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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 beeldmateriaa, Ab Donker fotografie

Redactie

De Kernen

Openingstijden

U bereikt ons maandag 

tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 13.00 uur.

Kijk voor actuele openings- 

tijden op onze website. 

Doorgaan op de groene en goede weg...

Colofon

Voorwoord

Beste huurder,

Een mooie wereld waarin voor iedereen genoeg is, waarin mensen elkaar respecteren 

om wie ze zijn, kinderen zorgeloos kunnen opgroeien, er geen vervuiling meer is, dieren 

niet meer uitsterven en we gezond en gelukkig kunnen zijn. Het is na honderden jaren 

‘vooruitgang’ toch best raar dat we hier nu zo hard ons best voor moeten doen. Er is nog 

altijd dreiging van het coronavirus en van het klimaat waarmee het de verkeerde kant 

uitgaat. Er is zelfs een wooncrisis. Er is zoveel nadruk op verschillen tussen mensen, terwijl 

de mens in wezen natuurlijk gelijk is. We willen allemaal gezien en gehoord worden, hebben 

allemaal liefde en erkenning nodig. Waarom is dat zo moeilijk en hebben we dat niet beter 

voor elkaar met z’n allen? Valt het u trouwens ook op dat hoe minder goed het contact is 

met de natuur en het groen om ons heen, hoe slechter het met ons als mensen lijkt te gaan?  

Ik zie gelukkig ook licht en hou hoopvol vast aan de goedheid van ieder van ons en ieders 

wil om zelf zaken te veranderen die beter zijn voor de natuur en voor elkaar. Er zijn mooie 

voorbeelden, die ons laten zien hoe het weer kan zijn: het goede contact in een fijnere en 

duurzame woonomgeving.  

De Kernen probeert zijn steentje bij te dragen door mensen te helpen om tuinen te vergroenen. 

De eerste stappen zijn we aan het zetten. In deze Pit ziet u ook een paar mooie voorbeelden  

van mensen die dit al doen. Het beste is als mensen elkaar kunnen helpen. 

Ook blijf ik staan voor de menselijke maat in ons werk, voor persoonlijk contact, voor 

ontmoeten ook al moeten we dat voorzichtig of (weer) digitaal doen. En natuurlijk werken 

we zo efficiënt mogelijk, maar dat doen we alleen om zoveel mogelijk tijd te houden voor  

u. Want u doet er toe. We blijven doorgaan op deze groene en goede weg. En heeft u 

goede ideeën? Laat het ons weten. Ik wens u hele fijne kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2021! 

Marinus Kempe  Directeur-bestuurder De Kernen

PS  Laat u dit jaar ook het herfstblad liggen in uw tuin? U doet daar veel 

goed mee voor dieren en insecten die deze beschutting nodig hebben. 

De grond voor uw tuin verrijkt u hiermee. Elke tuin maakt verschil. 

H
ans D

uijghuisen fotografie
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   Een warme trui aantrekken is goedkoper dan de kachel 

hoger zetten. En meerdere laagjes aantrekken ook. 

   Flink het huishouden doen? Dan kan de kachel wat lager.

    Met een lekker dekentje op de bank is het snel warm. 

Helemaal als je er met z’n tweeën onder kruipt. Dat 

geeft meteen lekkere warmte en is nog gezellig ook. 

Met een kaarsje aan is het dubbel genieten. 

   Gaat u vaak te laat naar bed? Probeer in de winter 

eens heerlijk bij te slapen. Scheelt extra uren aan 

verwarming (en TV) en is nog gezond ook. 

   Zet uw oven na gebruik open, zodat u deze warmte 

extra kunt benutten. 

   Blijf ventileren voor een gezonde en drogere lucht in huis. 

Droge lucht verwarmt veel sneller dan vochtige lucht. 

    Koude voeten? Een ouderwetse kruik met heet water 

doet wonderen. 

Geen verrassingen

Wilt u geen vervelende verrassingen door te moeten 

bijbetalen? Neem dan met uw energieleverancier 

contact op. Kijk regelmatig naar uw maandelijks 

voorschotbedrag. Lukt dat voor u op een smartphone? 

Dan is dat makkelijk. Download de app van uw 

energieleverancier. Hierin kunt u uw eigen verbruik 

volgen. Is het maandbedrag aan de lage kant, pas deze 

tijdig aan. Dan voorkomt u (veel) bijbetalen in één keer. 

De energie eindafrekening ontvangt u ook maar één keer per jaar. Dan weet 
u vaak niet of u moet bijbetalen. Daarom vindt u hieronder een paar tips voor 
warmte in de winter, want we zitten weer in het stookseizoen. En met de  
huidige hoge energietarieven, besteden we er daarom aandacht aan. Het zijn 
geen nieuwe tips, maar iedereen kan dit wél doen. 

Een warm huis is fijn. Helemaal als het buiten koud en guur is. Dan  

is energie besparen misschien het laatste waar u aan wilt denken.

Hoe houdt u het lekker 
comfortabel in de winter?

Tip
De stoffen wol en fleece geven  
de meeste warmte in de winter. 

december 2021 •  Pit  •  3



4  •  Pit  •  december 2021

Uw mening telt en daarom vragen we een paar keer per 

jaar naar uw mening als u lid bent van het klantpanel 

van De Kernen. Iedere huurder kan hieraan meedoen. 

Er zijn nu ruim 1.400 klantpanelleden. Wij zijn altijd 

blij met uw deelname. Ook laten we u weten wat we 

met uw mening doen. Hieronder leest u wat er uit het 

onderzoek over ‘Bewonersraad De Kernen en Burendag’ 

is gekomen. Veel mensen leek het leuk wanneer er  

een De Kernen Burendag zou zijn. Deze is dan ook 

geweest op 25 september jongstleden! Een indruk  

van deze prachtige dag vindt u ook in deze Pit.  

De resultaten van dit onderzoek over De Kernen 

Bewonersraad hebben wij aan de Bewonersraadleden 

doorgegeven. 

Bewonersraad en Burendag

Klantpanelonderzoeken
uw mening telt!

U kunt de volledige resultaten van  
het onderzoek terugvinden op onze website 

onder ‘Ik ben huurder/klantpanel’  
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“Iedere stem telt, 
iedere huurder kan 

meedoen!” 

Word ook 
klantpanellid! 
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 aan-

tal huurders, die geen e-mail hebben. 

Dus geef uzelf op als klantpanellid. Bij 

elk klantpanelonderzoek verloten wij 

cadeaubonnen. Doet u ook mee?

WAT ZOU U GRAAG WILLEN DOEN  
OP EEN KERNEN  BURENDAG?

14%

11%

41%

29%

19%

9%

4%

10%

Samen bespreken wat we (nog meer) voor elkaar zouden kunnen doen

Samen buiten koffie/thee drinken met iets lekkers erbij

Spreken met medewerkers van De Kernen

Samen met elkaar spreken over zaken hoe de buurt mooier/
leefbaarder kunnen maken

Spreken met vrienden van de Bewonersraad van De Kernen

Mijn buurt beter leren kennen

Samen iets actiefs doen, bijvoorbeeld een spel

Iets anders

REDENEN OM HET LEUK TE VINDEN OM  
MEE TE DOEN ALS DE KERNEN EEN BURENDAG 
ORGANISEERT

58%

4%

3%

6%

Gezellig om de buren/straat beter te leren kennen

Tijdens Corona lijkt me dat niet handig

Organiseren we liever op eigen initiatief

Overig

IK ZOU HET LEUK VINDEN OM SAMEN MET  

MIJN BUREN/STRAAT MEE TE DOEN ALS  

DE KERNEN EEN BURENDAG ORGANISEERT?

25%

20%

10%

5%

Helemaal eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal oneens

40%



Goed onderhoud aan uw cv-ketel is erg belangrijk. 

Zo blijft deze goed, veilig en zuinig werken. De firma 

Kemkens doet het cv-ketel onderhoud voor De Kernen. 

Zij zijn deskundig en werken volgens de voorschriften 

van de fabrikant van de ketel. Bovendien is Kemkens 

een CO-gecertificeerd bedrijf en hebben hun monteurs 

de nodige opleidingen gehad. Zij maken voor het 

onderhoud periodiek een afspraak met u. U hoeft zelf 

niet te bellen. 

De Kernen heeft al een tijd geen ‘open verbrandings-

toestellen’ meer in bezit. Bij dit soort toestellen bestaat 

er namelijk risico op het ontstaan van gevaarlijke CO 

In het kader van veilig wonen en de wetgeving hierop, 

is De Kernen momenteel bezig met het plaatsen of 

vervangen van rookmelders in alle woningen van De 

Kernen. Omdat De Kernen bij duizenden adressen langs 

moet, kunt u zich voorstellen dat we hier voldoende 

tijd voor nodig hebben. Het is een flinke klus, waarbij 

de firma Kemkens dit uit zal voeren voor De Kernen het 

komend jaar. In totaal gaan we zo’n 10.000 rookmelders 

plaatsen. 

Veilig wonen
in de woning. Heeft u zelf wel een dergelijk apparaat 

of heeft u een open haard? Dan is ons advies om het 

toestel te verwijderen. Wilt u dat niet, dan is ons advies: 

plaats een CO-melder volgens de voorschriften van de 

brandweer. Kijk hiervoor op www.brandweer.nl. 

Aan het einde van de levensduur vervangen wij de 

cv-ketels tijdig. Wij willen voorkomen dat gevaarlijke 

situaties ontstaan en beperken zo het risico op 

bijvoorbeeld brand of het ontstaan van gevaarlijke CO 

(koolmonoxide). Kortom, we dragen zorg voor goed 

onderhoud en tijdige vervanging in samenwerking met 

de firma Kemkens. 

Meer weten?  
Bel De Kernen op werkdagen  
tussen 08.00 en 13.00 uur. 

Goed onderhoud van de cv-ketel, goed geregeld!

Rookmelders in alle woningen van De Kernen 

Samen zorgen we ervoor dat  
u veilig kunt wonen. 
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Wij willen voorkomen dat 
gevaarlijke situaties ontstaan en 

beperken zo het risico op bijvoorbeeld 
brand of het ontstaan van 

gevaarlijke CO (koolmonoxide).



Beste huurders,
Graag stel ik mezelf voor aan u. Ik ben Aart Blom, woon in 

Waardenburg en zit in de Bewonersraad van De Kernen. In de 

Bewonersraad ben ik zowel bestuurslid als penningmeester. Dit 

werk doe ik om de belangen van de huurders te behartigen. Zo 

is het belangrijk dat huurders een mooie en een goede duurzame 

woning kunnen krijgen. En dat deze ook betaalbaar blijven voor elke 

huurder. De Bewonersraad zit aan tafel bij gemeenten om de prestatie 

afspraken te kunnen maken. Dat zijn afspraken die gemeenten 

samen met woningcorporaties moeten maken en waarbij huurders 

vertegenwoordigd moeten zijn. 

Wij spreken De Kernen ook over duurzaamheid, het huurbeleid en veilig 

wonen. Zo zijn wij volop in gesprek met De Kernen over onder andere 

rookmelders en CO-melders. Bij bepaalde onderwerpen hebben wij 

een stemrecht en bij andere onderwerpen hebben wij een adviesrecht. 

Dat betekent dat als wij een stemrecht hebben er naar ons geluisterd 

moet worden en zaken opgevolgd moeten worden bij een meerderheid 

van stemmen. Bij een adviesrecht mogen wij meelezen en een advies 

uitbrengen, maar hoeft dit advies niet altijd opgevolgd te worden. 

Ik doe dit met veel plezier en zit in een mooi team waarin wij goed 

kunnen samenwerken en ieder zijn kennis en kunde in kan zetten en 

kan kiezen wat hij leuk vindt. 

Doe ook mee

Graag wil ik een oproep doen aan alle huurders om te vragen of ze 

ook een steentje willen bijdragen, misschien als bestuurslid of om  

mee te praten over een bepaald thema (zie hieronder de oproep voor 

het thema duurzaam). Laat het ons weten via de contactgegevens 

hiernaast. 

Met vriendelijke groeten,

Aart Blom, Bewonersraad De Kernen 

Contact met de Bewonersraad 

-   Ga naar onze vernieuwde website  

www.bewonersraaddekernen.nl  

-   Bel ons op telefoon 06 - 55 996 220 op 

werkdagen tussen 18.00 en 21.00 uur

-  Mail naar info@bewonersraaddekernen.nl

Bewonersraad Nieuws

Herken koolmonoxide-vergiftiging 

Duizelig Slaperig Hoofdpijn Braken Benauwd Verward Wazigheid Onbewust

Contact

Fotograaf: A
b D

onker
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1.  Controleren (techniek)

Dit regelt De Kernen. Uw cv-installatie wordt periodiek 

nagekeken door vakmensen. De Kernen heeft verder 

geen gevaarlijke ‘open’ verbrandingstoestellen in 

eigendom.

2. Ventileren (uw gedrag)

Hier bent u aan zet. Ventileer 24 uur per dag, 7 dagen 

per week door een rooster open te laten of een raam op 

een kiertje. Stop niet alle gaten en kieren dicht in huis. 

Heeft u een ventilatiesysteem? Hou deze altijd aan.  

3. Alarmeren (preventie) 

Plaats voor extra veiligheid een koolmonoxidemelder  

in de ruimte van het verwarmingstoestel of de open 

haard. 

Voelt u zich toch onveilig, ondanks het door  

De Kernen gevoerde beleid en uw eigen ventilatie?  

En denkt u dat er bij u een risico is op CO? Dan kunt u 

via de Bewonersraad De Kernen gratis een CO-melder 

bestellen voor in uw woning. 

Spelregels

- Dit is een eenmalige actie; 

- Een CO melder per adres; 

- Het is een gift van de Bewonersraad De Kernen; 

-  Het geldt voor woningen die een gas-aansluiting 

hebben. 

Vul onderstaande bon in voor 10 januari 2022. En stuur 

deze naar het volgende adres. Een postzegel is niet nodig:

Bewonersraad De Kernen, 

p/a Woonstichting De Kernen

Antwoordnummer 59010

5320 VB HEDEL

Niet alleen duurzaam wonen vinden wij belangrijk, maar ook veilig wonen. 
Uit diverse bronnen begrijpen wij dat er elk jaar mensen overlijden door 
koolmonoxide-vergiftiging. Dit treft niet alleen bewoners van woningen  
met open verbrandingstoestellen zoals geisers, maar ook bewoners die een 
nieuwe cv-ketel hebben hangen. Nu is de kans klein, maar de Bewonersraad 
is van mening dat deze kans niet klein hoort te zijn, maar uitgesloten. Lees 
hieronder verder. 

CO-melder

Koolmonoxide-vergiftiging tegen gaan gebeurt op drie manieren: 

       Ja, ik wil graag een CO-melder en plaats deze zelf (een instructie zit erbij)

       Ja, ik wil graag een CO-melder ontvangen en wil graag dat deze in mijn woning geplaatst wordt

Naam

Adres

Handtekening voor akkoord      Datum

Antwoordkaartje CO-melder

knip uit



“ Veel mensen willen elkaar graag beter 
leren kennen. Het enthousiasme van de 
mensen was heel erg fijn. Wij blijven dit 
als buurt nu graag vaker doen.”

 Mevrouw Van Wijk

beeld: John van Gelder 

De Rozenhoender in Beneden-Leeuwen



Mevrouw Van Wijk: “Zonder mijn buurvrouw mevrouw Verbruggen  

had ik dit niet gedaan. Zij was degene die zei: zullen we dit proberen? 

Door toedoen van haar hebben we onze straat opgegeven afgelopen 

zomer. We lazen dit bewonersblad waarin de oproep stond om mee  

te doen. Je moet dan gewoon ergens beginnen en het gewoon doen. 

Van het een komt namelijk het ander.” 

Wat maakt nu dat dit zo leuk is geweest met elkaar? 

Mevrouw Van Wijk: “Er was zoveel behoefte in de straat om elkaar 

eens beter te leren kennen. En door zo iets gebeurt dat dan ook. Dit 

is trouwens de allereerste keer in 47 jaar dat we dit doen. Uniek, maar 

het is dus ook nooit te laat om te beginnen. We hebben zo ontzettend 

veel leuke reacties gekregen, daar zijn we erg blij om. De buurt was hier 

blijkbaar aan toe. Zeker in een tijd waarin we zoveel niet kunnen doen. 

Meedoen aan De Kernen Burendag is erg gewaardeerd door alle buren. 

Ook de taartjes die De Kernen liet langsbrengen en het bezoek van De 

Kernen Bewonersraad maakte deze dag helemaal af. Het meedoen was 

eigenlijk heel makkelijk.” 

Welke tip geeft u anderen graag? 

Mevrouw Van Wijk: “Je moet gewoon beginnen en het gewoon doen. 

Dan gaat het eigenlijk vanzelf, want veel mensen willen elkaar graag 

beter leren kennen. Het enthousiasme van de mensen was heel erg fijn. 

Iedereen reageerde positief op het initiatief. Wij blijven dit als buurt nu 

graag vaker doen.” 

Een mooie terugblik  
op De Kernen Burendag
Pit ging in gesprek met mevrouw Van Wijk over  
De Kernen Burendag op 25 september jl. Nog steeds 
is het enthousiasme groot bij de mensen. Sterker nog, 
het is voor de straat zelfs aanleiding om samen ook 
een nieuwjaarsborrel te organiseren. Hoe kijkt de 
buurt terug? 

De Kernen blikt 
zelf ook terug

Ook andere buurten 

hebben veel plezier en 

gezelligheid gehad met 

elkaar. In totaal deden er 

elf straten mee verdeeld 

over acht dorpen. Dat is 

een mooi begin geweest. 

Van kleinschalig tot 

groter. Wij zijn blij dat 

bewoners via het klanten-

panel lieten weten een 

Burendag leuk te vinden. 

Het idee is goed opgepakt 

en mensen hebben hier 

op eigen manier iets mee 

gedaan. Op een Burendag 

staat elkaar ontmoeten 

centraal en het in contact 

kunnen komen met de 

Bewonersraad, de Raad 

van Commissarissen en 

medewerkers van De 

Kernen.

december 2021 •  Pit  •  11



In Batenburg heeft De Kernen dit jaar zes woningen  

een grondige renovatie gegeven. We noemen dit ook 

wel faceliften. De lijst aan ingrepen is best lang.  

Zo is het metselwerk gerepareerd waar nodig en hebben 

de kunststof kozijnen een uitgebreide onderhouds-

beurt gehad en zijn ze voorzien van een folie in een 

andere kleur. Ook is er een compleet aluminium kader 

aangebracht met een aluminium luifel aan de zijgevel.  

In het kader zijn de dakgoten verwerkt. Dit geeft  

een mooi rustig beeld aan de voorzijde van de 

woningen. En tussen de woningen zijn schermen 

geplaatst voor de privacy. In overleg met de bewoners 

is er tussen de gedeelde terrasschermen gevelbeplating 

aangebracht. De beelden ‘voor’ en ‘na’ laten een mooie 

verandering zien. Goed onderhoud met een mooie 

uitstraling!  

De Kernen projectinformatie 

Woningen in Batenburg ‘in de lift’ 

Voor Na
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Aan het onderwerp eenzaamheid hebben we vaker 

aandacht besteed. Het komt veel voor. En niet alleen 

bij ouderen. Ook jongeren zijn vaker eenzaam. De 

coronacrisis heeft dit helaas erger gemaakt. Soms is het 

zo erg dat er mensen overlijden in hun huis zonder dat 

dit wordt opgemerkt. Dat is zeer schrijnend. Misschien 

denkt u dat dit niet gebeurt in uw buurt. Onze ervaring 

is helaas anders. 

Wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als u ziet 

dat de gordijnen van uw buren niet meer open gaan, 

of heel laat of het licht blijft dag en nacht aan staan 

bijvoorbeeld, bel dan eens aan. U kunt gewoon vragen 

hoe het met iemand gaat. Een klein praatje doet 

soms wonderen. Vertrouwt u het niet helemaal, bel 

de wijkpolitie zodat zij kunnen kijken. Mocht iemand 

(dringend) hulp nodig hebben, dan kan de politie 

iemand verder helpen. 

Bent u 40 jaar huurder?

Geef ons door hoe lang u al huurt bij De Kernen en wij 

brengen u dan graag een bezoek als u dat op prijs stelt!. 

Bel De Kernen op 088 58 24 000 tussen 08.00 en 13.00 

uur of stuur een mail naar info@dekernen.nl.  

Wij willen u dan graag in het zonnetje zetten. Persoonlijk 

contact is en blijft belangrijk. 

Afspraak maken? 
Dat kan ook in De Koeldert 
in Waardenburg 

1,5 meter afstand 
Een noodzakelijke gewoonte

De Kernen houdt op een aantal momenten in de week 

kantoor in De Koeldert in Waardenburg. Hiervoor is het 

nodig om vooraf een afspraak te maken. Bel De Kernen 

op het algemene nummer 088 - 58 24 000.

Niemand weet hoe lang coronamaatregelen duren,  

wij ook niet. Het helpt wel als we afstand blijven 

houden en elkaar geen hand schudden. Wij houden 

graag onze dienstverlening 

aan u op peil. Houdt u 

daarom ook weer rekening 

met de 1,5 meter afstand? 

Zo helpen we elkaar opnieuw. 
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Kijkt u naar elkaar om?

Eenzaamheid



Rond de feestdagen kan het gezellig druk zijn. Bent u nog 

op zoek naar inspiratie voor een recept of versiering in huis? 

SeniorWeb geeft u een aantal tips!  

Op Pinterest vindt u veel afbeeldingen, die u kunt vastpinnen 

op een digitaal prikbord. Leuk om een moodboard te maken 

waarmee u gericht boodschappen kunt doen. Zoek eens op 

‘kerst’ of ‘nieuwjaar’ en kijk of er leuke ideeën tussen zitten 

voor bijvoorbeeld de aankleding van uw tafel. 

Recepten

Op internet kunt u veel lekkere recepten vinden, van makkelijk 

tot uitgebreid. Voor recept ideeën kunt u Pinterest gebruiken, 

maar ook op www.smulweb.nl, www.24kitchen.nl en 

supermarktwebsites vindt u fijne recepten. 

Digitale inspiratie voor de feestdagen 

BUUM EN BUUV
 NOU GEZELLIG,  

DIE DONKERE DAGEN. 
ALLEEN THUIS EN 
DE TV IS OOK AL 

NIETS.

OOK DAT NOG, 
EEN STROOMSTORING! 

WAAR ZIJN MIJN 
NOODKAARSEN?

HEMELTJE! 
WIE KAN DAT 
NU ZIJN?? BONK

BONKPLOP

IK BEN BANG. 
MAG IK BIJ JOU 
WACHTEN TOT ER 
WEER LICHT IS?

FIJN DAT WE 
EINDELIJK WEER 
EENS BIJ KUNNEN 

KLETSEN.

BONK

DANK JE. VAN 
MIJ MAG DE STROOM 
ER NOG WEL EVEN 

UIT LIGGEN.
BUUV, 

HET HELE BLOK 
ZIT ZONDER 
STROOM.

NOU, WORDT 
DE AVOND TOCH 

NOG ONVERWACHT 
GEZELLIG.

Achtergrondmuziek 

U kunt met muziek een ontspannen en gezellige sfeer maken. 

Kent u de muziek mogelijkheden van Spotify al? Met deze app 

kunt u een afspeellijst met uw favoriete (feestdagen)liedjes 

maken. Of gebruik een bestaande afspeellijst, 

bijvoorbeeld de SeniorWeb winterfavorieten. 

Meer weten over digitale mogelijkheden? 

Ga naar www.seniorweb.nl/dekernen. 
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In de Pit van juni hebben wij een oproep gedaan ‘Stuur een foto 

in van uw groene tuin’. De bedoeling hiervan is: inspireer ande-

ren om ook meer plezier uit de tuin te halen. We hebben een 

aantal inzendingen ontvangen waarvan u hier een aantal foto’s 

ziet. Alle inzenders ontvangen voor hun moeite entreetickets 

voor de Tuinen van Appeltern. De winnaar is familie Boeijens 

uit Ammerzoden. Zij hebben ook een cadeaubon van 30 euro 

ontvangen. 

We hebben ook een oproep gedaan om mee te doen aan een 

proeftuinen project voor het vergroenen van voortuinen. Met 

drie inzenders zijn we nu zover dat er een tuinontwerp is ge-

maakt dat in het voorjaar uitgevoerd gaat worden. Wij hopen u 

volgend jaar mooie foto’s te kunnen laten zien én tips te kunnen 

geven over hoe u zelf op eenvoudige wijze een tuin aan kunt 

pakken die onderhoudsvriendelijk en groen is. 

Samen met de Tuinen van Appeltern

Deze proef voeren we samen met de Tuinen van Appeltern uit. 

En met behulp van een slimme, groene aanpak met vijf onder-

delen voor een tuin die iedereen kan gebruiken. Deze aanpak 

geeft eindeloos veel mogelijkheden om een onderhoudsvriende-

lijke tuin naar wens te kunnen maken. 

Allemaal met het doel: tuinen groener, hitte- en regenbestendi-

ger maken en een fijne plek om van te genieten. Een plek waar 

vogels graag komen en vlinders en bijen de weg naar uw tuin 

(weer) weten te vinden. •

“  Inspireer anderen om 
ook meer plezier uit 
de tuin te halen.”

Tips!
Wilt u ook graag een groene tuin die weinig 
onderhoud vraagt? 
1.  Kijk op www.appeltern.nl. Nergens vindt u 

zoveel foto’s en tips over alles wat met tuinen  
te maken heeft. 

2.  Kijk voor inspiratie eens bij uw buren die 
misschien ‘groene vingers’ hebben. Zij willen  
u vast goede tips geven of helpen. 

3.  Hou dit bewonersblad Pit in de gaten. 

Winnaar: familie Boeijens uit Ammerzoden

103,41123594094014%

Echte tuinen in beeld 
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De oplossing van de vorige puzzel was 
‘Vier de zomer’ 

Hartelijk dank voor de vele inzendingen. We 
hebben vijf winnaars getrokken die hun 
cadeaubon hebben ontvangen. Gefeliciteerd 
winnaars uit Dreumel, Tuil, Ophemert, 
Ammerzoden 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 vijf 
cadeaubonnen van elk 30 euro. 
Vergeet niet om uw adres erbij te vermelden.   

Pittige puzzel • Bewoond
• Garagebox
• Garantie
• Intrek
• Kachel
• Meubilair
• Onderdak
• Plaats
• Planten
• Renovatie
• Sanitair
• Serviceflat
• Trappenhuis
• Verhuren
• Woomcomplex
• Woonwijk

K A R E N O V A T I E

S I U H N E P P A R T

W O O N C O M P L E X

G D N O O W E B F O O

W A V E R H U R E N B

O A R P R S B L C D E

O I C A L H I T I E G

N N E T N A L P V R A

W S A N I T A I R D R

IJ K E R T N I T E A A

K A C H E L R E S K G

Alle medewerkers van De Kernen 

wensen u een hele fijne kerst en een 

gelukkig, gezond en liefdevol 2022!

WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen de oplossing.

Voor de aangepaste openingstijden  

tussen kerst en oud en nieuw  

verwijzen wij u graag naar  

onze website www.dekernen.nl. 


