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Passend toewijzen wil zeggen dat woningcorpora-
ties huurwoningen alleen mogen verhuren (toewij-
zen) aan mensen van wie het inkomen past bij de 
huurprijs van de woning. Nog weer anders gezegd, 
als je inkomen laag is, mag de (sociale) huur niet te 
hoog zijn. Hier gelden strikte regels voor. Den Haag 
heeft op zich wel een punt met deze wet. Ze wil 
voorkomen dat mensen met lage inkomens niet in 
de problemen komen door te hoge woonlasten. 
Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.  

Keuzevrijheid
Aan de andere kant zie ik helaas dat de keuzenvrij-
heid van huurders nu wel kleiner wordt. Waar je 
voorheen nog kon kiezen voor een iets duurdere, 
energiezuinige huurwoning (dus minder energiekos-
ten), kan dit helaas steeds minder voor mensen met 
de laagste inkomens. Zie hiervoor de tabel op pag 3.

Betaalbaarheid
Den Haag kijkt helaas niet naar de totale woonlasten 
(huur -en energiekosten). Wij wél, zie de energie-
special bij deze PIT, over wat energiezuinig wonen 
betekent. We blijven ons hard maken om zoveel mo-
gelijk energiezuinige woningen bereikbaar te hou-
den voor mensen met de laagste inkomens. Want 
energiezuinig wonen zorgt voor een lagere energie-
rekening én comfortabel wonen. En dan praat ik 
nog niet eens over duurzaamheid. 

Alleen voor nieuwe verhuringen
Voor u als zittende huurder is er niks aan de hand. 
Alleen moet u wel weten, dat voor mocht u willen 
verhuizen, er nieuwe regels zijn. Meer weten, kijk 
ook eens op www.woongaard.com.

Marinus Kempe, directeur-bestuurder

COLUMN Marinus Kempe

Zaterdag 12 september heeft 
Woonstichting De Kernen mee-
gedaan aan de eerste landelijke 
Dag van het Huren. 150 bezoe-
kers zijn naar Beneden-
Leeuwen of Hedel gekomen. 
Op beide locaties was een markt 
en is De Kernen met alle bezoe-
kers in gesprek geweest. U 
waardeerde deze dag met een 
ruime 8!

15.000 bezoekers
Landelijk trokken de deelnemen-
de corporaties in totaal 15.000 
bezoekers.  

Waarom deze markt?
Bijna 90 corporaties in Nederland 
hebben aan deze Dag van het Hu-
ren meegedaan. Ruim 120 jaar 
zorgen woningcorporaties ervoor 
dat mensen goed kunnen wonen. 
En meer dan vier miljoen Neder-
landers wonen in een sociale 
huurwoning. Tijdens deze open 
dag hebben corporaties verschil-
lende activiteiten georganiseerd. 

De droppotwinnaar op de 
Dag van het Huren was de 
Familie Fraaije uit Kerkwijk! 
Gefeliciteerd.

Eerste landelijke Dag van het Huren 
trok 150 bezoekers naar De Kernen

Ruim 41 jaar geleden werden 
de woningen in de Molenstraat 
in Dreumel gebouwd door 
Woningstichting Rivierengebied. 
14 Eengezinswoningen werden 
verhuurd vanaf het voorjaar 
1974 en vijf families, wonen hier 
nog altijd met veel plezier. Me-
vrouw van Rooij: “We komen 
niet allemaal uit Dreumel, zelf 
wilde ik eigenlijk niet naar Dreu-
mel. Ik kom uit Wamel en wilde 
daar blijven. Maar toen ik verke-
ring kreeg wilden we graag trou-
wen en samenwonen. Dit huis in 
de Molenstraat kwam op ons 

pad. We willen hier nooit meer 
weg.” 
 
De Molenstraat werd vroeger 
‘Het Leidseplein’ genoemd, ver-
noemd naar de eigenaresse van 
de grond mevrouw Leid van de 
Berg. Het plein bestaat nog 
steeds, maar er is veel veranderd. 
Mevrouw van Wijk: “Onze kin-
deren speelden altijd samen bui-
ten, vaak op het grasveld bij het 
plein en in vakanties werden hier 
grote tenten neergezet. Wij zaten 
erbij onder het genot van een 
drankje. Een mooie tijd, we spra-

ken elkaar veel. Nu is het plein 
vaak leeg en de buurt rustig, 
onze kinderen zijn het huis uit 
en wij worden een jaartje ouder.”

Grote sociale controle
Door de jaren heen is er veel ver-
anderd in de Molenstraat. “In-
middels huren we de woning 
van De Kernen en betalen we 
ook geen 295 gulden huur 
meer”, lacht meneer van Wijk. 
“Onze woningen zijn in 2000 
helemaal gerenoveerd. Dat was 
een leuke periode. We kregen 
een nieuw toilet, badkamer, 

nieuwe tegels in de keuken, dak-
goten, geïsoleerd dak, meterkast, 
dubbel glas, nieuwe deuren, 
kunststof kozijnen. We hopen nu 
alleen nog op zonnepanelen.”  
Meneer Martens vult aan: “Alles 
is altijd goed geregeld tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. 
Vriendelijke werkpersoneel die 
graag een handje helpt en mee-
denkt. 
We hebben veel nieuwe buren 
gekregen door de jaren heen. 
Mensen verhuizen tegenwoordig 
makkelijker en zijn minder honk-
vast. Dat is jammer, want zo leer 
je elkaar veel minder goed ken-
nen.” Mevrouw van Wijk: “De 
sociale controle in onze straat is 
groot, maar ook veranderd. Eerst 
waren het de oudere mensen die 
onze kinderen in de gaten hiel-
den op straat, nu is het andersom 
en houden wij hen de gaten.” De 
tijd vliegt, we worden allemaal 
een jaartje ouder. Als je nu terug-
kijkt hebben  we veel mooie her-
inneringen en erg veel gelachen 
met elkaar. We lopen elkaars 
deur niet plat, maar helpen el-
kaar als het nodig is. Dit is voor 
ons leefbaarheid, mooie gezellige 
contacten met buurtgenoten. Zo 
willen we hier oud worden.”

Ruim 41 jaar buurtgenoten

Passend toewijzen, kan het ook in gewoon Nederlands?
Passend toewijzen, tja wat moet je je daar nu bij voorstellen? Dat is een maatregel uit de 
Nieuwe Woningwet. Ook al staat het er in prima Nederlands, dan begrijp ik dat u het nog 
niet helemaal begrijpt… Wat is er aan de hand?

Er is veel veranderd in de Molenstraat in Dreumel

Op deze dag hebben enkele men-
sen nog een paar aardige bespaar-
tips gedeeld! We hebben er drie 
geselecteerd:
-  Kook groenten en aardappels 
in één stapelpan. Je hoeft maar 
één gaspit te gebruiken. 
(E. Hovestadt uit Nederhemert) 

-   Zet de verwarming eerder uit 

als je naar bed gaat. 
(Fam. Verweij uit Opijnen)

-  Na het zwemmen douchen bij 
het zwembad, dan hoef je thuis 
niet. (Mw. Versfeld uit Well) 

Bedankt voor uw tips! 
Deze bewoners krijgen een leuk 
bespaarsetje thuisgestuurd.  

Openingstijden feestdagen
-  Donderdag 24 december en vrijdag 
25 december hele dag gesloten

-  Donderdag 31 december en vrijdag 
1 januari hele dag gesloten 

Heeft u een acuut technisch 
probleem en is ons kantoor
gesloten? Onze meldkamer is telefo-
nisch bereikbaar op 088 - 58 24 000. 
Vanaf maandag 4 januari zijn wij er weer.

Volg ons ook 
op Facebook of 
Twitter

Fijne feestdagen!

Vanaf januari 2016 
nieuwe toewijzingsregels
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Spreek Nederlands met hen. Dat is de 
belangrijkste boodschap van de vrij-
willigers van het Taalhuis en de Zorgboer-
derij Heidewaard in Waardenburg waarin 
het Taalhuis zit. Ze willen iedereen vragen 
om met mensen die hier pas in Nederland 
wonen, gewoon het praatje aan te gaan, 
al is het met handen en voeten. 

Taal is bijna een eerste levensbehoefte. Een nieuws-
brief van school, een bezoek aan de huisarts of een 
krant kunnen lezen, dat kun je alleen als je de taal 
spreekt. Voor bijna iedereen is dit zo vanzelfspre-
kend, dat je er gewoon niet meer bij stilstaat hoe 
moeilijk dit kan zijn. En dat geldt dus vooral voor 
mensen die gevlucht zijn en ergens helemaal op-
nieuw moeten beginnen.

Taalhuis is noodzaak
Dat besefte Hennie Simonsz  van Zorgboerderij Hei-
dewaard in Waardenburg, maar al te goed. Zij start-
te onlangs met het Taalhuis in deze zorgboerderij. 
Dit initiatief wordt nu ondersteund vanuit ‘Geld 
voor onze Buurt’ van De Kernen. Zij ziet de meest 
basale zaken voorbij komen van mensen die nog 
nauwelijks Nederlands spreken. “Zij komen naar 
me toe met poststukken omdat ze echt niet begrij-
pen wat er in die brieven staat, of ze blijken medi-
cijnen niet te slikken omdat ze de boodschap van 
de huisarts niet begrijpen. De Nederlandse taal 
spreken is dus van levensbelang.”

Birmese familie
De in 2011 naar Nederland gevluchte Birmese fa-
milie Ni, die in de gemeente Neerijnen woont, is 
een van de eerste studenten in dit taalhuis. Zij krij-
gen van vrijwilligers les. “Langzaam aan begint het 
steeds beter te gaan,” zegt Will Obbink. Deze harte-
lijke vrijwilliger helpt de familie al langere tijd. 
“Deze mensen waren getraumatiseerd, iets wat ve-
len vergeten. Ze zijn bijna vijf jaar geleden naar Ne-
derland gekomen, na eerst in zeven verschillende 
vluchtelingenkampen te hebben geleefd.”

Toekomst en droombeeld
De taal goed spreken is voorwaarde om mee te kun-
nen draaien in de maatschappij. Zo heeft gelukkig al 
een aantal mensen die ook op deze zorgboerderij 
kwam, werk gevonden. Zij wilden graag de bijstand 
uit. Hennie schetst haar droombeeld: “Ik zou het 
geweldig vinden wanneer mensen hun post kun-
nen lezen, bij de school een praatje kunnen maken 
en de huisarts begrijpen. Dan is de eerste stap om te 
integreren geslaagd. De taalbarrière opheffen, is het 
allermooiste.”

Varikse3hoek, nieuwe entree van Heerewaarden

IN GESPREK MET. . . Hennie Simonsz
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TAAL IS BIJNA 
EEN EERSTE 

LEVENSBEHOEFTE

De taal goed spreken is voorwaarde om mee 
te kunnen draaien in de maatschappij.
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Wonen kost geld. En met alleen het betalen van huur bent u er niet. 
Elke maand komen daar extra kosten bij. Bijvoorbeeld voor gas, water 
en licht en abonnementen. En vergeet de verzekeringen en belastin-
gen niet! Ook kunnen woonlasten een probleem worden wanneer u 
bijvoorbeeld uw baan verliest. Bent u uw woonlasten de baas?

Doe de rekenhulp!
Heeft u een nieuwe huurwoning op het oog en wilt u weten of 
de woning voor u betaalbaar is? Of bent u gewoon benieuwd of u 
uw woonlasten de baas bent? U heeft binnen twee minuten antwoord 
met de rekenhulp via www.woonlastendebaas.nl.

Wanneer uw woonlasten een probleem worden…
Woonlasten kunnen een probleem worden. U kunt het niet meer 
opbrengen. Bekijk dan op de website van de belastingdienst of u 
recht heeft op bijvoorbeeld huurtoeslag. En misschien kan de gemeen-
te helpen met een regeling. Op tijd signaleren, kan grote problemen 
voorkomen.

Afgelopen zomer zijn de eerste 
woningen aan de Bukestraat in 
Heerewaarden gesloopt. Zaterdag 
7 november hebben we een opruim-
dag gehouden samen met de bewo-
ners en inmiddels zijn ook de eerste 
woningen in de Variksestraat ge-
sloopt. Het herstructureringsproject 
Varikse3hoek, de entree van het 
dorp, krijgt straks prachtige nieuwe 
huurwoningen.

De procedure bij de gemeente loopt nog, de 
voorbereidingen van de bouw zijn gestart. 
We bouwen gefaseerd en de start van fase 
één staat gepland in het eerste kwartaal 
2016. Volgens planning worden de laatste 
woningen in 2017 opgeleverd. Een span-

nende periode voor de bewoners. Zij zijn 
druk met de voorbereidingen, zoals oprui-
men en inpakken. De keuze van hun nieu-
we woning is gemaakt. Een aantal bewoners 
is al bezig met het uitzoeken van de nieuwe 
keuken en inrichting. 2016 wordt voor hen 
een nieuwe start in een prachtige woning. 
Zij kunnen hier jaren met veel gemak en 
comfort van genieten. 

Interesse?
Er zijn nog enkele woningtypen over voor 
de vrije verhuur. Deze worden geadverteerd 
via www.woongaard.com. Omdat we gefa-
seerd bouwen, is nog onbekend wanneer 
welke woningen geadverteerd worden. Heb 
je interesse? Laat het ons weten en schrijf je 
alvast in op Woongaard.com.  

Kinderen uit de Varikse3hoek in Heerewaarden onthulden afgelopen zomer het bouwbord tijdens de offi ciële start van het herstructurerings-
project

Bent u uw woonlasten 
de baas?

De opruimdag

Kinderen uit de Varikse3hoek in 
Heerewaarden onthulden afgelopen zomer 
het bouwbord tijdens de offi ciële start 
van het herstructureringsproject.

Taalhuis leert mensen Nederlands



Meer dan 100 nieuwe mensen denken mee met De Kernen

Nieuwe toewijzingsregels 
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In de vorige Pit zat een oproep om mee te 
denken met De Kernen. Dat heeft veel 
mensen aangesproken! Meer dan 100 
nieuwe mensen willen graag meedenken; 
4 nieuwe leden voor de bewonersraad, 
ruim 100 mensen voor het (digitale) klant-
panel en 4 mensen voor de bewoners-
commissies. 

Waarom is dit zo belangrijk? 
Onze huurders zijn belangrijk, want u bent onze 
klant. Daarom willen wij graag uw mening weten 
als het gaat om beleid, plannen, dienstverlening. U 
weet verder als geen ander wat er in de kernen 
speelt. U kunt invloed uitoefenen. Er is ruimte om 
uw ideeën over de dienstverlening met ons te delen 
en betrokken te zijn bij zaken die u aangaan; 
wonen in een fi jn huis en plezierige omgeving. 
Meedoen en meedenken kan dus op verschillende 
manieren. 
Zie ook onze website onder menu item ‘Ik ben 
Huurder/meedenken-meedoen’. 

Bewonersraad gaat van start
Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen van de 
HVB, en nu zwaaien we ook de VHBR uit. Beide 
huurdersverenigingen hebben veel bereikt voor alle 
huurders en De Kernen. Wij danken in het bijzon-
der Ton van de Berg (voorzitter), Jan Stern, Mariet-
je van den Broek, Wim de Lorijn en Esther Verbrug-
gen en alle bestuursleden die hen voorgingen voor 
hun jarenlange inzet. In plaats van het overleg met 
de besturen van de huurdersverenigingen, gaan we 
voortaan in gesprek met de Bewonersraad over be-
leidszaken. Enkele bestuursleden van de VHBR wil-
len ook graag in de Bewonersraad plaatsnemen. De 
Bewonersraad wordt op een constructieve manier 
betrokken bij vraagstukken die huurders van De 
Kernen aangaan. De bewonersraad behartigt daar-
bij de belangen van alle huurders. Er is geen lid-
maatschap van een vereniging nodig. 

Bewonerscommissies
In een aantal kernen zijn al bewonerscommissies 
en die blijven gewoon bestaan. Er is ook een aantal 

nieuwe geïnteresseerden. We kijken samen met 
hen of we in een bepaalde kernen een clubje 
kunnen vormen. Concreet is dat het geval in Am-
merzoden, Well, Wellseind en Nieuwaal. Woont u 
in één van deze dorpen en wilt u meedenken? 
Meld u aan via onderstaand mailadres! En als u in 
één van de andere kernen woont dan ook graag.

Klantpanel
Inmiddels zijn er meer dan 100 mensen die in het 
klantpanel willen deelnemen. In 2016 willen we 
hiermee van start gaan. Dat betekent dat we vooral 
mensen per e-mail benaderen met vragen over bij-
voorbeeld onze dienstverlening.
We kijken uit naar een fi jne, waardevolle samen-
werking. 

U wilt ook meedenken? De bewonerscommissies 
in de dorpen zoeken graag meer mensen. Ook 
het klantpanel kan altijd meer mensen gebruiken. 
Heeft u interesse, stuur dan een mail naar 
info@dekernen.nl.

ABC van het onderhoud 
online
Welke reparties voert u zelf uit aan de woning en 
welke doen wij wanneer u een onderhoudsabonne-
ment heeft? Dit is niet altijd even duidelijk. De alge-
mene regel is: kleine defecten in en aan de woning 
die eenvoudig te repareren zijn, voert u zelf uit. 
Wanneer u een onderhoudsabonnement heeft, voe-
ren wij de overige reparaties uit. Op onze website 
onder ‘Ik ben huurder / Over de woning’ vindt u 
ons Onderhouds-ABC. Hierin staat een overzicht 
van vrij alledaagse onderhoud- en reparatiewerk-
zaamheden en wie wat doet. 

Staat uw probleem er niet bij? Of weet u niet 
precies wie een probleem oplost? Bel ons gerust.

Automatische incasso 
loont altijd!
Uw huur betalen via automatische incasso is ge-
makkelijk. Voor u en ons! Daarom belonen we dit 
en maken we hier vier winnaars bekend. Zij hebben 
minimaal twaalf maanden achter elkaar de huur via 
automatische incasso betaald en ontvangen een 
waardebon van 50 euro. 

De winnaars zijn dit keer:
G.T.M. Kooijmans uit Rossum, J. van Ballegooijen 
uit Nieuwaal, H.E.C. Konings uit Beneden-
Leeuwen en W.M. van der Velden-van Mourik uit 
Dreumel. Gefeliciteerd!

Maak een mooie foto! 
Win een Irischeque!

Het is prachtig wonen in ons Rivierengebied. Wij 
zijn op zoek naar een mooie, gezellige, grappige of 
sfeervolle foto in het gebied. Dus ga op pad met je 
fotocamera of smartphone en stuur je mooiste lig-
gende foto op naar redactie@dekernen.nl. Of stuur 
de foto per post aan De Kernen, t.a.v. de redactie, 
postbus 13, 5320 AA in Hedel. De winnende foto 
plaatsen we op onze website. De winnaar ontvangt 
een Irischeque van 30 euro. Vermeld uw naam en 
adres, eventueel de mensen op de foto en de plaats 
waar de foto genomen is. De winnaar van de mooi-
ste foto is mevrouw J. Wijnhoven uit Wamel. 
Gefeliciteerd!

Uit hoeveel mensen 
bestaat uw huishouden?

Wat is het jaarinkomen 
van het huishouden?

Netto huurprijs 
per maand van uw 
toekomstige woning

Uw inkomen 
is lager dan

€35.739

Voorrang krijgt u ten opzichte 
van woningzoekenden zonder 
huurtoeslag *

Inwonende kinderen tellen wel 
mee voor de huishoudsituatie 
maar niet voor het inkomen. 

Passend 
toewijzen?

Wat is uw
inkomen?
Overnemen van 

IBRI belastingdienst

Uw inkomen 
ligt tussen
€35.739 en

€39.874

Uw inkomen 
ligt boven
€39.874

Tot
€30.000

3 of meer

Tussen 
€30.000 

en
€35.739

Huurprijs 
tot € 710,68

Wachttijd

Huurprijs 
tussen €628,76 

en € 710,68
Wachttijd

Huurprijs 
tussen €586,68 

en €628,76
Wachttijd

VRIJE SECTOR
Huurprijs 

boven € 710,68 

Aanvullende eisen corporatie mogelijk

AOW? Tot 4 30.050

Of bij AOW tussen € 30.050 en € 35.739.

nee

nee

ja

ja

Tot
€22.100

1 persoon
Tussen 

€22.100 
en

€35.739

Huurprijs 
tot €586,68

Voorrang*

Huurprijs 
tot €586,68

Voorrang*

Huurprijs 
tot €710,68
Wachttijd

Tot
€30.000

2 personen
Tussen 

€30.000 
en

€35.739

Huurprijs 
tot €586,68

Voorrang*

Huurprijs 
tot €710,68
Wachttijd

Vanaf 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat corporaties 
de sociale huurwoningen verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet ‘past’ bij de huurprijs. 
De overheid wil er zo voor zorgen dat mensen met de laagste inkomens, een woning huren met een huur die past bij 
het inkomen. En wil zo betalingsproblemen voorkomen. 

Mensen met recht op huurtoeslag krijgen 
voorrang
Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden 
voor een huurwoning met een huur tot D 576,87.

Heeft u geen verhuisplannen? 
Dan verandert er niets
De nieuwe regels gelden vanaf 2016 en alleen voor 
nieuwe huurcontracten. Woningzoekenden krijgen 
in Woongaard alleen nog woningen te zien met een 
huurprijs die past bij hun inkomen. 

Hoe weet je welke huurwoning 
passend is? 
De huurwoning die je kunt huren, wordt bepaald 
door de grootte van het huishouden en het huis-
houdinkomen. Inkomsten van eventuele kinderen 
worden niet meegeteld. Woongaard hanteert on-
derstaande huur-inkomenstabel. Voldoet u als wo-
ningzoekende aan de gestelde grenzen en heeft u 
de langste inschrijftijd van alle woningzoekenden 
die op een woning reageren? Dan kunnen wij u de 
woning aanbieden. 

Aanpassingen binnen Woongaard, 
aanpassingen van de huurprijs 
De nieuwe regels worden op Woongaard.com ver-
werkt. Het kan betekenen dat sommige woningen 
een lagere huur krijgen, omdat we genoeg wonin-
gen beschikbaar moeten houden voor mensen met 
de laagste inkomens. 

U ziet op Woongaard.com alleen de 
woningen die bij u passen
Woongaard zorgt er automatisch voor dat u de juis-
te woningen ziet, passend bij uw inkomen en huis-
houdgrootte. 

Kloppen uw gegevens?
Het is voor het passend toewijzen dus belangrijk 
dat uw gegevens van inkomen en huishoudgrootte 
in Woongaard kloppen. U kunt uw gegevens in 
Woongaard zelf controleren en aanpassen. Heeft u 
vragen, bel ons gerust via 088 – 58 24 000 of stuur 
een e-mail naar info@dekernen.nl. 

Kijk voor de actuele gegevens op 
www.woongaard.com



Colofon
Pit. is een uitgave van De 
Kernen en verschijnt 2 keer 
per jaar in een oplage van 
ca. 4.800. 

Ontwerp en vormgeving
Nout Design, Buren

Fotografi e  
eigen beeldmateriaal

Redactie
De Kernen

Deze Pit is gedrukt op fsc 
papier

Redactieadres
Postbus 13, 5320 AA Hedel
redactie@dekernen.nl
T 088 58 24 000
www.dekernen.nl

Openingstijden
U kunt ons bellen van 
maandag tot en met 
donderdag van 08.00 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 
08.00 tot 13.00 uur. 
Afspraak maken? Kijk even 
op onze website voor de 
mogelijkheden.

Aan inhoud, tekst en beeld 
in Pit. kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

Heeft u een idee dat goed is voor uw buurt? En goed voor 
de sociale contacten en de leefbaarheid? En is dit positief 
voor De Kernen en haar huurders? Dan draagt De Kernen 
graag een fi nancieel steentje bij. Hoe levendiger een dorp, 
hoe tevredener de inwoners vaak zijn. Stuur uw idee naar 
‘Geld voor onze Buurt’ via info@dekernen.nl.

Wie beoordeelt uw aanvraag?
Aanvragen tot B 2.000 beoordeelt De Kernen binnen 4 tot 6 weken. 
Aanvragen boven dit bedrag beoordeelt een onafhankelijke commissie 
‘Geld voor onze Buurt’. Dit gebeurt ca. 4 keer per jaar. 
Kijk op www.dekernen.nl om mee te doen!

‘Geld voor onze buurt’ is voor u!
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BUUM EN BUUV

Laat ons uw ideeën horen voor uw buurt of dorp. Goede ideeën kunnen wij belonen!

Samen leren, beleven, onderzoeken 
en maken 
Stichting Meerwaarde Maas en Waal, opge-
richt in 2011 door Johan Reijers en een aantal 
enthousiaste ondernemers is inmiddels uitge-
groeid tot een stichting met diverse werk-
groepen, ruim 40 vrijwilligers en 8 projecten. 
Ze hebben een duidelijk doel voor ogen: bete-
re leefbaarheid, meer vitaliteit in Maas en 
Waal, voor nu en in de toekomst. De nadruk 
ligt op de jeugd en gezinnen met jonge kinde-
ren. Samenwerken met dorpen, gemeenten, 
instanties, bedrijven, verenigingen en maat-
schappelijke organisaties is heel belangrijk. 

Het Tech-Lokaal is het meest recente project 
van Stichting Meerwaarde Maas en Waal. Een 
mooi initiatief, mede door De Kernen onder-
steund vanuit ‘Geld voor onze Buurt’. Een 
duidelijk voorbeeld van het vergroten van de 
leefbaarheid in de dorpen in Maas en Waal. 
Johan Reijers: “Twee jaar geleden hebben we 
het Tech-Lokaal geopend. Hier geven we jon-
geren de kans om tijdens schooltijd de moge-
lijkheden van techniek te ontdekken. Van 
werken met hout en metaal, tot koken, teke-
nen, 3D tekenen, apps ontwerpen en gamede-
sign. Ook na school kunnen kinderen hun ta-
lent en interesse verder ontwikkelen door het 
volgen van workshops en door deel te nemen 
aan één van onze Tech-clubs.” 

‘JONGEREN KUNNEN ALLE 
MOGELIJKHEDEN VAN TECHNIEKEN 

HIER ONTDEKKEN’

Ook alle scholen binnen SPOM kunnen ge-
bruik maken van het Tech-Lokaal. Voor veel 
scholen is het aanbieden van al deze technie-
ken niet of moeilijk haalbaar. Door de samen-
werking met Meerwaarde Maas en Waal kun-
nen de basisscholen binnen SPOM een aantal 
dagdelen gebruik maken van het Tech-Lokaal. 
Nog niet alle scholen weten wat het Tech-Lo-
kaal te bieden heeft. “Dit  moet je ervaren”, 
vertelt Sebastiaan van Beem,  leerkracht van 
groep 7/8 van OBS De Wijzer in Bene-
den-Leeuwen. “In het Tech-Lokaal vinden we 
alle technieken onder één dak. Zo kunnen 
leerlingen kennismaken met alle varianten en 
ontdekken waar hun interesse ligt. Pas wan-
neer je het Tech-Lokaal ziet, weet je welke 
voordelen dit biedt. Voor leerlingen is het be-
langrijk te weten welke innovatieve technie-
ken er allermaal zijn. Beleven, onderzoeken 

en maken staan centraal. Ze maken gebruik 
van elkaars kwaliteiten. Het is ontzettend 
leuk om te zien!”

‘SAMEN ONTDEKKEN, BELEVEN 
EN MAKEN. KINDEREN ZIJN 

SAMEN STERK’
 

Voor kinderen die graag een spel spelen, is er 
de Gamedesign club, waar ze zelf aan de slag 
gaan met het ontwikkelen van een game. Op-
gezet door twee MBO-studenten Yuri en San-
der. Zij volgen de studie Media vormgeving in 
Den Bosch en lopen stage bij Meerwaarde 
Maas en Waal. Yuri: “Tijdens de Gamedesign 
club maken we samen een beleefgame over 
wat er te doen is in Maas en Waal. Met 10 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar wordt het 
kasteel in Hernen, het Tech-Lokaal en de map 
kaart van Maas en Waal in 3D getekend. De 
kinderen zijn heel enthousiast. Deze moge-
lijkheid hadden wij zelf vroeger niet, dit 
maakt het voor mij extra leuk om de kinde-
ren dit te leren. Ik ben verrast en blij dat ze zo 
ver komen”, vertelt Yuri.  

Samen werken aan het eindresultaat
De kinderen zijn druk aan het werk. Sommi-
gen uiterst geconcentreerd, anderen met 
een glimlach op het gezicht. Allemaal maken 
zij een onderdeel van de 3D tekening om 
deze straks te kunnen samenvoegen. In fe-
bruari presenteren zij het eindresultaat. De 
twee broers Floris en Thomas, 12 en 14 jaar, 
hebben voor de zomer een proefl es gevolgd 
en zijn nu iedere dinsdagavond in het 
Tech-Lokaal te vinden. “Het is heel leuk om 
te doen”, vertelt Thomas, “tot in detail 
maken we van alle meubels in het Tech-Lo-
kaal een 3D tekening. Straks wanneer ieder-
een zijn opdracht klaar heeft, zetten we alles 
bij elkaar en kun je op je beeldscherm door 
het Tech-Lokaal lopen.” Op de vraag of 
ze hier later verder mee willen, antwoordt 
Floris: “Het is ontzettend leuk om te doen, 
maar ik heb nog geen idee.”

Het motto van het Tech-Lokaal: 
‘Het is tijd voor techniek, lokaal 
in Maas en Waal!’ 

Meer weten? 
Kijk op www.tech-lokaal.nl en 
www.meerwaardemaasenwaal.nl. 

 

Het Tech-Lokaal in Beneden-Leeuwen, alle technieken onder één dak

MIJN OUDERS 
GAAN VERHUIZEN 

EN DAT GEEFT VEEL 
DRUKTE. 

GOED DAT IK HET 
WEET, MISSCHIEN KAN 
IK JE HELPEN DOOR JE 

HOND EENS UIT 
TE LATEN...

JE BENT DE 
BESTE BUUF 
OOIT. DANK

JE WEL!!

DAT ZOU IK OOK 
VAKER MOETEN DOEN, 

GEWOON EENS VRAGEN HOE 
HET GAAT MET IEMAND.

‘HET TECH-LOKAAL ONDERSTEUND 
VANUIT “GELD VOOR ONZE BUURT”’

‘DE UITDAGING ZIEN EN BLIJVEN PROBEREN, DAT IS PRACHTIG!’

WAT HOUD 
JOU NU BEZIG, 

BUUM? 

TJA, DAAR VRAAG 
JE ME WAT, MAAR IK 
BEN WEL BLIJ DAT JE 

DAT DOET.


