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3.000 huurders krijgen zonnepanelen
Huurders vieren start zonnepanelen project
Op 20 mei jl. heeft de straat Dorsvlegel 1 t/m 15 in Bergharen de start van het zonnige
project van De Kernen gevierd. De komende drie jaar worden op maar liefst 3.000 huur
woningen van De Kernen zonnepanelen geplaatst; in het land van Maas en Waal,
Bommelerwaard en Tielerwaard.
We zetten fors in op duurzame zonne-energie.
“Betaalbaar wonen door energiezuinige woningen,
heeft hoge prioriteit”, vertelt Marinus Kempe,
directeur-bestuurder bij De Kernen. “En, afspraak is
afspraak; voor 2020 hebben huurwoningen van De
Kernen gemiddeld energielabel B of hoger.”
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Woonlasten omlaag met 22 tot 30 euro
per maand
Woonlasten zo veel mogelijk beperken, wooncomfort verbeteren en bijdragen aan een beter milieu,
dat is voor iedereen belangrijk. Negen zonnepanelen gaan ongeveer 22 tot 30 euro per maand aan
besparing op de elektriciteitsrekening opleveren.

Betrokken huurders
In Bergharen is De Kernen begonnen met het leggen van zonnepanelen. Ton van
den Berg, voorzitter van de bewonerscommissie in de dorpen Hernen, Horssen en
Bergharen, heeft de bewoners een spaarpotje overhandigd, een symbolisch cadeau.
Hiermee wordt de besparing door middel van zonne-energie benadrukt.

Wat doe jij deze zomer?
Die vraag krijgt iedereen wel eens. En het antwoord is heel verschillend. Sommigen blijven
graag lekker thuis, anderen gaan naar de camping in Nederland. En weer anderen kiezen
ervoor de grens over te gaan en de zuidelijke
zon op te zoeken. Toch realiseer ik me ook dat
er mensen zijn die niet op vakantie kunnen.
Omdat ze dat bijvoorbeeld lichamelijk niet
kunnen of omdat een vakantie te duur is. Dan
kun je makkelijk zeggen dat dat niet zo erg is,

Nederland heel erg mooi is, reizen ook niet alles is, je ziek kunt worden door het eten in het
buitenland en er ongelooflijk veel muggen zijn
en dat soort dingen. Maar, als je niet weg kunt
en wel weg wilt is dat vervelend. Daarom
wens ik iedereen met én zonder vakantieplannen een hele fijne, zonnige en ontspannen
zomer toe, waar u ook bent.
Marinus Kempe

75% van de huurders heeft straks
zonnepanelen
Vanaf 2018 hebben 3.400 van haar 4.500 huurwoningen, zonnepanelen. Dan gaat het om 75% van
onze huurders die zelf energie opwekken! Marc
van Wordragen, projectleider zonnepanelen bij De
Kernen: “We zijn al een tijd bezig onze woningen
te isoleren. Ook hebben we op al 420 woningen
zonnepanelen gelegd in 2014/2015. Fijn dat we
zo’n groot aantal duurzame woningen voor klanten
hebben. Dit is uniek in Nederland.”
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Marinus Kempe

Hoe haal je het maximale uit energie
besparing?
Marc: “We weten ook dat woonlasten verlagen niet
alleen bereikt wordt door het leggen van zonnepanelen. Daarom praten we ook met huurders om
hen te stimuleren zoveel mogelijk energie te besparen. En delen we tips. Een vries- of koelkast nooit
ontdooien is bijvoorbeeld niet goed voor je elektriciteitsrekening en wassen op 30 graden in plaats
van 40 graden bespaart ook fors. Het zijn geen ingewikkelde dingen die je hoeft te doen. Het lastige
zit in het automatische gedrag van mensen. Als je
bijna nergens op let qua energieverbruik, dan moet
je echt even omschakelen om er wél op te letten.
En je moet het zelf graag willen. Maar weet wel, je eigen invloed is ook erg
groot op het verlagen
van je energierekening.”

Geld naar de goede dingen
Marinus Kempe: “De energiebesparende maatregelen van de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd
door subsidiegeld van de Provincie (Gelderse Investeringsimpuls) en investeringen van De Kernen.
Hiermee hebben we op 420 woningen zonnepanelen gelegd. De 1% extra huurverhoging uit 2014,
lage rentes op nieuwe leningen en streng financieel
beleid van De Kernen maken het mogelijk meer te
doen voor huurders op het gebied van het energiezuinig maken van de woningen. We blijven graag
de goede dingen doen.”
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KERNACHTIG
Onderzoek
energiebesparing
De Kernen doet ontzettend veel aan het energiezuiniger maken van de huurwoningen. Toch stopt het
daar niet bij. Energiezuinig gedrag van de bewoners, u dus, is net zo belangrijk. Dat lijkt zo logisch
en de meeste mensen denken vaak al dat ze energiezuinig bezig zijn. Toch is dat niet altijd zo. Er kan
vaak meer. De Kernen heeft stagiaire Dagmara Boumans een onderzoek laten doen naar wat mensen
nu energiezuiniger maakt. Dit onderzoek is nog in
gang. Zodra we de uitkomsten hebben, delen we
die graag met u in de volgende Pit, op onze website
en op onze Facebookpagina.

De Goede Woning nu
ook bij Woongaard
Vanaf 1 januari is ook De Goede Woning Neerijnen
officieel aangeloten bij Woongaard. Op www.woongaard.com ziet u een overzicht van alle huur- en
koopwoningen in de gebieden Alblasserwaard-VijfHeerenlanden, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Rivierenland. Dit aanbod is nu uitgebreid met de plaatsen Waardenburg, Tuil, Haaften
en Hellouw. Bent u op zoek naar een woning en
staat u ingeschreven op Woongaard? Dan kunt u nu
ook reageren op woningen in deze dorpen.

Klantenportaal
De digitale wereld…
Voor velen is digitaal zaken regelen makkelijk.
Anderen zuchten hier eens diep bij. De één vindt
het handig, want je kunt overal en altijd bij je eigen
gegevens wanneer je wilt. De ander heeft liever
persoonlijk contact en kan alle digitale ontwikkelingen nauwelijks bijhouden.
Wat doet De Kernen voor haar huurders?
We zijn bereikbaar voor iedereen. Zowel digitaal,
als persoonlijk. We stimuleren mensen wel zoveel
mogelijk digitaal te doen, zoals de huur opzeggen
of een reparatieverzoek indienen. We gaan het
bijvoorbeeld makkelijker maken om een reparatieverzoek digitaal te doen.

Is uw e-mailadres veranderd? Of uw 06-nummer? Geef het ons door. U kunt dit gemak
kelijk zelf in het klantenportaal aanpassen www.dekernen.nl/mijndekernen. Is dit
lastig voor u? Stuur ons dan een mail naar info@dekernen.nl. Wij sturen steeds vaker
de post digitaal. Dat is sneller en goedkoper. Juiste e-mailadressen zijn dus belangrijk.

Uw mening is goud waard!
Kwaliteit van wonen staat bij De Kernen hoog in
het vaandel. Onze dienstverlening willen we blijven verbeteren en uw mening is daarbij heel belangrijk. Daarom meten we of u tevreden bent over

Planmatig onderhoud:

onder andere een woning betrekken, een woning
verlaten, reparaties en planmatig onderhoud. Right
Marktonderzoek belt u namens ons op, kort na de
verleende dienst. Dit doen zij tot uiterlijk 21.00 uur

7,9

123 woningen
‘opgeplust’ in 2015
In 2015 heeft De Kernen het oppluspakket geïntroduceerd en 123 woningen op verzoek van de bewoners ‘opgeplust’. Onze servicedienst heeft handige
en betaalbare aanpassingen gedaan in en om de
huurwoningen, zoals beugels plaatsen of extra trapleuning. Mensen kunnen hierdoor langer zelfstandig thuis blijven wonen. ‘Zorgeloos’ ouder worden
in de vertrouwde omgeving, wie wil dat niet? Meer
weten? www.dekernen.nl.

We kregen
van u
gemiddeld

’s avonds. In 2015 gaf u ons een mooi cijfer! En ook
in 2016 gaan we hiermee verder. Zo kunnen we
beter zien wat we goed doen en wat er beter kan.
Uw mening telt!

Reparaties:

8,2

een 8

Huuropzegging:

7,8

Betrekken nieuwe woning:

8,0

IN GESPREK MET. . . meneer en mevrouw Van Wouwen
Na 45 jaar, een bijzondere verhuizing in Brakel
Chiel en Teuni van Wouwen vierden 14 mei
jl. hun 45-jarig huwelijksfeest. Dit is extra
bijzonder, omdat ze twee weken later de
sleutel hebben ontvangen van de woning
waar vandaan zij 45 jaar geleden trouwden.
Teuni van Wouwen woont haar hele leven in Brakel, haar man Chiel komt uit het Brabantse Rijswijk. “Brakel is een mooi dorp”, vertelt Chiel van
Wouwen. “Een vriendelijk dorp met een mooie ligging. Maar het mooiste dat ik hier tegen ben gekomen, is mijn vrouw Teuni.” Dat is 54 jaar geleden.
Chiel en Teuni stonden al jong ingeschreven bij de
gemeente voor een huurwoning. “Mijn moeder en
ik woonden eerst aan de dijk in Brakel”, vertelt
Teuni. “Vanwege de dijkverzwaring werd onze woning gesloopt en verhuisden we naar de nieuwbouw seniorenwoning aan de Vrijheidslaan 70. Een
jaar later in 1971 werden hier ook eengezinswoningen gebouwd.” Chiel: “We waren dolgelukkig toen
we na negen jaar verkering, nummer 40 kregen
toegewezen en konden trouwen!”
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Meneer en mevrouw Van Wouwen

Na al die jaren weer terug
Na jaren van hard werken en volop genieten van
het leven, gaat het echtpaar op zoek naar een seniorenwoning. Uiteraard moest dit een woning in
Brakel zijn. Toen bleek dat de Vrijheidslaan 70 voor
hen beschikbaar kwam, de ouderlijke woning van

Teuni, hoefden ze niet lang na te denken. “Dit was
wel heel erg bijzonder”, vertelt Chiel. “Dit is een
bijzondere plek voor ons. De woning is opgeknapt
en prachtig geworden. We hopen vanaf half juni
over te kunnen. Een groot voordeel is dat we straks
alles op de begane grond hebben en minder om bij
te houden. Zo houden we nog meer tijd over voor
onze gezamenlijke passie: heerlijk fietsen en eten!”

Gouden tip
Al 45 jaar genieten Chiel en Teuni samen van
het leven. Hun gouden tip: “We praten veel,
zijn eerlijk en respectvol naar elkaar. Je moet
geven en nemen, maar dan wel iets meer
geven”, lacht het echtpaar tot slot.
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Geld voor onze Buurt
De Kernen ondersteunt verschillende ideeën financieel vanuit het Geld voor onze Buurtfonds. De spelregels zijn wel strenger geworden na de invoering van de nieuwe Woning
wet. Heeft het idee te maken met een veilige, schone woonomgeving van uw eigen
buurt? Gaat het overlast tegen? Dan maakt u nog steeds goede kans!
Hieronder het mooie voorbeeld dat wij financieel hebben ondersteund
vanuit Geld voor onze Buurt: de WhatsApp Buurtpreventie (WABP) in
gemeente West Maas en Waal. Het gaat hier immers over veiligheid!
Mathieu Gerritsen uit Beneden-Leeuwen
“Ik las over het succes van WhatsApp buurtpreventiegroepen en wilde dit ook in mijn buurt opzetten. Niet omdat er veel criminaliteit is,
maar om inbraken en dergelijke te voorkomen. Ik ben gestart met een
Facebookpagina en daarna begon ik met de WhatsApp groep. Via de
Facebookpagina heeft Ed de Kever contact opgenomen met mij. Hij is
beheerder van de fruitbuurt. De goede samenwerking tussen de wijkbeheerders is van groot belang om van WABP een succes te maken.
Naast samenwerking binnen Beneden-Leeuwen is contact tussen
WABP groepen uit nabijgelegen dorpen belangrijk. Zo kunnen we veel
beter verdachten in de hele gemeente signaleren. Iedere deelnemer
heeft namelijk een signalement gekregen en geeft dit weer door aan
de politie en aan de WhatsApp groep als deze verdachte weer ergens
opduikt.

DE MEDEWERKING EN
HET ENTHOUSIASME VAN DE
WIJKAGENTEN IS NOODZAKELIJK
Groot netwerk
Inmiddels is WABP uitgerold naar heel West Maas en Waal. Ik beheer
drie wijken in Beneden-Leeuwen; de WABP De Bloemenhaag, WABP
Juliamajo en WABP Vicaryhof. Na het opstarten van de groepen heb ik
er geen dagelijks werk meer van. Nu wordt het alleen gebruikt in geval van calamiteiten. Ik zorg ervoor dat berichten uit mijn wijk worden doorgeplaatst naar de naastgelegen wijken of gehele gemeente.
En andersom ook. Meldingen uit naastgelegen wijken worden door
mij doorgeplaatst naar mijn wijken. Ook ben ik aanspreekpunt voor de
bewoners in mijn wijk. Zo nu en dan word ik op straat aangesproken
over het initiatief en leg ik mensen uit hoe het precies werkt en wat
de spelregels zijn.”

Door WABP heeft de politie
er honderden ogen en oren
bijgekregen op straat.

Wilt u ook een gratis WhatsApp
stickerpakket?
Huurders in gemeente West Maas en Waal kunnen
een gratis stickerpakket krijgen door een mail te
sturen naar wabpwestmaasenwaal@gmail.com.
Voor huurders in andere gemeenten kan dit verhaal
misschien inspireren om ook WhatsApp Buurtpreventie groepen op te zetten in de buurten en
dorpen. Stuur uw aanvraag dan naar De Kernen
onder vermelding van ‘Geld voor onze Buurt’.
Waarin ondersteunt De Kernen?
De Kernen ondersteunt dit project financieel omdat
de initiatiefnemers Mathieu en Ed dit project voor
hun buurt en gemeente hebben aangemeld bij
‘Geld voor onze Buurt’. De Kernen maakt het mogelijk dat huurders een gratis stickerpakket kunnen
krijgen.

Je wordt een oplettende burger
Mathieu: “Je wordt automatisch een oplettende burger. Ik kijk nu anders naar bepaalde situaties. Als ik iets verdachts zie, meld ik dit bij de
politie. Door WABP heeft de politie er honderden ogen en oren bijgekregen op straat. De pakkans op heterdaad neemt toe. Bovendien
neemt door WABP het aantal inbraken drastisch af. De tijd moet het
nog leren voor Beneden-Leeuwen, maar in Tilburg is het aantal inbraken sinds de invoering van WhatsApp buurtpreventie gehalveerd!”
Mensen willen graag zelf iets kunnen doen
Ook Ed de Kever is er druk mee in de gemeente West Maas en Waal.
Ed: “Het succes van de WABP-groepen wordt, naar mijn mening, helaas voor een groot gedeelte bepaald door angst en onzekerheid over
de eigen veiligheid in de buurt als gevolg van een terugtredende overheid. Ook veel negatieve berichten in de pers en op social media zijn
hier mede debet aan. Zelf startte ik een WABP-groep in m’n eigen
buurt. Hiervoor zocht ik contact met Marcel, die toevallig mijn wijkagent is.”
Goede medewerking wijkagenten
Ed vervolgt: “Via Facebook heb ik daarna anderen opgeroepen ook
een groep in de eigen buurt op te starten. Hierop werd goed gereageerd. Mijn taak was om deze groepen met elkaar te verbinden door
een ‘beheerdersgroep’ te maken, ook op WhatsApp. Omdat dit allemaal voorspoedig liep, wilde Marcel het project over de hele gemeente uitrollen. De medewerking en het enthousiasme van de wijkagenten is noodzakeljk.”
Een bericht verspreidt zich razendsnel
Ed: “Voor de dorpsgroepen heb ik een aantal beheerders gezocht en
gevonden en ook de dorpen werden met elkaar verbonden door een
‘dorpsbeheerdersgroep’ op WhatsApp. Zo kunnen we razendsnel een
bericht de hele gemeente in sturen. Tenslotte hebben we ook de gemeente benaderd en zij plaatst op de belangrijkste toegangswegen
WABP-borden. Zo laat ze zien dat de inwoners hier letten op verdachte zaken en elkaar dat actief melden. Wij ervaren de medewerking
van De Kernen, wijkagenten en gemeente als heel belangrijk.”

En wat vindt de politie
hier nu van?
Marcel van Mourik, wijkagent Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen: “Er is meer betrok
kenheid in de wijk. En mensen zijn alerter. Ze bekommeren zich meer om hun eigen
buurt. Echter, bij het zien van rare zaken melden ze dit nog niet direct. Daarin moeten wij
de mensen nog helpen. Bewoners weten zelf vaak het beste als er iets niet pluis is. Een
vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis
waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn.”
Bel gerust 112 bij spoed
Marcel vervolgt: “Bel dus gerust 112, want zo voorkomt
u misschien wel een inbraak. Het bellen van dit nummer
is niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar ook
als u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden
van een inbraak of diefstal. Wist u dat iemand ook strafbaar kan zijn, wanneer hij een inbraak voorbereidt?”

In totaal heeft de gemeente West Maas
en Waal nu zo’n 23 WABP-groepen,
verdeeld over de 8 dorpen.

Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken?
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten, telefoon 09008844 en vragen naar Marcel van Mourik, wijkagent.

Hoe werkt de WhatsApp-groep?
1. Melding
	Een deelnemer meldt een incident, of neemt een verdachte situatie waar. Na de politie (112)
gebeld te hebben, plaatst hij een bericht in de WhatsAppgroep. Het is belangrijk dat de
meldende deelnemer zelf de politie belt, dus dat wordt altijd als eerste gecheckt. De melding
gaat zoveel mogelijk over feiten: gegevens over auto’s (kenteken), personen (persoonsbeschrijving) en wat er gezien of gebeurd is.
2. Beoordeling
	De beheerder(s) beoordelen de melding en besluiten de melding al dan niet door te zetten
naar de eigen WhatsAppgroep. De dorpsbeheerder beoordeelt of hij de melding doorzet naar
de andere dorpen.
3. Bewaking
	De beheerders bewaken het verloop van de melding door onnodige berichten te weren en
waar nodig aanvullende vragen te stellen. De beheerders communiceren met elkaar via de
beheersgroepen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang.

Tot slot geeft Marcel nog een paar
handige tips voor de zomerperiode.

Marcel van Mourik, wijkagent
Telefoon 0900-8844

- Laat het lijken alsof u thuis bent
- Geen post achter de voordeur.
- Goede buitenverlichting ’s avonds en ’s nachts
- Goed snoeien en kort houden van begroeiing om
uw huis. Men kan zich daar dan niet in of achter
verschuilen.
- Doe ramen en deuren goed dicht, ook als u even
weggaat.
- Zet containers, ladders en andere ‘klim’
hulpmiddelen in uw schuur.
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Eerste bewoners ontvangen sleutel nieuwe woning Varikse3hoek
Begin juni hebben de eerste
negen bewoners van de Varikse
3hoek in Heerewaarden de sleu
tel ontvangen van hun nieuwe
woning. Na een lange periode
van overleg en voorbereiden, is
de bouw van fase 1 in maart dit
jaar gestart. In een snel tempo
zijn de eerste woningen gebouwd

door aannemer De Vree en Slie
pen. De bouw van fase 2 start na
de zomer. De woningen van fase
3 worden medio 2017 opgeleverd.
Meerwaarde dorp
De entree van het dorp krijgt 38 nieuwe
huurwoningen, eengezinswoningen en
multifunctionele woningen. Niet alleen

de nieuwe woningen in de Varikse3hoek
krijgen een prachtige uitstraling. Ook de
woningen aan de overkant van de Variksestraat en de Korte Valksestraat zijn
door De Kernen opgeknapt, geïsoleerd
en hebben een nieuw jasje gekregen. Er
kwamen dan ook veel positieve reacties
tijdens het eerste kijkmoment op donderdag 12 mei van zowel bewoners als
omwonenden. Zij zijn trots op hun nieuwe woonwijk, die een meerwaarde voor
het dorp is.
Interesse?
Er zijn nog enkele woningtypen in fase 2
en 3 over voor de vrije verhuur. Deze
worden geadverteerd via www.woongaard.com. Heeft u interesse? Laat het
ons weten.

Bewoners fase 1 ontvangen de sleutel van hun nieuwe huurwoning Varikse3hoek
Heerewaarden

Eerste gesprekken herstructurering Wamel positief
Heeft u interesse? Kijk op www.woongaard.com.

Automatische incasso loont altijd!
Uw huur betalen via automatische incasso
is gemakkelijk. 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: J.G.M.
van Ooijen-Gerritsen uit Wamel, M.H.G.
Bruining uit Beneden-Leeuwen, K.F.
Beeuwkes uit Bruchem en A.A.
Havelaar uit Brakel.Gefeliciteerd!

HUURDERSBELANGEN
Nieuwe Bewonersraad stelt zich aan u voor
Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe Bewonersraad actief die bestaat uit 6 leden.
Frans van Wezel, Meindert Tegel, Ton
van den Berg, Esther Verbruggen – De
Lang, Paul Kuijpers en Wim de Lorijn
behartigen samen de belangen van alle
huurders.

Wonen. Hoe belangrijk
is dat voor u?

Onderwerpen die onder andere op de
agenda van de Bewonersraad staan zijn
dienstverlening, planmatig onderhoud,
huurverhoging, prestatieafspraken met
gemeenten en aanstellen van nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen.
Een mooie en stevige taak dus.

Als u invloed in uw eigen dorp wilt,
word dan lid van een bewoners
commissie. Wilt u als huurder
betrokken zijn bij De Kernen en
graag invloed in uw eigen dorp?
Wij zoeken enthousiaste mensen
die hun ideeën en meningen willen
delen over onderwerpen in hun
directe woon- en leefomgeving.
Een bewonerscommissie heeft één
of twee keer per jaar overleg met
De Kernen.

Wij wensen de nieuwe leden heel veel
plezier en succes!

Kijk voor meer informatie op onze
website. Vragen? Bel ons gerust!

In januari en april heeft De
Kernen twee informatieavonden
gehouden over de toekomst van
de woonwijk achter de Gracht
straat in Wamel. Ook zijn we
op huisbezoek gegaan bij alle
bewoners. Voor veel bewoners
betekent dit de start van een
spannende periode, met veel vra
gen en ook zorgen. Gelukkig zijn
ze overwegend positief over de
plannen en willen graag mee
denken.

Wamelse Poort
Een wijk vernieuwen, dat doe je samen.
Daarom is er een bewonersgroep opgestart. Hierin zitten zes bewoners uit de
wijk. Met hen gaan we in gesprek en
delen we ideeën, wensen en mogelijkheden. Zo komen we samen tot een steeds
duidelijker plan. De eerste stappen zijn
gezet. Ook de naam voor het herstructureringsproject is bedacht: ‘Wamelse
Poort’. De woningen vormen tenslotte
de entree van Wamel, waar vroeger kasteel Sterkenburg heeft gestaan.

Sloop en renovatie
De Kernen heeft een beoordeling gemaakt van de technische staat van de
woningen, de plattegronden en de opbouw van de wijk. De inzet is dat we
een aantal woningen opknappen, slopen
en vervangen door nieuwe woningen.
Hoeveel woningen er komen, welke
woningtypes en hoe de wijk precies ingedeeld gaat worden, is nog onbekend.
De bestemmingsplanprocedure bij de
gemeente is gestart en de eerste grond
onderzoeken worden uitgevoerd.

Deel jouw favorieteecht!
streekger

Onze streek heeft niet alleen ontzettend mooie plekjes, adembenemende
natuurgebieden en veel historie. Ook worden hier overheerlijke producten
gekweekt en gerechten bereid. Wij zijn op zoek naar een lekker recept uit deze
streek! Een gerecht dat iedereen absoluut een keer geproefd moet hebben. Het
lekkerste en origineelste recept wint een Irischeque van 30 euro.

HEERLIJK ZEG,
IK ZOU ZO MET
JE MEE WILLEN
HOOR.

Ontwerp en vormgeving
Nout Design, Buren
Fotografie
eigen beeldmateriaal
en Anja Loepa

Deze Pit is gedrukt op fsc
papier

Win een
Irischeque!

NOU, DAT
KAN HELAAS NIET…
IK WIL JE VRAGEN OF
JIJ OP M’N HUIS
WILT LETTEN?

AHA...
MAAR NATUURLIJK
BUUM. IK MOET OOK
NOG OP VAKANTIE EN
DAN MOET ER OOK
IEMAND OP MIJN
HUIS LETTEN!

‘SLIK!’
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Pit. is een uitgave van De
Kernen en verschijnt 2 keer
per jaar in een oplage van
ca. 4.800.

Redactie
De Kernen

BUUM EN BUUV
ZO, BUUV, IK GA
ER EVEN LEKKER
TUSSENUIT

Colofon

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

