
Kom ook!Geld voor onze Buurt, 
goed idee in Est!

In gesprek met….
Nora Kazzaz
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Graag ben ik jong van geest, u vast ook. Zo  
blijf ik graag open staan voor vernieuwing en 
verbetering. 
Dit jaar is het een feit dat u huurt van een woon-
stichting die 50 jaar jong is! En daar sta ik even 
bij stil, want door te kijken naar de geschiedenis, 
begrijp je het heden soms beter.
Woonstichting De Kernen is een fusiecorporatie.  
Wij bestaan vanuit onze voorgangers Water-
borgh Wonen (en daarvoor Woningstichting 
Rivierengebied) en Woningstichting De Vijf  
Gemeenten dit jaar 50 jaar. Beide corporaties 
zijn in 1968 opgericht.  
In 50 jaar tijd is er zoveel veranderd. We zagen 
toen vooral gezinnen huren. Nu huren vooral 
kleine huishoudens bij ons en hebben we meer 
huurders met een hogere leeftijd. Ook is een 
goed geïsoleerde energiezuinige woning zeer 

belangrijk nu en daar zetten we stevig op in.  
Maar zonnepanelen op je dak in de zestiger 
jaren? Nooit van gehoord...En asbest? Dat was 
toen een topbouwmateriaal, nu niet meer. Zo 
zie je maar, de toekomst is niet te voorspellen 
en blijven we elke dag leren van de dag ervoor. 
Toch kijk ik wel graag zo ver mogelijk vooruit. 
Zodat u lang kunt blijven genieten van een fijne, 
energiezuinige woning die bij u past. Op naar 
de volgende 50 jaar! 

Klein feestje vieren
Omdat we samen met u het 50-jarig bestaan 
willen vieren, is de Dag van het Huren op  
6 oktober dit jaar extra feestelijk! Zie de uit-
nodiging bij deze Pit. Ik wens u een ontspannen 
zomer toe! 
Marinus Kempe, directeur-bestuurder

50 jaar jong COLUMN Marinus Kempe

Volg ons ook  
op Facebook

Jubileum voor meneer  
en mevrouw Van Kerkhof

50 JAAR HUURDERS BIJ DE KERNEN

Op 13 februari 1967 verhuisden meneer en mevrouw Van Kerkhof van 
de Irenestraat naar de Tulpstraat in Beneden-Leeuwen. Meneer Van 
Kerkhof weet het nog goed: “Onze derde zoon was toen net 14 dagen 
oud. Met drie slaapkamers en een vaste trap naar de zolder, was dit huis 
een hele vooruitgang. We waren er heel erg blij mee.” Later kregen zij 
nog een vierde kindje en inmiddels zijn ze ook 8 kleinkinderen rijker. 
“Een groot rijkdom”, vertelt mevrouw Van Kerkhof. “Er is veel veran-
derd in 50 jaar tijd. We begonnen met 7 gulden huur per week in de 
Irenestraat. De huur werd toen nog persoonlijk opgehaald. We hadden 
geen douche, geen verwarming en ik deed de was op een wasbord. Dat 
veranderde gelukkig door onze verhuizing naar dit nieuwbouwhuis in 
de Tulpstraat. Hier betaalden we in het begin 125 gulden per maand.”

Van loket naar computer
Een paar jaar geleden is de woning volledig geïsoleerd en binnenkort 
gaat De Kernen ook de buitengevel opknappen en een nieuw jasje  
geven. Meneer Van Kerkhof: “We zijn erg benieuwd hoe het eruit gaat 

zien. We wonen prima hier, maar weten niet of we hier blijven.  
Misschien dat we toch op zoek gaan naar een kleinere huurwoning. 
Ook het zoeken naar een nieuwe huurwoning is erg veranderd. Vroeger 
gingen we naar het loket van de woningstichting, later stonden de huur-
woningen in de Waalkanter en nu gaat alles via de computer. Onze 
kinderen kunnen ons hier gelukkig bij helpen. ” 

Bijzonder jubileum
Ruim 50 jaar huren ziet het echtpaar niet als heel bijzonder. Toch is 
dat het wel. Ze zijn nog in goede gezondheid en nog samen. Dat mag 
absoluut bijzonder genoemd worden. Ook zijn ze beiden actief als 
vrijwilligers in het dorp. Mevrouw Van Kerkhof: “We doen het graag 
en het houdt ons jong. Ook het contact met anderen is fijn. Het  
contact in de buurt is door de jaren heen wel veranderd. We kennen  
elkaar en weten elkaar te vinden als het nodig is. Dat is voor ons  
voldoende. Plezier moet je zelf maken en een goede buurt heb je voor 
de helft zelf in de hand.”

Hoeveel er veranderd is in  
50 jaar, blijkt uit het gesprek 
met meneer en mevrouw  
Van Kerkhof uit Beneden- 
Leeuwen. Het wonen in 2018 
is enorm veranderd in 50 jaar 
tijd. En ook woningcorporaties 
werken nu anders. 

'Ons favoriete plekje is op het bankje in de tuin. We zijn graag buiten en genieten op deze plek in de zon.'

‘WE BEGONNEN 
MET 7 GULDEN 

HUUR PER WEEK’

Rookmelders vergroten  
uw veiligheid!
Bij brand komt rook vrij en deze rook bevat giftige gassen. Het in-
ademen hiervan is erg gevaarlijk voor de gezondheid. Rookmelders 
helpen u om een brand tijdig te ontdekken. Als u slaapt dan ruikt u 
bijvoorbeeld niks, maar een rookmelder hoort u wél. Rookmelders 
vergroten uw veiligheid en daarom heeft De Kernen besloten om 
nieuwe rookmelders op te hangen in de huurwoningen. Onze service-
dienst gaat dit per dorp doen. 

Belangrijk is dat u de rookmelders ieder jaar test met  
de testknop en stofvrij maakt. 

Opplussen van uw woning, 
gemakkelijk en voordelig!
Zorgeloos en veilig ouder worden in uw huurwoning, dat kan met ons 
oppluspakket. Oudere mensen bieden wij handige producten aan, 
waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen. Denk aan bijvoor-
beeld een hendelkraan, beugel in de douche of tweede trapleuning. 
Wij helpen graag met het opplussen van uw woning, komen de pro-
ducten gratis aanbrengen en u krijgt van ons 50% korting op de aan-
schaf. Heeft u interesse? Laat het ons weten. 

De Kernen bestaat dit jaar  
50 jaar! Een jubileum dat we in 
deze Pit willen vieren. Daarom 
kunt u in deze Pit verschillende 
prijzen winnen! 

Meer hierover op de achterzijde. 

50 jaar! 
Wie jarig is trakteert…

Dag 
van het 
Huren
6 oktober 2018
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V.l.n.r.: mevrouw Soetekouw, mevrouw Van Eijk en mevrouw Dekens.

“Het begint met elkaar groeten”, vertelt bewoner Bert van Bommel. 
“We wonen hier met een gemengde samenstelling, toch hadden we 
al snel een klik.” Nu drie jaar verder is dit contact gegroeid. Samen 
geven ze het goede voorbeeld. We zorgen voor een schone en fijne 
leefomgeving. “Voor ons staan schoon, heel en veilig voorop”, ver-
telt bewoner Piet van Os. “Hier zetten we ons samen voor in. We 
vervangen lampen als ze kapot zijn, houden de binnenplaats netjes 
en we hebben nieuwe deurmatten gelegd. De entree houden we 
opgeruimd, schoon én gezellig. Zo staat er in de december een kerst-
boom.” Bewoner Eduard den Bieman: “We vinden het leuk om 
nieuwe dingen te bedenken. De groepsapp en ons nieuwe info-
bulletin zijn hier mooie voorbeelden van. We delen met elkaar  

belangrijke nieuwtjes en merken dat dit gewaardeerd wordt.”  
En goed voorbeeld doet volgen. Ook buurtbewoners dragen hun 
steentje bij. Ieder op zijn eigen manier. “De grootste succesfactor 
hier? We durven elkaar aan te spreken, zijn open en eerlijk. Dat is de 
basis. Het is iets van ons samen, ook wij kunnen dit niet alleen”, 
vertelt Bert van Bommel.   

‘Rooij Staete’
En bij het prachtige complex, hoort ook een passende naam vinden de 
bewoners. Daarom hebben zij de naam ‘Rooij Staete’ bedacht en het 
initiatief genomen om een naambord en huisnummer te laten maken 
voor op het gebouw. 

Meneer Van Hoften: “Wij komen uit de stad en wonen hier al een tijd 
in Est. Het is mooi en rustig wonen in een fijne buurt, waar we elkaar 
kennen. We lopen de deur niet bij elkaar plat, maar zijn er voor  
elkaar als het nodig is. Toen bij onze buren was ingebroken, hebben 
we direct geholpen met een tijdelijke reparatie. En we zijn samen 
gaan nadenken over een goede oplossing.” 

We zijn op het idee gekomen een schutting met deur te plaatsen  
en het achterpad af te sluiten. Dit idee kon vanuit het fonds ‘Geld 
voor onze Buurt’ van De Kernen ingevuld worden. Geld voor onze 
Buurt stimuleert ideeën die bijdragen aan een veilige en schone 
woonomgeving zonder overlast. En dit initiatief is hier een goed voor-
beeld van! 

Een fijne woonomgeving, 
daar zorgen we samen voor

Een goed initiatief is vanuit Geld 
voor onze Buurt gerealiseerd

Vanaf juni 2015 wonen de bewoners van het Centrumplan Dreumel in hun nieuwe 
appartementen. We waren allemaal onbekend voor elkaar, maar er was direct een 
goed contact. De bewoners vertellen…

De binnenplaats van de Rooij Staete in Dreumel ligt er dankzij de bewoners netjes bij.

Buren in Est hebben elkaar enorm geholpen. Het achterpad achter hun woningen  
was open en makkelijk bereikbaar. Helaas ook voor inbrekers, want er is twee keer 
ingebroken. Gelukkig was er een oplossing…

Meneer van Hoften bij de nieuwe schutting in Est.

‘Geld voor onze Buurt’
Prettig wonen én prettig 
leven is belangrijk. Met 
‘Geld voor onze Buurt’ 
stimuleren we huurders 
ideeën te bedenken die 
hun buurt leefbaarder 
maken. Heeft u een idee 
dat bijdraagt aan een 
schone, veilige buurt 
zonder overlast? 

Kijk op onze website onder 
‘Over ons/In de maatschappij/
Leefbare dorpen en buurten. 

Het klant contact  
centrum van De Kernen

Casimir Paulides
“Als u belt over een reparatieverzoek is de kans groot 
dat u mij aan de lijn krijgt. Met veel plezier werk ik hier 
al 21 jaar. Wat voor vraag of vragen u ook heeft, ik zal 
er altijd alles aan doen om u zo goed mogelijk verder  
te helpen.”

Carola van Zanten 
“Hoogstwaarschijnlijk heb ik u wel eens aan de tele-
foon of receptie mogen begroeten… Al 9 jaar werk ik 
met veel plezier bij het Klant Contact Centrum van De 
Kernen; een baan vol variatie en afwisseling waar geen 
dag hetzelfde is. Graag tot ziens of aan de telefoon!” 

Linda Arissen
“Of ik bijen weg kan laten halen?” Elke dag krijg ik 
verschillende vragen. En, nee bijen bestrijden doen  
we niet. Het is verboden, omdat ze beschermd zijn. 
Bovendien komen we ook geen mieren weghalen.  
Zo probeer ik u uit te leggen wat wel en niet kan. Ik 
probeer u zo goed mogelijk te helpen en u niet van het 
kastje naar de muur te sturen. En, ja het ene telefoontje 
duurt soms langer dan het andere telefoontje.” 

Regina Stap 
“Als u belt om een reparatieverzoek door te geven 
krijgt u mij of Casimir aan de telefoon, wij behandelen 
alle reparatieverzoeken. Het is heel erg leuk om contact 
te hebben met onze bewoners en proberen alle 
telefoontjes zo goed en snel mogelijk af te handelen. 
Het kan soms erg druk zijn, vooral bij bepaald weer, of 
als er vrije dagen zijn geweest. Dan kan het bij ons soms 
ook ‘storm’ lopen en vragen wij iets meer geduld.” 

Wie heb ik 
aan de lijn? 
U belt ons vast wel eens. We nemen graag de telefoon 
op om uw vragen te beantwoorden. Hier ziet u wie u 
aan de lijn kunt krijgen als u ons belt. We stellen ons 
Klant Contact Centrum aan u voor.

Hallo, met 
Casimir!

Hallo, met 
Carola!

Hallo, met 
Linda!

Hallo, met 
Regina!
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Forse opknapbeurten 97 woningen
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Bewoners denken mee
In Beneden-Leeuwen gaat De Kernen  
de buitengevels opknappen van 55 
woningen in drie straten. We hebben 
gevraagd aan de bewoners om mee te 
denken. Wat zijn hun wensen en ideeën 
over de buitenkant van hun woning? 
Tijdens een bewonersavond in april 
hebben we samen met de bewoners, 
onderhouds bedrijf Elk® en de architect 
alle ideeën besproken en verzameld. 
Samen gaan we er iets moois van maken. 
Wordt vervolgd!

Begin mei hebben de nieuwe bewoners 
van de 22 huurappartementen aan de 
E.P. van Ooijenstraat in Aalst de sleutels 
ontvangen. Er zijn veel positieve reacties 
vanuit de bewoners en hun familie. 
Inmiddels wonen zij in het prachtige 
complex midden in Aalst.  
De officiële opening van het complex 
organiseert De Kernen later dit jaar.  
De bewoners hebben al nagedacht over  
een passende naam voor het gebouw, 
die tijdens de officiële opening wordt 
onthuld. 

Op donderdag 7 juni jl. hebben de 
nieuwe bewoners de sleutels ontvangen 
van de huurwoningen aan de Maas- 
Waalweg in Zuilichem. Zuilichem is zes 
starters- en twee eengezinswoningen 
rijker. De bewoners zijn blij met het 
resultaat. En kunnen niet wachten  
om van hun nieuwe huis, hun thuis te 
gaan maken. De woningen zijn mooi 
gelegen aan het begin van het dorp.  

Nieuwe bewoners ontvangen 
sleutels nieuwbouwappartementen 
E.P. van Ooijenstraat in Aalst

Donderdag 24 mei jl. zijn de zorgap-
partementen aan de Pastoor Zijl-
mansstraat in Beneden-Leeuwen 
samen met de bewoners officieel en 
feestelijk geopend. Op symbolische 
wijze en met hulp van gedeputeerde 
mevrouw Meijers van de provincie 
Gelderland zijn wethouder Sander 
Bos van de gemeente West Maas en 
Waal, directeur-bestuurder Marinus 
Kempe van Woonstichting De Kernen 
en manager Maaike Versteegh van 
zorggroep Maas & Waal samen door 
het openingslint geskied. 

Succesvolle samenwerking
Er is lang gesproken over zelfstandig wonen en 
zorg in Beneden-Leeuwen. Dankzij een goede sa-

menwerking tussen de gemeente West Maas en 
Waal, De Kernen en zorggroep Maas & Waal en 
subsidie vanuit de provincie Gelderland, is dit 
mooie complex gerealiseerd. 

Zorg dichtbij
In december 2017 hebben de bewoners de sleu-
tels ontvangen van hun nieuwe appartement. Een 
mooi moment voor veel bewoners en hun familie, 
waar zij naar uit gekeken hebben. De 12 zorgap-
partementen zijn verdeeld over twee vleugels di-
rect grenzend aan het Streekhistorisch museum 
Tweestromenland in het centrum van het dorp. 
De bewoners zijn erg blij met het resultaat, zij 
wonen zelfstandig met zorg dichtbij. Zij kunnen 
naar wens zorg inkopen van zorggroep Maas & 
Waal. 

Zijlmanshof
Tijdens de feestelijke middag in oud-Hollandse 

sfeer hebben enkele bewoners samen met burge-
meester Van Neerbos en gedeputeerde mevrouw 
Meijers ook de nieuwe naam van hun complex 
onthuld: Zijlmanshof. Het appartementencom-
plex is vernoemd naar Pastoor Zijlmans die in 
1930 het initiatief nam voor de bouw van het 
klooster Huize Sint Elisabeth, dat nu Verpleeghuis 
Elisabeth is. Zorg voor ouderen, alleenstaanden 
en zieken vond hij, ook in die tijd, belangrijk.  

EEN MOOIE FEESTELIJKE OPENING VAN 12 ZORGAPPARTEMENTEN  
IN BENEDEN-LEEUWEN

HUURDERS GEVEN HUN HUIS NU EEN HOGER CIJFER

In zowel Ammerzoden als Bene-
den-Leeuwen zijn veel woningen 
flink opgeknapt. In Ammerzoden ga-
ven de mensen hun woning gemid-
deld eerst een 6,6. Na de flinke op-
knapbeurt is dit cijfer gemiddeld een 
8,4! In Beneden-Leeuwen is de waar-
dering gestegen van een 6 naar een 
8,1 gemiddeld. 

Lof en kritiek
Er is zowel lof als kritiek over het op-
knappen. Zo gaven mensen bijvoor-
beeld aan dat ze de renovatie, isolatie 
en uitstraling geweldig vinden. Ande-
ren vonden de opknapbeurt niet no-
dig of ervaarden veel overlast. Er is 
ook regelmatig gezegd dat het lang 

duurde en dat het informeren van 
huurders niet altijd vlekkeloos is ver-
lopen. We hoorden gelukkig ook 
vaak dat er netjes is gewerkt en dat 
de mensen op de bouw vriendelijk 
waren. Maar ook hierop zijn uitzon-
deringen geweest. 

Elke dag verbeteren
De Kernen leert elke dag. We bedan-
ken alle huurders daarom voor hun 
reacties en tips en nemen die mee 
voor volgende projecten. We zien 
hoe belangrijk het is goed naar elkaar 
te luisteren. 
Huurder in Beneden-Leeuwen: “Ik 
woon in een nieuw huis zonder te 
zijn verhuisd!”

In het voorjaar is De Kernen en haar Bewonersraad bij verschillende huurders aan de deur geweest om hen te  
feliciteren met hun vernieuwde woningen. En om te horen wat De Kernen goed doet en wat beter kan. Het gaat  
om 97 woningen in de dorpen Beneden-Leeuwen en Ammerzoden. Brakel volgt later dit jaar. 

Bewoners van de Wielstraat in Beneden-Leeuwen zijn blij met het resultaat.

Enkele bewoners onthullen samen met burgemeester Van Neerbos en gedeputeerde mevrouw Meijers de nieuwe naam van hun appartementencomplex aan de Pastoor 
Zijlmansstraat in Beneden-Leeuwen: ‘Zijlmanshof’.

Nieuwe bewoners en hun kleindochter op het balkon 
van hun appartement. 

Nieuwe bewoners ontvangen 
sleutels huurwoningen aan 
Maas-Waalweg in Zuilichem

DUURZAAM



PIT1/18

BUURMAN & BUURMAN 

4

Samen met De Kernen organiseren 
we de jaarlijkse Dag van het Huren 
op zaterdag 6 oktober 2018. Een 
leuke dag voor alle huurders, die 
dit jaar in De Tuinen van Appeltern 
is. Tijdens deze dag hebben we  
ook aandacht voor ‘goed en gezond 
wonen wil iedereen, maar wat is  
er nodig?’ Kom dus ook! 

Er is veel te beleven! 
-  Een rondleiding door de verschillende tuinen;
-  Persoonlijk tuinadvies. Neem gerust een platte-
grond of foto’s van uw tuin mee;

-  Veel speelplezier voor kinderen op het Natuurlijk 
spelen & Ontdekken terrein, met de skelters 
rondrijden en spelen in het kabouterbosje en 
hagen doolhof. 

-  Demonstratie decoreren met groente en fruit;
-  Lezing over Tuingeluk in uw tuin door Ben van 
Ooijen;

De toegang, activiteiten en koffie met een lekker-
nij zijn gratis. Het buitenleven is gezond voor jong 
en oud, dus we ontmoeten u graag in de sfeervolle 
tuinen. 

Op de koffie bij…
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel graag dat 
De Kernen bij u op de koffie komt? Stuur de  
ansichtkaart dan terug en wij nemen contact met 
u op voor het maken van een afspraak. 

Het spreekwoord ´de ene 
hand wast de ander´ gaat in 
Horssen heel goed op. Twee 
buurmannen helpen elkaar 
waar het kan. Pit spreekt 
met één van hen op een 
zonnige middag. 

Meneer Van de Weerd vertelt over hoe het 
kwam dat de twee buurmannen elkaar zo 
helpen. “Ik heb een keer eten gemaakt toen 
mijn buurman ziek was. Dat smaakte bij hem 
naar meer! Mijn buurman stelde toen voor 
elkaar te helpen. Ik heb geen auto namelijk. 
Nu rijden we elke week samen naar de su-
permarkt om boodschappen te doen en bepa-
len we samen wat we willen eten. We eten 

trouwens apart hoor. Hij is heel druk, maar 
waardeert vers gemaakt eten. En ik doe meer 
moeite dan dat ik alleen zou zijn. Dat vind ik 
belangrijk, gezond en lekker eten. Ook pas ik 
wel eens op zijn hondje en maai ik het gras. 
En als ik een keer vervoer nodig heb, dan 
kan ik weer op mijn buurman rekenen. Ik 
ben blij dat ik in een fijne buurt woon waar 
we elkaar een beetje kunnen helpen.

Ik kook, buurman rijdt naar 
de supermarkt

Dag van het Huren 2018

Kom de bewonersraad versterken!
De Bewonersraad is er voor en door de huurders. Wij denken mee over het  
beleid van De Kernen en geven advies over bijvoorbeeld de jaarlijkse huur, het 
(groot) onderhoud van de woningen en leefbaarheid. Leuk én belangrijk werk. 

Wilt u ook actief worden in de Bewonersraad? 
Neem contact op met Martijn de Groof van De Kernen via e-mail  
m.degroof@dekernen.nl of telefonisch via 088 – 58 24 000. 

Meneer K. van de Weerd

Dag 
van het 
Huren
6 oktober 2018

 OOK DIT JAAR WEER EEN LEUKE DAG VOOR ALLE HUURDERS!

Met een rondleiding, tuinadvies  

en demonstraties

Natuurlijk spelen voor kinderen

 

Koffie/ thee en lekkernij

Gratis entree

We ontmoeten u graag in  
de sfeervolle tuinen!
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WIST U DAT…EEN HUURWONING ZOEKEN EN VINDEN… 

Wist u dat u als u zelf in huis klust en 
bijvoorbeeld een dakkapel aanbrengt, 
u dit zelf moet verzekeren? 

Verzekering en onderhoud
U bent zelf namelijk verantwoordelijk 
voor de verzekering. En voor het 
onderhoud. Ook is het raadzaam de 
zelf aangebrachte voorziening te 
verzekeren. Dit kan vaak samen met 
uw inboedelverzekering en heet 
‘huurdersbelang’. 

Tip:  bel uw verzekeraar, die helpt  
u verder. 

Wat je geeft, ontvang je ook terug

Het gezin Kazzaz heeft veel meegemaakt voordat zij in Ammerzoden zijn komen wonen. Het gevaarlijke leven 
in Syrië, de zware beslissing om te vluchten en vervolgens opnieuw ‘geboren’ worden in een vreemd land.  
Een indrukwekkend, moedig, maar vooral inspirerend verhaal van moeder Nora Kazzaz.  

Gezin Kazzaz

Zelf klussen? Lees 
deze belangrijke tip!

Een huurwoning zoeken en vinden… 
Voor iedereen op zoek naar een huurwoning, op www.woon-
gaard.com schrijft u zich in én zoekt u naar een woning. Alles 
gaat digitaal. Uw inschrijving, het zoeken, reageren en het 
accepteren van de woning. Na het inschrijven ziet u direct een 
overzicht van alle beschikbare woningen in de hele regio. Uw 
inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling bepalen voor welke 
woning u in aanmerking komt. 

Altijd op de hoogte
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van het nieuwe woning-
aanbod? Meld u dan aan voor de gratis Digizine. Deze ontvangt 
u wekelijks per e-mail. Vul bij woonwensen alleen de gewenste 
woonplaats is. Dan mist u geen passende woningen. 

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel ons via T 088 – 58 24 000,  
wij helpen u graag op weg.
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Molenwaard
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Bent u op zoek naar een huur-
woning in andere dorpen dan 
Horssen, Bergharen, Hernen of 
Batenburg, binnen de gemeente 
Druten en Wijchen dan moet u 
zich inschrijven bij Entree.

In 2014 besefte Nora Kazzaz dat het 
niet langer veilig was in Syrië. De oor-
log maakte het leven onmogelijk. Er 
was geen water en elektriciteit en 
vaak geen eten. De kinderen konden 
niet veilig naar school en ze leefden 
altijd in angst. Ze besloot te vluchten, 
zonder haar man en drie kinderen. 
Alleen dan was er een kans voor het 
hele gezin. Een gevaarlijke reis die 
uiteindelijk in Nederland uitkwam. 
Nora Kazzaz: “Dat ik in Nederland 
terecht zou komen, wist ik niet. Ik 
heb eerst een paar maanden in ver-
schillende AZC’s gewoond. Dat was 
erg moeilijk.” Het was on zeker over 
wat er ging gebeuren en of Nora haar 
gezin nog zou terugzien. Het was een 
periode waarin eenzaamheid, angst 
en verdriet overheersen. En toch 
bleef ze moed houden. 

Nieuwe start
Op 22 juli 2015 krijgt ze de sleutel 
van haar huurwoning in Ammerzo-
den. En een maand later volgen ook 
haar man Yasser en drie zoons naar 
Nederland. Het gezin is herenigd en 
kan starten met het opbouwen van 
een nieuw leven in Nederland. “Alles 
moet je weer opnieuw leren hier, als-
of je opnieuw geboren wordt”, vertelt 
oudste zoon George. “Vluchtelingen-
werk, De Kernen en de gemeenten 
hebben ons erg goed geholpen. Met 
de buren hebben we een goed contact 
en we wonen in een leuke straat. 

Daar zijn we erg dankbaar voor.”

Actief gezin
Stilzitten is geen optie binnen dit ge-
zin. Ze zijn allemaal actief en werken 
hard om de taal eigen te maken en in 
te burgeren. “In Syrië wilden we 
veel, maar vanwege de cultuur werd 
dit beperkt”, vertelt Nora. “Hier krij-
gen we kansen en die grijpen we dan 
ook met beiden handen aan. Door 
dingen te doen en anderen te ont-
moeten, leren we veel en komen we 
verder.” Zo is Nora actief als vrijwil-
ligster bij Het Zonnelied en geeft gast-
lessen op het Koning Willem l college 
in Den Bosch waar ze haar verhaal 
vertelt. Ook volgt ze Staatsexamen 
op B2 niveau (na de inburgeringscur-
sus en Staatsexamen op B1 niveau) 
en loopt stage bij een restaurant in 
Den Bosch. “Ik wil heel graag chef-
kok worden en veel leren over ver-
schillende eetculturen. Ook ben ik 
een taalmaatje en tolk voor vluchte-
lingenwerk. Ik wil ook graag andere 
mensen helpen en vind het contact 
met anderen leuk.” 

Vader Yasser heeft de inburgeringscur-
sus gedaan en was vrijwilliger bij de 
voedselbank. Nu is hij erg blij met zijn 
fulltime baan. De twee broers George 
en Karam sporten, studeren en wer-
ken veel. Voor het gezin heeft George 
een familieapp aangemaakt waarin al-
leen Nederlands gesproken mag wor-
den. “Zo helpen we elkaar om de taal 
te leren. Opnieuw alles aanleren is 
niet gemakkelijk, maar we zijn dank-
baar voor alle mogelijkheden die we 
krijgen. Waar een wil is, is een weg. 
We leren steeds meer mensen kennen 
en zij ons. We krijgen meer respect 
van anderen en mooie reacties op 
onze inzet. Wat je zelf geeft, ontvang 
je ook terug, ” sluit George af. 

“IK WIL OOK GRAAG  
ANDERE MENSEN  
HELPEN EN VIND  

HET CONTACT MET  
ANDEREN LEUK”



PlopHips!

Hihi..

HI BUUM, JIJ BENT 

MET DE JAREN  

ALLEEN MAAR BETER  

GEWORDEN. 

HAHA, EN JIJ 

BENT NOG LANG 

NIET OP!

WAT DENK JE,  

GAAN WE DE KOMENDE 

JAREN SAMEN VERDER 
DOOR?

JE BENT DE  
BESTE! PROFICIAT 
MET JE 50 JAREN!

BUUF, JIJ BENT NOG STEEDS GEEN OUDE TAART!

NA AL DIE JAREN 

KAN IK NOG STEEDS 

GEEN GENOEG VAN 

JE KRIJGEN,

Colofon
Pit. is een uitgave van De 
Kernen en verschijnt 2 keer 
per jaar in een oplage van 
ca. 4.700. 

Ontwerp en vormgeving
NDOC, Buren

Fotografie 
Eigen beeldmateriaal,  
Anja Loepa fotografie en 
John van Gelder

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 vrijdag 
van 08.00 tot 13.00 uur. 

Aan inhoud, tekst en beeld 
in Pit. kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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De oplossing van de vorige puzzel  
was ‘ladderwagen’. 

Hartelijk dank voor alle inzendingen.  
We hebben twee winnaars getrokken:
M.S. Mom uit Wamel en 
H. de Visser uit Ammerzoden

Bedankt voor uw inzending en gefeliciteerd!

Mail de oplossing van de nieuwe puzzel 
naar: redactie@dekernen.nl. Of stuur uw 
oplossing per post aan De Kernen, t.a.v.  
de redactie, postbus 13, 5320 AA in Hedel.  
Wij verloten onder de inzenders twee 
Irischeques ter waarde van 30 euro.  
Vergeet u niet uw adres te vermelden? 
 

Pittige puzzel. Win een Irischeque!

De Kernen 50 jaar…

BUUM EN BUUV

Filippine puzzel
1 Dorsvloer vol ... (boek van Franca Treur)
2 Feestpapier
3 Christelijke feestdag, 40 dagen na Pasen
4   '..., waar is mijn feestneus', klassieker van 

Toon Hermans
5 Officiële ontvangst van gasten
6 Dit metaal hoort bij een 25-jarig jubileum
7  Dresscode bij een galabal
8 Feest dat voorafgaat aan de vastentijd
9 Gebruikelijke actie van jarigen
10 Hit uit 1980 van Lenny Kuhr
11 Dag voor stille aanbidders (14 februari)

Vul de woorden in volgens de gegeven 
omschrijvingen. Gelijke getallen zijn gelijke 
letters. De letters in de verticale balk vormen 
van boven naar beneden gelezen de oplossing.

10

9

7

10

10

3

7

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

59 42

10 6 429

11 01 08 64

9

64 2

76

12 42

58 98 3

48 69

72 10

78 34 9

Wie jarig is trakteert! win,win,win!

Gouden tuintip

Verdien  
een bloemetje!

Heel De Kernen bakt!

Maak een foto van uw prachtige tuin en 
mail ons uw ‘gouden tuin-tip’ waardoor u 
uw tuin makkelijk kunt onderhouden. U 
maakt kans op een prachtige prijs aange-
boden door De Tuinen van Appeltern! Een 
High tea en entree voor 2 personen bij De 
Tuinen van Appeltern.

Elkaar helpen, maakt ieders leven een stukje 
mooier. Een klein gebaar kan voor een ander een 
groot geluk betekenen. Wij zijn op zoek naar 
mooie voorbeelden van mensen die anderen 
helpen. Wie verdient volgens u een bloemenbon 
en waarom? Geef dit aan ons door en vermeld 
zijn of haar naam en contactgegevens. We geven 
5 bloemenbonnen weg t.w.v. 15 euro.

Maak een mooie tekening van jouw droomhuis!
Stuur deze op naar De Kernen, t.a.v. de redactie, antwoord - 
nummer 569010, 2320 VB, Hedel. Een postzegel is niet nodig. 
Zet ook je naam, adres en leeftijd op de achterkant van je tekening. 
Onder alle inzendingen verloten we 5 leuke verrassingen t.w.v. 15 euro!

Heeft u een lekker recept voor een feest-

taart? Mail dit naar redactie@dekernen.nl 

en uit alle inzendingen verloten we 5 leuke 

prijzen t.w.v. 15 euro.

Kleurwedstrijd  
voor kinderen


