schakelen een bedrijf in 
om de woning weer netjes te maken en leggen opnieuw 
contact met de zorginstellingen van de huurder. ‘Meer 
kunnen we op dit moment even niet doen’, zegt Pieter. 

Bekend gezicht
De telefoon gaat. Het is een van de toezichthouders met 
de vraag of hij niet wat gereedschap kan krijgen om de 
gemeenschappelijke tuin netjes te houden. Toevallig rijden 
we net langs de bouwmarkt. Na een korte stop rijden we 
door naar het complex om de sproeikop en bezem af te 
geven. En dat Pieter er is, blijft niet onopgemerkt. Hij is 
natuurlijk een bekend gezicht in de wijk, maar heeft ook 
herkenbare Antares-kleding aan. Pieter wordt meteen aan 
zijn spreekwoordelijke jasje getrokken en krijgt vragen van 
bewoners over het onderhoud aan de ketel en of er niet 
gewisseld kan worden van parkeerplaats. Na zijn uitleg 
over het onderhoud, lopen we meteen door naar de 
parkeerplaats. Op het eerste gezicht lijkt er geen reden te 
zijn waarom het niét zou kunnen. Hij doet nog geen 
definitieve uitspraken, maar gaat het intern meteen 
oppakken. ’Als iets gewoon kan en iemand is ermee 
geholpen, waarom zouden we het dan niet doen?’, zegt 
Pieter. ’Met dit soort kleine dingen kunnen we soms een 
groot verschil maken in het woongeluk van onze huurders.’ 



Samen werken 
aan woongeluk
Weet u nog dat wij u het vorig najaar een enquête 
hebben gestuurd? Deze ging over hoe fijn u woont, hoe 
u uw woonomgeving beoordeelt en wat voor u 
woongeluk betekent. Intussen hebben we de resultaten 
grondig geanalyseerd. En zijn we druk bezig met het 
uitvoeren van de acties die nodig zijn om nog harder te 
werken aan úw woongeluk.

Meer dan vierduizend huurders ontvingen 
via e-mail de uitnodiging voor dit online 
onderzoek. Bijna 1.400 bewoners deden 
mee. De insteek van het onderzoek was om 
open te luisteren naar de woonbeleving van 
onze huurders. Gelukkig kunnen we consta-
teren dat bewoners overwegend een ‘fijn’ 
woongevoel hebben. De mensen die dat 
niet ervaren, wijten dat aan slecht onder-
houd (met name een slecht energielabel) of 
een onveilig of onprettig gevoel in de buurt. 

Daar gaan we wat aan doen!
Aan de hand van het onderzoek hebben we 
goed in kaart gebracht welke factoren 
bepalend zijn voor een fijne woonbeleving. 
En welke dat fijn wonen in de weg staan. De 
analyse laat goed zien in welke complexen 
problemen zijn, bijvoorbeeld met isolatie. 
Gelukkig staan de meeste hiervan ook al op 
onze planning om binnen een paar jaar te 
verduurzamen. Ook wordt kritisch gekeken 
waar verder nog problemen zijn met 
onderhoud, zodat we die (versneld) in onze 
onderhoudsplanning kunnen opnemen. 
Daarnaast zien we in de resultaten van het 
onderzoek goed terug in welke wijken of 
buurten sprake is van een onveilig gevoel of 
waar mensen veel overlast ervaren van hun 
buurtgenoten. Het team Leefbaarheid heeft 
in kaart gebracht waar die problemen zitten, 
zodat zij actief de wijk in kunnen gaan om 
deze zaken aan te pakken en met de 
bewoners in gesprek te gaan.

Wat is woongeluk? 

De visie van Antares is dat we elke dag 
samen werken aan woongeluk. Waarbij we 
ons realiseren dat woongeluk voor iedereen 
iets anders betekent. Toch zien we zeker een 
rode draad in de resultaten van het onder-
zoek. Hierin vroegen we u namelijk om 
enkele woorden die volgens u passen bij het 
woord ‘woongeluk’. Voor veel mensen 
betekent woongeluk een thuisgevoel: een 
prettige plek waar je graag bent, waar je je 
prettig en op je gemak voelt (jezelf kunt zijn) 
en waar je tot rust komt. Kortom: een fijne 
plek om thuis te komen. 

Opvallend is dat de omgeving bepalender 
blijkt te zijn dan de woning zelf. Vooral hoe 
fijn het contact is met buren en de gezellig-
heid in de straat of het complex dragen in 
belangrijke mate bij aan zorgeloos en 
ontspannen wonen.  

Samen doen!
Het mooiste zou zijn als we alle problemen 
meteen konden oplossen. Dat alle woningen 
in één keer tiptop in orde zouden zijn en dat 
in alle buurten iedereen met elkaar kan 
opschieten. Maar we weten dat dit niet kan. 
Wat we wél weten is dat als we met zijn allen 
samen hieraan blijven werken, we zeker 
stappen vooruit zetten. Dat kunnen we niet 
alleen, maar moeten we samen doen. Met 
onze partners, hulpverleners, welzijnsorgani-
saties, de gemeenten én met u, onze 
huurders. Dan kunnen we echt het verschil 
maken!
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Thuis bij de ‘vlijtige 
liesjes’ van de 
Molenbossen

Zelf denken ze dat de Molenbossen grote kans zou 
maken op de overwinning als er een verkiezing zou 
zijn voor Nederlands mooiste en schoonste omgeving 
van een flatwijk. En daar dragen de vijf dames van 
Vogelvlucht maar wat graag een steentje aan bij. Zeg 
maar gerust een steen.

De meeste mensen krijgen vooral envelop-
pen en folders in hun brievenbus. Maar Thea           
treft daarnaast geregeld bloemenzaad in 
haar postkast aan. Deze morgen ook weer. 
‘Er zat geen briefje bij wat voor zaad het is, 
maar zo te zien zijn het stokrozen. Ik ga het 
straks gelijk zaaien. Wij zijn met alles blij. 
Hoe meer bloemen, hoe beter.’

Pizzadozen
Samen met Els, Annie, Hetty en Petra vormt 
Thea het clubje dames dat zich wekelijks 
bekommert om de omgeving van Vogel-
vlucht, een van de vier woongebouwen 

waaruit de Molenbossen bestaan. Annie 
weet nog precies hoe het tien jaar geleden 
begon. ‘Ik keek vanaf mijn balkon uit op een 
bankje in het ononderhouden groen waar 
elke avond jongeren zaten die achteloos hun 
pizzadozen, blikjes en ander afval achter de 
bank kieperden. Een hele berg rotzooi lag er. 
Ik dacht: dat kan zo niet langer.’ Els had 
dezelfde gedachte en samen ruimden ze de 
rommel op.

Geleidelijk is het clubje gegroeid en hebben 
de dames hun ‘werkgebied’ uitgebreid. Een 
keer per maand schonen ze de omgeving 
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van de Molenbossen op. De vergoeding die ze daarvoor van 
de gemeente krijgen, moet volledig ten goede komen van 
de vier Molenbossenflats. Het meeste geld zetten de dames 
in voor planten en onderhoud van de tuintjes rondom de 
flats.

Els: ‘Gelukkig zijn er ook in de andere woongebouwen 
bewoners actief bezig met de omgeving van de flatwijk. Elk 
woongebouw doet het op zijn eigen manier. Dat is juist leuk 
en afwisselend. Wij houden erg van bloemen, dus daar 
besteden wij veel aandacht aan. Bij alle woongebouwen zijn 
vorig jaar plantenbakken bevestigd aan de palen van de 
nieuwe luifels. Dit jaar hebben we bij Vogelvlucht ervoor 
gekozen om die te beplanten met rode geraniums. Iedereen 
is enthousiast over het resultaat, al hadden wij liever gezien 
dat het hanggeraniums waren geweest. Foutje van het 
tuincentrum. Volgend jaar moeten we daar beter op letten.’

Kraamkamer
Om zoveel mogelijk te kunnen doen met het beschikbare 
budget vermeerderen de dames veel planten zelf. Maar ze 
krijgen ook geregeld plantmateriaal van andere bewoners.  
In de vorm van zaad, zoals deze ochtend, maar ook zijn er 
bewoners die aan het eind van zomer restanten van hun 
balkonplanten doneren. Thea: ‘Soms zijn dat zielige hoopjes. 
Die kweken we dan in onze ‘kraamkamer’ opnieuw op totdat 
ze weer toonbaar zijn en een plekje in een van de borders 
verdienen.’

De dames struinen ook allerlei sites af om gratis aan planten, 
bakken en gereedschap te komen. Aan materiaal hebben ze 
dan ook geen gebrek. ‘Maar we werken toch vooral met onze 
handen. Om onkruid te wieden bijvoorbeeld’, zegt Hetty. En 
soms liggen we met zijn allen op de bestrating rond de 
afvalcontainers en bij de fietsenstalling om ook daar het 
onkruid weg te halen. Dan zie je sommige bewoners kijken 
alsof we niet goed bij ons hoofd zijn. Maar de meeste 
bewoners en ook wandelaars zijn erg te spreken over het 
resultaat. Annie: ‘Iemand noemt ons de vlijtige Liesjes. En 

een mevrouw stuurt zo nu en dan haar kinderen met gebak 
of watermeloen naar beneden als ze ziet dat we even 
pauzeren op het zitje hier beneden. Zó lief!’

Frozen
Wat de dames tot voor kort niet wisten is dat de borders op 
de kopse kant aan de Maaszijde ’s avonds een bijzondere 
uitstraling hebben. Annie: ‘Iemand vertelde ons dat de 
verlichting van de Molenbossen, die nu vanwege Oekraïne 
geel en blauw is, een speciaal effect op de bloemen heeft 
zodra de duisternis invalt. Dus wij zijn een keer met zijn allen 
gaan kijken toen het donker was. We wisten niet wat we 

zagen! Bij de twee flats met geel licht zien de kleuren er veel 
intenser uit, prachtig gewoon. Het blauwe licht van de 
andere flats zorgt voor een ‘frozen-effect’. Echt de moeite 
waard om een keer te gaan bekijken.’ 

De dames wonen al enkele tientallen jaren in de Molenbos-
sen, Hetty zelfs al 48 jaar. Over verhuizen peinzen ze geen 
van allen. Els: ‘Sinds de renovatie is het hier nóg lekkerder 
wonen. En van buiten is het hier zo netjes en zo fleurig dat ik 
zeker weet dat we zouden winnen als er een prijs was voor de 
mooiste flatwijk van Nederland.’
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Antares is er veel aan gelegen om onze 
woningen zo goed mogelijk te onderhouden. 
Toch komt het helaas voor dat huurders 
klagen over vocht, tocht en schimmel. Hoe 
kan dat? Volgens duurzaamheidscoach Marlie 
van den Bongard zijn problemen met tocht, 
vocht en schimmel in de regel het gevolg van 
verkeerd gebruik van de woning. ‘Ook al is 
een woning nóg zo goed onderhouden en 
geïsoleerd en ook al heb je de nieuwste 
verwarmings- en luchtverversingsinstallaties, 
als je er niet goed mee omgaat, kunnen er 
toch problemen ontstaan.’ 

Tochtstrips
‘Tocht is eenvoudig op te lossen door het 
plaatsen van tochtstrips en deurborstels. 
Daarmee zorg je er in de winter tegelijkertijd 
voor dat je duurbetaalde warmte binnen blijft. 
Zeker nu de energiekosten extreem hoog zijn.’ 
Vocht en schimmel zijn soms wat lastiger te 
bestrijden, maar ook hier kunnen bewoners 
zelf het nodige tegen doen, is de ervaring van 
Marlie. ‘Schimmel is een gevolg van vocht en 
krijgt alleen een kans in vochtige ruimtes of op 
vochtige plekken. Ventileren helpt daar 
meestal goed tegen. Als je je woning elke dag 
ventileert stroomt er verse, droge lucht binnen 
en heeft schimmel veel minder kans. Een 
bijkomend voordeel van ventileren is dat verse 
lucht beter verwarmt dan bedompte lucht.’ 

Nadrogen
‘Daarnaast adviseer ik mensen met schimmel in 
de badkamer om niet alleen goed te ventileren 
en luchten, maar ook de wandtegels en 
douchewand goed te drogen na het gebruik 
van de badkamer. Met een wisser is dat in een 
wip gebeurd. Eventueel kun je de tegels en ook 
de kranen nog even nadrogen met de hand-
doek die je net hebt gebruikt om jezelf af te 
drogen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat 
je veel minder werkt hebt als je de badkamer 
een schoonmaakbeurt geeft. Want kalk krijgt 
dan bijna geen kans om zich af te zetten op de 
tegels en kranen.’

Afzuigkap
Een andere ruimte waar vocht en daarmee 
schimmel op de loer liggen is de keuken, zegt 
Marlie. ‘Vooral tijdens het koken komt daar 
vocht vrij. Gebruik daarom altijd de afzuiging als 
je aan het koken bent. Zelf heb ik geen 
afzuigkap; daarom zet ik altijd de deur open of 
het raam op een kier, zodat het vocht en 
kookluchtjes zo snel mogelijk wegkunnen.’ Wat 
Marlie ook niet heeft is een wasdroger. ‘Als het 
weer het toelaat hang ik de was buiten te 
drogen. Beter voor het milieu en voor de 
portemonnee. Bovendien voorkom ik zo dat het 
vocht uit het wasgoed in huis blijft hangen.’

Vervangen
Als duurzaamheidscoach wijst Marlie huurders 
er trouwens ook op dat het goed is om oude 
apparaten langzaam maar zeker te vervangen, 
omdat die energie vreten vergeleken met nieuw 
witgoed. ‘Een koelkast van dertig jaar oud 
bijvoorbeeld verbruikt bijna honderd euro per 
jaar aan stroom, terwijl een ijskast van na 2015 
je maar € 16,50 per jaar kost. Een tien jaar oude 
wasmachine kost ook honderd euro per jaar, 
eentje van vijf jaar oud maar 44. En een droger 
van dertig jaar oud kost € 1,14 per droogbeurt, 
een van na 2015 maar negentien cent. Je bent 
dus een dief van je eigen portemonnee als je je 
witgoed niet voor en na vervangt.’

TIP: Zeker bij de huidige energieprijzen loont het de moeite om een gratis afspraak te maken met een duurzaamheidscoach en u te laten adviseren over wat u kunt doen om duurzamer te wonen. Aanmelden kan direct via duurzaambouwloket.nl/venlo-adies-da. Oók voor huurders in de gemeente Peel en Maas! 

Vocht, tocht en schimmel zijn dingen waar je als 
huurder niet op zit te wachten. Gelukkig zijn deze 
problemen vaak makkelijk te voorkomen of op te 
lossen. Duurzaamheidscoach Marlie van den 
Bongard legt uit hoe.

Weg met 
vocht, tocht 
en schimmel!



Een renovatie of verduurzaming is voor veel mensen lang 
niet altijd prettig. Er komen ‘vreemden’ over de vloer, er 
is constant geluid en het stof dwarrelt alle kanten op. 
Natuurlijk maar tijdelijk en je weet ook dat je er iets moois 
voor terugkrijgt zodra alles af is. Maar aan de Sint 
Ursulahof in Kessel vonden ze het eigenlijk wel jammer 
dat het werk er nu op zit. ‘Het was zo gezellig met die 
mannen van Cuypers-Pex!’

‘Het was bijna jammer 
dat de renovatie was 
afgelopen’

Aan het woord zijn Agnes Huijs, Mariet van Knippenberg, Nel 
Burhenne en Lies op het Roodt. Als het even mooi weer is, 
zitten ze gezellig bij elkaar aan het hofje voor hun woningen. 
Daar wordt lief en leed besproken. De goedlachse Kesselse 
dames blikken terug op de renovatie van hun woningen, 
waarbij zowel het dak als de kozijnen zijn vervangen, de boel 
goed is geïsoleerd en zonnepanelen zijn geplaatst. 

Lunchen
‘We hebben op toerbeurt de catering verzorgd voor alle 
werkmannen’, lacht Mariet van Knippenberg. ‘Want toen ze 
hier begonnen, was het hartstikke koud buiten. We vonden 
het geen fijn idee dat de mannen telkens in de koude bus 

zaten te lunchen. Dat is niet comfortabel en niet gezellig. Dus we hebben steeds een van onze 
woningen als ‘honk’ opengesteld, zodat ze daar even hun pauze konden nemen.’ 

Graag gedaan
Maar daar bleef het niet bij; op een gegeven moment hoefden de mannen nauwelijks nog 
boterhammen in hun tas te stoppen. De ene dag kregen ze pannenkoeken, dan weer 
frikandellen en een andere keer stond er soep op het menu. ‘Och, dat deden we graag’,  
gaat Agnes Huijs verder. ‘En de mannen hebben dat enorm gewaardeerd. Ze vonden het zelfs 
jammer dat ze klaar waren. Alhoewel ze er ook bij zeiden: voor de lijn is het wel beter dat we nu 
weer naar een volgend project gaan!’ 

Lagere woonlasten
De dames zijn erg te spreken over hoe de mannen de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Ze 
waren vriendelijk, deden hun werk netjes en ruimden na afloop de boel weer op. Dat maakt dat 
zo’n renovatie in plaats van ronduit storend, hooguit als een beetje vervelend wordt ervaren. En 
nu de zon volop schijnt, leveren de zonnepanelen een mooi rendement op. Van de winter zal 
blijken in hoeverre de isolerende maatregelen zorgen voor lagere stookkosten. Want dáár doen 
we het immers voor!
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Wandelvoetbal, het klinkt niet als een activiteit waarvan je snel 
uitgeput raakt. ‘Dat is ook juist niet de bedoeling’, trapt 
buurtcoach Tegelen-Steyl-Belfeld Herman van den Eertwegh 
af. Hij begeleidt het wandelvoetbal namens Incluzio en trapt 
zelf ook steevast een balletje mee. ‘Wandelvoetbal is bedoeld 
om vooral senioren in beweging te krijgen en te houden en 
tegelijkertijd te voorkomen dat ze in een isolement komen. 
Iedereen kan het, ook als je nooit eerder hebt gevoetbald. Je 
mag niet rennen en de bal moet onder heuphoogte blijven. 
Je hoeft er dus geen superconditie voor te hebben.’

Weer of geen weer
Wat dat laatste betreft is wandelvoetballer Ben Geraads uit 
Venlo een uitzondering. Met zijn 75 jaar op de teller mag hij 
dan de oudste zijn van het groepje wandelvoetballers, hij 

heeft een conditie waar menige jonge knul 
jaloers op zou zijn. Ben komt hardlopend 
vanuit Venlo naar Tegelen, en gaat na afloop 
van het wandelvoetballen ook weer hollend 
naar huis. ‘Laatst heb ik tijdens de Venloop 
nog de halve marathon gelopen, dus voor 
mijn conditie hoef ik niet te wandelvoetballen, 
maar ik vind het gewoon hartstikke gezellig 
met de mannen. Daarom sla ik geen week 
over, niemand van ons trouwens. Weer of 
geen weer, wij staan op dinsdagmorgen hier 
op het veld. Behalve met vakanties dan 
natuurlijk.’

Groepsapp
De voetballers kunnen het zo goed met elkaar 
vinden dat ze ook op elkaars verjaardagen 
komen. Ook via de groepsapp houden ze 
contact met elkaar. ‘Dat sociale aspect is 
minstens zo belangrijk als het sportieve’, zegt 
ook Ger Verbong (74). ‘Dan kom je er 

tenminste effe uit. Zeker ’s winters is dat 
belangrijk. Ik heb 22 jaar lang zeven dagen per 
week hardgelopen, maar dat wil mijn lijf niet 
meer. Maar dit is ook prima, rustig bewegen 
én kletsen over van alles en nog wat.’

Twan Beurskens is met zijn 66 jaar de ‘benja-
min’ van het stel. Hij ging begin dit jaar met 
pensioen en vond het leuk om aan te sluiten 
bij het clubje. ‘Ik heb lang gevoetbald bij 
Sportclub Irene en was ook jeugdtrainer toen 
mijn drie zonen bij de club kwamen. Wandel-
voetbal is inderdaad iets heel anders, maar 
daarom niet minder leuk. We hopen stiekem 
dat er mensen zijn die zich na het lezen van dit 
artikel bij ons willen aansluiten. Want hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd.’

Ook 
wandelvoetballen?
Dat kan! Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar 
hvdeertwegh@incluzio.nl of te 
bellen naar 06-82 30 04 17.

Met zijn zessen zijn ze nu, de mannen die op het Johan 
Cruijff Court naast sporthal De Gulik in Tegelen elke 
dinsdagochtend bij elkaar komen om een potje te 
wandelvoetballen. Om wat te bewegen, maar zeker ook 
voor de gezelligheid en het sociale contact. ‘Na afloop doen 
we gezellig met zijn allen een bakje koffie of een kop soep.’

Wandelvoetbal: 
rustig een balletje 
trappen voor de lol



Wat een beetje groen en 
kleur al niet kan doen voor 
een buurt is te zien in de 
Blerickse wijk 
Vastenavondkamp. 
De bewoners hebben een 
gulle gift van onze 
renovatiepartner Caspar de 
Haan ingezet om de buurt 
wat op te fleuren.

Vastenavondkamp 
fleurt op

De afgelopen jaren heeft Antares flink geïnvesteerd in het energetisch renoveren van de 250 
woningen die we in Vastenavondkamp verhuren. Ook de gevels van de gezinswoningen zijn 
netjes opgeknapt, zodat de panden er weer keurig bij staan. Alleen de buitenboel, de 
tuinen en vooral de achterompaden, konden nog wel een oppepper gebruiken. Dat is de 
reden dat de bewoners hebben besloten om het bedrag van vijfduizend euro dat Caspar de 
Haan beschikbaar stelde voor het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk, te besteden 
aan een mooier straatbeeld.

Hanging baskets
De van oorsprong Poolse Izabela Kubala ontfermt zich over dat project, bijgestaan door 
haar man Miloslaw Bankowski. In een aantal straten hebben de twee intussen hanging 
baskets opgehangen. ‘In elke straat hebben we gekozen voor een andere kleurencombina-
tie van bloeiende planten, zodat iedere straat een andere sfeer heeft. Om het onszelf een 
beetje makkelijk te maken hebben we gekozen voor bloempotten met een waterreservoir 
van een paar liter zodat we niet elke dag de ladder op hoeven om de planten te wateren’, 

zegt de ijverige Poolse bewoonster van 
Vastenavondkamp.

Volgens Izabela reageren de bewoners erg 
positief op de bloembakken. Ook enthousiast 
zijn ze over de plannen om met geld uit een 
ander potje de voortuinen wat groener te 
maken. Izabela: ‘Heel veel tuinen hier in de 
wijk zijn helemaal of grotendeels bestraat. Dat 
ziet er heel saai uit. Bovendien zijn al die 
verhardingen slecht voor de waterhuishou-
ding. Intussen hebben we al in een aantal 
tuinen wat tegels eruit gehaald en vervangen 
door planten. Dat doet gelijk een stuk 
vriendelijker aan. Nu nog kijken dat de 
bewoners het groen ook een beetje gaan 
onderhouden.’

Achterompaden
Wat minder doordrongen zijn de bewoners 
van de noodzaak om ook de achterompaden 
aan te pakken. Daar tiert het onkruid welig en 
bovendien zetten sommige bewoners er hun 
afvalcontainers neer, wat niet mag. Izabela: 
‘De achterompaden horen bij de woningen, 
dus de bewoners horen die paden netjes te 
houden. Als je dat af en toe doet, is dat zo 
gebeurd. Maar kennelijk vinden veel bewo-

ners dat te veel moeite of interesseert het hen 
niet dat de paden er zo slordig bij liggen. 
Terwijl de paden zo breed zijn, dat er plek 
genoeg is om ook die met wat groen en 
bloemen op te fleuren.’

Om duidelijk te maken hoe dat eruit kan zien 
hebben Izabela en Miloslaw in een achterom-
pad een paar ‘geveltuintjes’ aangelegd met 
een deel van het geld van Caspar de Haan. 
‘Miloslaw heeft de stoeptegels die hij eruit 
heeft gehaald hergebruikt om een randje 
langs de plantenbak te maken. Op die manier 
kunnen we het geld helemaal besteden aan 
grond en planten. Wij vinden het er zo al een 
stuk netter en gezelliger uitzien. Maar toen 
we aan het werk waren zei iemand tegen ons 
dat de kinderen hier spelen en dat zij de 
tuintjes binnen de kortste keren zullen 
vernielen. Dat blijkt in de praktijk niet het 
geval, dus ik hoop dat we samen met de 
bewoners in meerdere paden tuintjes kunnen 
aanleggen en dat ze dan zelf zien dat de 
buurt daarvan opknapt. Dat zie je weliswaar 
niet vanuit de straat, maar het is als bewoner 
toch ook veel leuker als de paden er verzorgd 
bijliggen als je met je fiets achterom komt?’
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De inboedelverzekering: niet verplicht, 
wél aan te raden
Wettelijk bent u verplicht een aansprakelijkheidsver-
zekering (WA-verzekering) af te sluiten. Deze 
verzekert u tegen schade die u, uw gezinsleden of 
huisdieren aanbrengen bij anderen. Toch raden wij u 
aan om óók een inboedelverzekering af te sluiten. Zo 
zijn uw kostbaarheden goed verzekerd tegen schade 
door bijvoorbeeld brand of diefstal. 

Huurdersbelangenverzekering
Bij de inboedelverzekering kunt u ook een huurders-
belangenverzekering afsluiten. Hieronder vallen 
verbeteringen die u zelf aan de woning heeft 
aangebracht, maar bij verhuizing ook weer achterlaat 
in de woning. Denk bijvoorbeeld aan rolluiken of 
zelfs een nieuwe keuken. Of verbeteringen die u aan 
uw tuin heeft aangebracht. Deze voorzieningen heeft 
u zelf betaald en zijn dus uw eigendom. Maar u 
neemt ze niet mee als u gaat verhuizen, omdat deze 
vastzitten aan de woning. Normaal gesproken vallen 
zaken die vastzitten aan de woning onder de 
opstalverzekering. Bij een huurwoning heeft u geen 
opstalverzekering. Door een huurdersbelangenverze-
kering bij uw inboedelverzekering af te sluiten, kunt u 
deze zaken dus toch meeverzekeren. Wel zo’n fijne 
gedachte! 

Het 3-in-1-fonds
Als bewoner komt u vroeg of laat in aanraking met 
kleine onderhoudsklussen. Denk bijvoorbeeld aan 
een kapot slot of een klemmend raam. In de wet is 
geregeld dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
kleinere, dagelijkse reparaties aan uw woning. De 
kosten zijn voor uw rekening. Omdat de kosten van 
deze klusjes stiekem flink kunnen oplopen, bieden 
wij het 3-in-1-fonds aan. Voor een kleine bijdrage per 
maand nemen wij veel onderhoudswerkzaamheden 
van u over. Ook rioolontstopping en de glasverzeke-
ring vallen hieronder. De bijdrage voor het 3-in-1-
fonds bedraagt € 7,52 per maand. 

Antares heeft voor al zijn woningen een 
opstalverzekering afgesloten. Dat betekent 
dat het huis, bijgebouwen en fundering zijn 
verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld 
brand, blikseminslag, storm of inbraak. 
Maar alle spullen die niet vastzitten aan 
uw huis, zoals meubels, kleding en andere 
kostbaarheden, vallen onder de 
inboedelverzekering. 

Goed 
verzekerd 
tegen 
schade

Laat u adviseren!
Welke verzekering het beste past bij uw situatie, 
kunt u het beste bespreken met een verzekeraar 
of een assurantie-tussenpersoon. Hij of zij kan u 
goed adviseren over wat nodig én wenselijk is. 
Zo weet u zeker dat u de juiste verzekering kiest!



De meeste huurders hebben tegenwoor-
dig een slimme energiemeter. Dat is een 
moderne, digitale meter die uw energie-
verbruik op afstand uitleest en doorstuurt 
naar uw energieleverancier. Handig, want 
die gegevens kunt u zelf ook bekijken. 
Bijna alle energieleveranciers hebben een 
app die inzicht geeft in uw stroom- en 
gasverbruik én – indien u zonnepanelen 
heeft – laat zien hoe veel energie u 
teruggeleverd heeft. Zo houdt u niet 
alleen grip op uw energieverbruik, maar 
kunt u ook zien of uw termijnbedrag nog 
juist is. En of dit niet omhoog of omlaag 
bijgesteld moet worden. Superslim dus! 

Steeds meer mensen rijden een elektri-
sche auto. Zo nu en dan krijgen wij de 
vraag of het mogelijk is om hiervoor een 
laadpaal te plaatsen. Heeft u een eigen 
oprit en wilt u een laadpaal plaatsen? Dan 
kunt u online via onze website het 
formulier ‘klussen in de woning’ invullen. 
Na schriftelijke goedkeuring van Antares, 
mag u zelf een bedrijf inschakelen om de 
laadpaal te laten plaatsen. De kosten 
hiervoor zijn voor uzelf. Wij kijken na 
plaatsing van de paal of alles goed is 
aangesloten. Houd er rekening mee dat 
bij een verhuizing, de plek waar de paal is 

Op de meter kijken
Geen app? Wist u dat u op de meter 
zelf ook uw verbruik en teruglevering 
kunt zien? De meter bestaat uit één 
display, één knopje en vier standen. 
Door op de knop te drukken worden de 
verschillende standen weergegeven op 
het display. T1 is uw verbruik in het 
nacht- en weekendtarief, T2 het 
verbruik in het dagtarief. En -T1 is uw 
teruglevering in het nacht- en weekend-
tarief en -T2 de teruglevering in het 
dagtarief. Zo kunt u óók zonder app 
inzicht krijgen in uw verbruik. 

aangesloten, moet worden terugge-
bracht in de oorspronkelijke staat. 
Tenzij de nieuwe huurder de laadpaal 
wil overnemen. Dan hoeft dit niet. 

Tip: woont u in een appartement of 
heeft u geen eigen oprit? Via de 
gemeente kunt u een aanvraag doen 
voor een openbare laadpaal bij u in 
de buurt. Kijk voor meer informatie op 
de website van uw gemeente. 

Inzicht in uw 
energieverbruik 

Elektrische  
auto opladen? 
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Inloopdag 
Kessel

Melding voor de gemeente? 

Gebruik Mijn 
Gemeente App!

Deelkastje bij de 
Molenbossen

Antares komt naar u toe! Op 13 oktober 
zijn onze medewerkers van het wijkteam 
Tegelen-Peel en Maas van 9.00 tot 16.30 
uur in de bieb van Kessel te vinden te 
vinden. Hier kunt u terecht met al uw 
vragen. Of het nu gaat over het betalen 
van uw huur, onderhoud of reparatie óf 
u wilt inschrijven als woningzoekende. 
Wij helpen u graag! 

Om al deze vragen te beant-
woorden zijn er verschillende 
medewerkers aanwezig: een 
verhuurmakelaar, een mede-
werker van de klantenservice, 
een technisch opzichter, een 
medewerker van leefbaarheid 
en een incassomedewerker. 
Zo kunt u uw vragen meteen 
aan de juiste persoon stellen. 

U hoeft géén afspraak te 
maken; dus loop gerust binnen. 
De koffie staat voor u klaar!

Regelmatig krijgen we meldingen die eigenlijk niet bij ons als 
woningcorporatie thuishoren. Denk aan losliggende 
stoeptegels, kapotte straatverlichting, afval dat ergens is 
gedumpt of achterstallig groenonderhoud. Deze meldingen 
horen thuis bij uw gemeente. Om het maken van een 
melding makkelijker te maken, is er een hele handige app: 
de Mijn Gemeente App. U kunt doorgeven wat er aan de 
hand is en zelfs foto’s bijvoegen. Handig voor u én voor uw 
gemeente!

Downloaden kan gratis via de appstore of Google Play. 

Misschien is het de bewoners van de Molenbossen al 
opgevallen: bij flat Zuidenwind staat een vrolijk gekleurd 
kastje. Het is een deelkastje, dat als doel heeft voedselver-
spilling tegen te gaan en samen producten te delen. 
‘Iedereen kan hier producten in zetten die ze over hebben 
of gewoon willen schenken, zodat mensen met een kleine 
beurs ze zo kunnen meenemen’, vertelt Ria Weijers, een van 
de initiatiefnemers. ‘Dat kunnen (houdbare) etenswaren zijn, 
maar ook verzorgingsproducten en zelfs zelfgemaakte 
maaltijden. Zo kunnen de bewoners elkaar helpen.’ Wilt u 
iets uit het deelkastje nemen of juist doneren? Voel u vrij. 
Het staat ervoor!  

Antares verloot bij iedere uitgave van 
dit bewonersblad vijf cadeaubonnen 
van € 25,00 onder huurders die sinds 
de vorige loterij kenbaar hebben 
gemaakt dat ze de huur automatisch 
gaan betalen en vijf cadeaubonnen van 
€ 25,00 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 
cadeaubon? Download dan het formu-
lier 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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• AFWEZIGE

• ATLEET

• BEZOEKER

• DRUIPEN

• DRUKFOUT

• EDELHERT

• GEDONDER

• GLASAAL

• HEILWENS

• INSPRAAK

• KARAF

• KARAKTER

• KOMEET

• NOODARTS

• OFFEREN

• OVERZET

• PAKKET

• PICKNICK

• PRAKKEN

• RAUWKOST

• RUIGTE

• SEINPAAL

• SPOEDIG

• STIJF

• STOPBORD

• TEGELPAD

• TEKENEND

• VASTHEID

• VERLIEFD

• VOGELRIJK

• VOLMAKEN

• VORSTIN

• XYLOFOON

• ZONNEN

• ZWERFKEI

Woordzoeker

© Sanders puzzelboeken

buurtbemiddeling

Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. 
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E E O T W P R Z O N N E N F P

D L S S L S I O V E R Z E T A

D R T R I N N U K O M E E T A

E IJ L O E I V E R L I E F D L

F K I V H S T R A D O O N N G

Puzzel 

Woordzoeker Contact
gegevens

De oplossing van de woordzoeker uit de vorige uitgave: FASHION, FOOD & 
LIVING. 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.

• AFWEZIGE

• ATLEET

• BEZOEKER

• DRUIPEN

• DRUKFOUT

• EDELHERT

• GEDONDER

• GLASAAL

• HEILWENS

• INSPRAAK

• KARAF

• KARAKTER

• KOMEET

• NOODARTS

• OFFEREN

• OVERZET

• PAKKET

• PICKNICK

• PRAKKEN

• RAUWKOST

• RUIGTE

• SEINPAAL

• SPOEDIG

• STIJF

• STOPBORD

• TEGELPAD

• TEKENEND

• VASTHEID

• VERLIEFD

• VOGELRIJK

• VOLMAKEN

• VORSTIN

• XYLOFOON

• ZONNEN

• ZWERFKEI

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 2022  
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!

Denkt u er na uw vakantie 

aan om alle kranen te laten 

lopen? Zo krijgt legionella 

geen kans!

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
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Mooi wonen 
in Meijel
In de laatste week van mei ontvingen de nieuwe 

bewoners van de zorgappartementen aan De Paast 

in Meijel de sleutel van hun gloednieuwe woning. 

Intussen voelen de meesten zich al hartstikke 

thuis. De woningen liggen dichtbij alle 

voorzieningen, hebben een fijn woonklimaat 

dankzij de duurzame bouw én alle nodige zorg is 

dichtbij dankzij de verbinding met het 

naastgelegen zorgcentrum Sint Jozef. Ook de 

omgeving van het nieuwe woongebouw is intussen 

ingericht en voorzien van beplanting. Want zeg 

nou zelf, als alles een beetje groeit en bloeit, ziet 

de wereld er een stuk vriendelijker uit. Dat maakt 

het extra mooi wonen in Meijel! 


