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

Pit. is een uitgave van  

De Kernen en verschijnt  

twee keer per jaar in een 

oplage van ca. 5.300. 

Deze Pit is gedrukt 

op fsc papier.

Redactieadres 

Postbus 13

5320 AA Hedel

E-mail: redactie@dekernen.nl

Telefoon: 088 - 58 24 000

Website: www.dekernen.nl

Vormgeving

NDOC.nl

Fotografie

Eigen beeldmateriaal

Redactie

De Kernen

Openingstijden

U bereikt ons maandag 

tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 13.00 uur.

Kijk voor actuele openingstijden

op onze website. 

Colofon

De Kernen en De Goede Woning Neerijnen

Ons werkgebied

De speciale editie voor de Week van het Huren begin oktober 

jl. kan u niet zijn ontgaan! We hebben maar liefst een paar 

honderd inzendingen gehad van zowel huurders van De 

Goede Woning Neerijnen als De Kernen. We kunnen hiervan 

een flink aantal mensen blij maken. Gefeliciteerd! Alle andere 

deelnemers bedanken we voor het meedoen. Wie weet heeft 

u een volgende keer meer geluk. 

Winnaars Duurzame Week 
van het Huren

De winnaars hebben van ons al een persoonlijk bericht 

en cadeau ontvangen. We hebben 10 bomen cadeau 

gedaan, 15 solarhuisjes verloot, 25 bollenpakketten en 

10 sets ledlampen. Zo dragen we samen weer een klein 

steentje bij aan een mooiere toekomst.  

We zijn duurzaam op weg! 

Samen duurzaam op weg
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Beste huurders, 

 

Dit is een bijzondere en vernieuwde Pit, die speciaal in het teken van de fusie staat. 

Dus van samengaan en samen doen. Het is vertrouwd voor huurders van De Kernen en 

nieuw voor huurders van De Goede Woning Neerijnen. Alhoewel nieuw: medewerkers 

werkten al samen aan goede dienstverlening ook in West Betuwe, wellicht zijn de 

medewerkers al bekenden voor u. Welkom allemaal! U bent of wordt allen huurder 

van De Kernen. Want wij zijn gefuseerd. Er is besloten de nog jonge naam van De 

Kernen te behouden, omdat deze naam ook goed past bij de landelijke dorpen (kernen) 

Waardenburg, Haaften, Tuil en Hellouw. Daar waren de beide Bewonersraden het 

overigens ook over eens. We blijven ons inzetten voor kwaliteit van wonen en leven in 

alle kleine dorpen. Dat zijn er maar liefst 38 in totaal, verspreid over de zes gemeenten 

Maasdriel, Druten, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. En we 

zijn blij dat we dat met een sterke organisatie kunnen en mogen blijven doen. Dat is 

hard nodig. We hebben grote opgaven op ons bord, zoals het nog meer verduurzamen 

van de woningen en deze op hetzelfde moment betaalbaar in huur te houden. Ik kijk 

met vertrouwen naar deze uitdagende toekomst. En ja, weer een jaar bijna voorbij, 

hopelijk een goed jaar. Persoonlijk vond ik het een moeilijk jaar, hoe ga je om met 

Corona, treft het je familie, vrienden of jezelf? Wanneer is het voorbij? Hoe blijven met 

z’n allen op een veilige manier ons werk doen? Genoeg om over na te denken... Ik 

wens u een fijne kerst en een voorspoedig 2021. 

Marinus Kempe

Directeur-bestuurder De Kernen

We zeggen ook dag, tot ziens en bedankt! We bedanken graag iedereen die ons het 

vertrouwen heeft gegeven om onze langdurige en prettige samenwerking om te zetten 

in een fusie. We zijn alle mensen dankbaar die hieraan met veel inzet hebben gewerkt. 

En bedankt dat u al zo lang huurder bent bij ons. Wij blijven ons vanuit De Kernen voor 

u inzetten. Ik neem in ieder geval met een gerust hart afscheid van u en kijk ook vol 

vertrouwen naar de toekomst. Het gaat u goed! 

Piet Huijsman

Voorzitter bestuur De Goede Woning Neerijnen

Welkom 
en dag allemaal!
Samen verder onder de naam De Kernen

Voorwoord
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Woonservicemedewerker Tonnie van Dalen (De Kernen) 

vertelt hierover: “Wij zien dat er steeds meer mensen 

van deze mogelijkheid gebruik maken en manieren 

vinden om toch te kunnen verhuizen naar een andere 

woning. Dat doen deze mensen om uiteenlopende 

redenen. Bijvoorbeeld omdat hun woning te groot 

is geworden en zij met iemand kunnen ruilen die 

door gezinsuitbreiding een ruimere woning zoekt. Of 

mensen willen naar een andere plaats verhuizen en 

vinden iemand die precies het tegenovergestelde wil. 

Het voordeel van ruilen is dat er geen inschrijftijden 

of wachttijden zijn én dat dit landelijk kan, waardoor 

inschrijven bij een andere corporatie of woonruimte 

verdeelsysteem ook niet hoeft.”

De hele woningmarkt is oververhit, dat kunt u elke dag in de 
krant lezen. Dat is het minder goede nieuws. Gelukkig is er nog 
een andere manier om toch te kunnen verhuizen naar een woning 
die voor u meer passend is. Want wist u dat het mogelijk is van 
huurwoning te ruilen? En wist u dat dit kan in heel Nederland? 

Verhuizen door van woning te ruilen, wist u dat dit kan?  

Samen een andere 
woning vinden
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Samenwerken

Samen met directeur Cor Miltenburg van 

Van der Vliet aannemingsbedrijf, heeft 

Marinus Kempe, directeur bestuurder 

De Kernen een samenwerkingscontract 

getekend. Van der Vliet is daarmee, 

naast Van Wijnen en Kuypers, 

een van de drie bouwkundig 

hoofdaannemers die in 2021 de 

dagelijks onderhoudswerkzaamheden 

voor ons verricht. Dat doet Van der Vliet 

in de dorpen in gemeente West Betuwe 

waar De Kernen en fusiepartner De 

Goede Woning Neerijnen huurwoningen 

hebben.•

  Waar moet u onder  

andere rekening mee  

houden bij woningruil? 

   Een ruilwoning moet passend zijn bij uw 

inkomen en gezinsgrootte; 

   Er is toestemming nodig van beide verhuurders; 

   Er is geen sprake van een huurachterstand; 

   De verhuizing en overname van goederen regelt 

u onderling; 

   Woningruil vraagt u schriftelijk aan bij De 

Kernen. U vult hiervoor een aantal formulieren in 

en voegt de nodige documenten toe; 

   Na de woningruil stopt uw inschrijving bij 

Woongaard.com. U heeft immers een passende 

woning gevonden. U kunt zich wel weer 

opnieuw inschrijven;  

   Het is de bedoeling dat u minimaal 1 jaar woont 

in de ruilwoning; 

   Mocht uw huurwoning bij De Kernen op de lijst 

van ‘te verkopen woningen’ staan, dan is ruilen 

helaas niet mogelijk. Dit geldt ook voor bepaalde 

woningen, zoals tiny houses.  

   Een corporatie kan aanvullende regels voor 

woningruil hanteren. Informeer daarom altijd bij 

de corporatie waar u wilt gaan huren naar de 

voorwaarden.

Hoe vind je iemand die van woning wil ruilen? 

Tonnie: “De meeste woningruil vindt plaats via via. En er 

zijn ook andere manieren. Kijk eens op www.woningruil.

nl of www.woningruil.startpagina.nl of https://welkom.

ruilmijnwoning.nl. De Kernen hoopt ook dat er 

ruilwoningen op Woongaard.com komen te staan. Dit is 

nu nog niet het geval. •

Interesse?
Kijk even op onze website www.dekernen.nl 
of bel met ons en vraag naar een woonservice 
medewerker. 
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“  Je hoeft niet bij elkaar de 
deur plat te lopen, maar 
elkaar groeten en af en 
toe een praatje maken 
geeft een goed gevoel.”

 Mevrouw Arts-Van Balen  
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Mevrouw Oudshoorn is de inzender van de foto waarop haar man en 

haar buurvrouw, mevrouw Arts-Van Balen, verstopt achter alle moestuin 

gewassen staan. Een spontaan moment, waarop de heer Oudshoorn 

de oogst in zijn moestuin deelt met zijn buurvrouw. “Het is zijn hobby,” 

vertelt mevrouw Oudshoorn. “Hij heeft er nu meer tijd voor en we 

vinden het heerlijk, al die verse tomaten, sla, bietjes, druiven, boontjes, 

uien en kruiden. Dat geven we ook graag weg, want het is te veel om 

met z’n tweetjes op te eten. En de buurvrouw geeft af en toe handige 

moestuintips! We hebben erg fijne buren, het klikte direct toen we hier 

afgelopen februari zijn komen wonen. En we komen niet eens van hier, 

maar uit de buurt van Rotterdam.”

Mevrouw Arts-Van Balen kan dat beamen. “Ik ben blij met mijn buren. 

Wij zijn samen zo’n beetje de oudsten in de buurt en merken dat 

anderen makkelijk bij ons binnen stappen met vragen of als er iets is. Er 

wonen hier ook veel jongere mensen. Dus de wijk is best gemengd. Het 

goede contact met elkaar is dan ook belangrijk. Je hoeft niet bij elkaar 

de deur plat te lopen, maar elkaar groeten en af en toe een praatje 

maken geeft een goed gevoel. Dat maakt hier wonen fijn.” 

De buren treffen het dus met elkaar en de buurt. Zo stond er een BBQ 

gepland, maar die is helaas wegens corona uitgesteld. “Je moet er hoe 

dan ook gewoon samen wat van maken,” besluiten beiden buren. • 

Samen 
met je buren…
Afgelopen zomer heeft de redactie spontaan een 
bijzondere foto ontvangen van een bewoner die in 
Het Leeuwse Veld in Beneden-Leeuwen woont. En die 
actie wordt beloond met het plaatsen van deze foto 
en het verhaal erachter.  

“  Tomaten, sla, bietjes, druiven, boontjes, uien en 
kruiden. Dat geven we ook graag weg, want het is 
te veel om met z’n tweetjes op te eten.”

 Mevrouw Oudshoorn
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Esther Verbruggen, voorzitter Bewonersraad De 

Kernen: “We hopen dat de kwaliteit voorop blijft 

staan en de dienstverlening persoonlijk blijft. Op deze 

weg doorgaan, is wat ons betreft belangrijk. Jan Les, 

voorzitter Bewonersraad De Goede Woning Neerijnen, 

beaamt dat en vult aan: “Ik vind het belangrijk dat de 

continuïteit blijft bestaan en dat de organisatie stevig 

blijft. Tot nu toe pakt de samenwerking goed uit. Wij 

zitten onderling vaak op een lijn. Esther: “Dat klopt en 

het is ook fijn dat we nog iets van elkaar kunnen leren.” 

Jan: “Vanuit de bewonersraad zie ik dat dingen bij de 

Bewonersraad De Kernen vaak anders zijn geregeld. 

Als we samengaan, en daar zijn we het allen over eens, 

voegen we het beste uit de twee Bewonersraden samen 

wanneer we als nieuwe Bewonersraad De Kernen 

verdergaan.”

De fusie tussen De Kernen en De Goede Woning Neerijnen betekent ook dat 
beide Bewonersraden elkaar moeten zien te vinden. En dat lukt heel goed. Pit 
gaat met de voorzitters in gesprek en vraagt naar wat zij belangrijk vinden 
als vertegenwoordigers van de huurders.  

Samengaan 
van twee 
Bewonersraden

Wat weten huurders van het werk en de inzet van 

een Bewonersraad? 

Esther: “Ik hoop dat de huurders realiseren dat we 

ons beiden inzetten op alle fronten. En dat is best 

veel. Jan: “Wat ik hoop is dat we een probleem gaan 

oplossen, we willen graag samen nieuwe raadsleden 

vinden. We hebben de ambitie om over te gaan naar 

de Bewonersraad De Kernen. En we willen in de nabije 

toekomst blijven werven. Ook mensen die niet perse in 

de Bewonersraad willen, maar wel mee willen denken 

over bepaalde thema’s.”

Welke rol heeft de Bewonersraad in de 

prestatieafspraken met de gemeenten? 

Esther: “Dat blijft toch wel eens lastig om uit te leggen. 

“  Tot nu toe pakt de 
samenwerking goed uit.  
Wij zitten onderling vaak op 
een lijn”

 Jan Les

“  Wij proberen te sturen op 
bouwen tegen aannemelijke 
prijzen. En we willen dat 
verduurzamen goed op de 
agenda blijft staan”

 Esther Verbruggen
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Wij zitten in ieder geval samen met de corporaties aan 

tafel bij alle gemeenten. Dit is vanuit de overlegweg 

bepaald. Wij proberen te sturen op bouwen tegen 

aannemelijke prijzen. En we willen dat verduurzamen 

goed op de agenda blijft staan. Wij praten samen 

over alles wat met wonen te maken heeft. Afspraken 

hierover worden in prestatieafspraken vastgelegd. Dat 

doen we dus in alle zes gemeenten met de corporaties 

in die verschillende gemeenten. Veel mensen realiseren 

zich niet dat wij dit ook doen.”  

Jan: “Wat ik erg belangrijk vindt aan het werk van een 

Bewonersraad is dat we het woongenot voorop laten 

staan. Mijn ervaring leert dat als een huurder tevreden 

is, je hem of haar niet hoort of ziet. Is er echt iets aan 

de hand, dan trekken mensen hard aan de bel. Dat 

heb ik al eens meegemaakt.” Hij vervolgt: Alleen dan 

“  We zitten vroegtijdig aan 
tafel als zaken nog niet altijd 
besloten zijn. Zo heb je meer 
invloed. ”

 Jan Les

ben je vaak te laat en ben je alleen brandjes aan het 

blussen. Nog belangrijker voor mij en het werk voor de 

Bewonersraad is dat je echt aan de voorkant meepraat. 

We zitten vroegtijdig aan tafel als zaken nog niet altijd 

besloten zijn. Zo heb je meer invloed. Ik wil mee kunnen 

praten over zaken die ertoe doen. Die echt met de 

huurders te maken hebben.” • 

Esther
Jan

Interesse? 
Dat het werk in een Bewonersraad interessant 
is en ertoe doet, bewijst de lange duur van 
meedoen hierin. Zo zit Esther al zo’n 12 jaar in 
het bestuur. En loopt ook al langer mee in de 
bewonerscommissie Wamel-Dreumel. Jan is al 
ruim 4 jaar actief in het bestuur. Momenteel zijn 
er samen 9 leden. In 2021 zal er een nieuwe site 
komen voor de gefuseerde Bewonersraad.  
Tot het voorjaar 2021 kunt u voor meer informatie 
kijken op www.bewonersraaddekernen.nl
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In de Wilhelminastraat en de Van Wieringenstraat in 

Waardenburg worden de woningen flink gerenoveerd. 

De Kernen heeft op een bewonersavond in september 

jl. de bewoners laten weten wat er allemaal staat te 

gebeuren. De reacties van bewoners op de ontwerpen 

en de veranderingen zijn positief. Eerder zijn er al 84 

woningen flink gerenoveerd in Waardenburg. Marc van 

Wordragen en Bjorn van Leur (Vastgoed De Kernen) 

hierover: “Het is mooi dat mensen zonder te verhuizen 

zo een comfortabeler en eigentijds huis krijgen. En dat 

bovendien goed geïsoleerd en energiezuinig is. Voor dit 

plan is geen huurverhoging.”

 Wat pakken we aan bij deze renovatie? 

   Asbest wordt weggehaald en de pui krijgt 

nieuwe platen; 

   Zonnepanelen gaan zorgen voor een lagere 

energierekening; 

   Gevelisolatie zorgt voor meer wooncomfort en 

ook voor een lagere energierekening; 

   De kozijnen worden opgeknapt en 

raamdorpelstenen vervangen; 

   Er komen nieuwe voordeuren in; 

   De hemelwaterafvoeren worden vervangen; 

   Er wordt Co2 gestuurde mechanische ventilatie 

aangebracht; 

   We gaan HR++ glas (isolatieglas) plaatsen en 

ventilatieroosters aan de straatkant; 

   We brengen een gevelband aan bij de 

hoekwoningen; 

   Het buitenschilderwerk van de kozijnen en het 

gevelmetselwerk wordt gedaan; 

   Het voegwerk gaan we vervangen en het 

metselwerk reinigen. 

112 woningen worden prachtig gerenoveerd in Waardenburg

Mooi en duurzaam thuis in een van de 38 dorpen
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Aan een goede periode komt een eind voor het kantoor 

in Haaften. Hoewel de deur er over het algemeen niet 

plat wordt gelopen, betekent dit wel dat huurders die 

in gemeente West Betuwe wonen, vanaf 1 januari 2021 

afspraken op een andere locatie hebben.  

De Koeldert dichtbij

Wij hechten er erg aan dichtbij mensen te blijven. Daarom 

zijn we blij dat we kantoor kunnen houden in Dorpshuis 

De Koeldert, De Koeldert 30, Waardenburg. Hier kunt 

u op afspraak terecht. Uiteraard bent u ook welkom op 

ons kantoor in Hedel, Korenstraat 1. Zie voor handige 

telefoonnummers en adressen de bijgevoegde kaart.  

We leven in een rare tijd. Wie had dat gedacht? Dat we lange tijd met een corona 

pandemie te maken zouden hebben. Dat heeft veel invloed op iedereen. Wij hopen 

dat u deze tijd goed doorkomt en dat u gezond mag blijven. En mocht u en/of uw 

dierbaren hierdoor geraakt zijn, dan leven we met u mee en wensen u veel sterkte 

toe! We steken ook een hand uit, want als u door corona 

problemen ervaart waarbij wij u mogelijk kunnen helpen, 

bel ons dan. 

Veilig werken

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voorop. 

Wij werken dan ook veilig als we bij u langskomen voor 

bijvoorbeeld een reparatie. Want het werk proberen wij 

wel zo goed mogelijk door te laten gaan. Zo dragen onze 

medewerkers mondkapjes. Hoewel het niet verplicht is, 

stellen we het op prijs als u dat ook doet wanneer iemand 

van ons langskomt. En afstand houden blijft belangrijk. Net 

als een afspraak afzeggen wanneer u niet fit bent.

Corona

Kantoor in Haaften 
van De Goede Woning 
Neerijnen sluit

Nieuw rekeningnummer voor huurders van  

De Goede Woning Neerijnen

Door de fusie gaan huurders van De Goede Woning  

Neerijnen voortaan de huur betalen op het bankreke-

ningnummer NL87BNGH0285110403 van De Kernen. 

Mocht u de huur nog handmatig overmaken, dan staat 

het nieuwe nummer op de acceptgirokaart. Betaalt u via 

automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. 

We slaan ons er samen doorheen
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Dat wonen ook anders kan, daarover vertellen woonconsulent 

Bert Vos en projectleider Glenn Pennings. 

Edohof in Alphen, ‘Bij ONS Thuis’

Bert: “De Kernen en De Goede Woning Neerijnen hebben 

veel oudere huurders. Wij willen dan ook op kleine schaal 

andere woonvormen de kans geven, zo ook in Alphen. Hier 

zijn we bezig met het realiseren van een woonvorm met zes 

aparte appartementen onder één dak. Deze ruimten komen 

in de Edohof die hiertoe wordt verbouwd. De zes zelfstandige 

woonruimten zijn elk ongeveer 45 m2 en hebben naast 

een slaapkamer, eigen sanitair en een keuken. Er is dus veel 

privacy. Daarnaast is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte 

van ongeveer 170 m2 waarin bijvoorbeeld gezamenlijk 

gekookt kan worden. Er is zelfs een aparte logeerkamer waar 

familie en vrienden van de bewoners gebruik van kunnen 

maken.” Glenn vult aan: “In deze grote ruimte zitten ook een 

keuken, hobbyruimte en een kleinschalige bibliotheek die de 

huidige voorziening vervangt. Hierbij is er volop de ruimte 

om te ontmoeten. Ook is er een binnentuin om samen van 

te kunnen genieten. De gezamenlijke binnenruimte is voor 

de mensen die er wonen, maar kan net zo goed ook een 

ontmoetingsplek worden voor andere mensen uit het dorp.” 

“  De gezamenlijke binnenruimte 
is voor de mensen die er wonen, 
maar kan net zo goed ook een 
ontmoetingsplek worden voor 
andere mensen uit het dorp.”

 Glenn Pennings

Samenwonen voor mensen 
boven de 55 jaar

Ruimte voor 
mensen, net 
even anders
Er zijn veel manieren van wonen gedurende iemands 
leven. Een mens start vaak in een gezin, en woont 
gemiddeld genomen langere tijd in een huis met de 
andere gezinsleden. Jongeren gaan soms op kamers 
en krijgen daarna ook weer andere woonwensen. 
Naarmate mensen ouder worden, gaan ze soms 
kleiner wonen. En vaak eindigt het wonen ook alleen. 
Dat is niet altijd een leuk of gezellig vooruitzicht, 
maar wel realiteit. En dat, terwijl mensen sociale 
wezens zijn. 
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Ontmoeten

Bert: “Verbinden is het sleutelwoord hier. En maatwerk. Hier 

wonen straks zes mensen met ieder zijn of haar wensen. Dat 

wil je bij elkaar brengen. Daarom werken we hierin samen met 

Sociom, partner van de gemeente en daarmee van De Kernen 

op het gebied van welzijn. Zij gaan op zoek naar vrijwilligers 

om de sociale kant van deze woonvorm te begeleiden en in 

te richten. Dat doe je samen en is dan ook altijd maatwerk. 

Belangrijk is dat mensen vrij zijn in het samen zijn. Zo kan 

er op een natuurlijke manier meer saamhorigheid ontstaan 

dankzij de ontmoetingsplek. Die is er altijd en hoef je niet naar 

op zoek.”

Hoe gaat dit eruit zien? 

Glenn: “We gaan de Edohof grondig verbouwen. Het geheel 

krijgt een frisse uitstraling en de energievoorziening is zeer 

duurzaam door de panelen die zowel elektriciteit als warm 

water opwekken. Samen met een warmtepomp zorgt dit 

ervoor dat iedereen er altijd comfortabel bijzit. Daarnaast 

bereiken we hiermee een gebouw dat Nul-op-de-Meter is. Dat 

wil zeggen dat over een jaar gezien het gebouw in zijn eigen 

energie voorziet. Wel zo duurzaam en toekomstbestendig. We 

starten dit jaar nog met de voorbereidende werkzaamheden. 

De verwachting is dat in het derde kwartaal van volgend jaar 

hier gewoond kan worden!” •

“  De zes zelfstandige 
woonruimten zijn elk 
ongeveer 45 m2 en hebben 
naast een slaapkamer,  
eigen sanitair en een keuken.  
Er is dus veel privacy.”

 Bert Vos  

Interesse in deze andere woonvorm? 
Belt u dan met Bert Vos via telefoonnummer  
088 - 58 24 000 tussen 09.00 en 13.00 uur  
tijdens werkdagen.
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Net als in het echte leven, zijn er online ook sociale omgangs-

vormen. Je wilt ook via die weg op een prettige manier met 

elkaar omgaan. Dan is het goed om onderstaande te lezen.  

   Elk kanaal of medium heeft zijn eigen ‘regels’.  

Een e-mail lijkt meer op een brief, met een aanhef en 

afsluiting. Gebruikt u WhatsApp, dan hoeft zo’n aanhef of 

afsluiting niet. 

   Let goed op wat u online plaatst en wie dat allemaal kan 

zien en lezen. Geef aan met wie u uw bericht wilt delen. 

Dat kunt u vaak doen via ‘instellingen’ of ‘privacy’. 

   Online is het altijd mogelijk te achterhalen wie berichten 

op internet heeft gezet. Op het moment dat u misschien 

spijt heeft van wat u online heeft gezegd, kunt u dat nooit 

meer weghalen. Bent zich hiervan bewust? Wilt u iets met 

Samen online met elkaar omgaan
iemand bespreken wat lastig is, dan kunt u beter bij iemand 

langsgaan of die persoon bellen. 

   Wanneer u alleen HOOFDLETTERS in uw bericht gebruikt, 

komt dat SCHREEUWERIG over! Mensen kunnen dit 

verkeerd opvatten en u niet goed begrijpen. 

   Welke woorden gebruikt u in uw bericht? Hoe komt dat 

over? Gebruik eventueel een lachend gezichtje of ander 

icoontje. Zo kunt u beter aangeven hoe u iets bedoelt, 

bijvoorbeeld als grapje. Of hoe u zich voelt.  

Wilt u meer informatie over online omgangsvormen of 

emoticons? Ga naar Seniorweb.nl of word proeflid via 

www.seniorweb.nl/kernen

BUUM EN BUUV
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Wij zijn trots op de mooie waarderingen die u ons vaak geeft 

over onze dienstverlening. Dat betekent alleen nog niet dat we 

stil kunnen zitten. Want van alle klantpanelonderzoeken leren 

wij nog steeds hoe het beter kan of waar u behoefte aan heeft. 

Soms kunnen we kleine aanpassingen doen in onze dienstverle-

ning, soms ontdekken we een trend en ook zien we soms beves-

tigd wat wij zelf dachten, maar nog niet zeker wisten. 

Wij houden ongeveer drie keer per jaar een klantpanelonder-

zoek. Die gaan over onderwerpen die ertoe doen en waar we 

van willen leren. Het volgende klantpanelonderzoek zal gaan 

over andere woonvormen. U ontvangt trouwens altijd de uit-

komsten van het onderzoek. En het onderzoek is anoniem. •

Klantpanel, 
samen met u 

verbeteren

Al meer dan
1.200 huurders 
doen mee, u ook? 

“  Iedere stem 
telt, iedere 
huurder kan 
meedoen.”

Word ook klantpanellid!  
En maak kans op een prijs!
Stuur een mail aan info@dekernen.nl, bel ons of 
log in op ‘Mijn De Kernen’ via de website  
www.dekernen.nl en geef aan dat u klantpanellid 
wilt zijn. Elk onderzoek bellen we ook een aantal 
huurders, die geen e-mail hebben. Dus geef uzelf 
op als klantpanellid. Bij elk klantpanelonderzoek 
verloten wij ook cadeaubonnen. Doet u ook mee?
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De oplossing van de vorige puzzel was 
‘mooi Nederland’. 

Hartelijk dank voor alle inzendingen. We 
hebben twee winnaars getrokken die 
inmiddels hun cadeaubon hebben ontvangen. 
Gefeliciteerd winnaars uit Hurwenen en 
Beneden-Leeuwen.  

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 
cadeaubonnen ter waarde van 30 euro. 
Vermeld uw adres erbij.   

Pittige puzzel

• Balkon
• Benedenhuis
• Buurt
• Contract
• Erfpacht
• Herenhuis
• Huisvesting
• Huurder
• Interieur
• Kelder
• Keuken
• Modelwoning
• Paleis
• Residentie
• Te Huur
• Tuinwijk
• Verkoop

WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen de oplossing.

T B E R F P A C H T S

V E R K O O P R T C I

S N H U U R D E R A E

N E K U E K A S U R L

M D E N U I V I U T A

K E L D E R R D B N P

G N I N O W L E D O M

E H B A L K O N T C R

H U I S V E S T I N G

D I E K IJ W N I U T I

R S S I U H N E R E H

Alle medewerkers van 

De Kernen en De Goede Woning Neerijnen 

wensen u hele fijne kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2021!


