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HET ZILVERHUUS

Eindelijk
officiële
opening én
open huus
Op 20 mei was het eindelijk zover! Na
maandenlang klussen en inrichten werd
Het Zilverhuus spectaculair geopend door
wethouder Aart Slob. Om stipt vier uur
stapte de wethouder dwars door een
‘zilveren’ deur de Benjaminzaal in, gevolgd
door een stoet van genodigden! Daarmee
werd de huiskamer van de Zilverkamp
officieel in gebruik genomen.
Er waren speeches van de wethouder,
bestuurslid Harry Aalbers van Stichting
De Zilverkamp en vrijwillig coördinator
Hans Vos waarin terug en vooruit werd
gekeken. Hierna werden de genodigden
door wijkcontactpersoon Rob Klingen
rondgeleid langs de informatiemarkt, waar
diverse bewonersinitiatieven en professionele organisaties hun activiteiten toonden.

Initiatieven van wijkbewoners

Wethouder Aart Slob verrichtte de openingshandeling. Hij ‘sprong’ de huiskamer binnen. Hans Vos kijkt
lachend toe.

De voornamelijk Koerdische dames van de
naai- en taalactiviteit op de vrijdagmorgen
hadden een grote hoeveelheid bonte vlaggetjes
genaaid. Ze gaven de gang een vrolijk aanzien.
Op de tegenoverliggende wand hing een lange
rij tekeningen, gemaakt door leerlingen van
Basisschool Het Drieluik. De tekeningen hebben als thema ‘Mijn favoriete droomplek’ en
vormen mede de basis voor de ontwerptekeningen voor de (mozaïek) Social Sofa voor de
wijk. De aanwezigen bij de Open Dag kozen
hun favoriete tekening, goed voor de zogenoemde publieksprijs (zie pagina drie).
De wijkbewoners en organisaties, die met hun
activiteiten voor de wijk aan de informatie-

markt deelnamen, hadden over belangstelling
niet te klagen. Er meldden zich zowel nieuwe
vrijwilligers als deelnemers aan hun activiteiten aan. Ook ontstonden er ideeën voor
nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld een maandelijkse spelletjesavond. Er werden leuke en gezellige gesprekken gevoerd en sommige bezoe-kers bleven langer dan ze vooraf gedacht
hadden. Dat kwam misschien ook doordat
wijkbewoners de hele dag volop voor lekkere
hapjes zorgden. De Koerdische dames zorgden
in de ochtend voor schalen met verrukkelijke
exotische lekkernijen.

Harry Aalbers sprak namens de Stichting Zilverkamp

Wijkcontactpersoon Rob Klingen (midden) nam het

Johan en Mirjam van Café de Kuul zorgden voor de

de aanwezigen toe.

woord en leidde daarna de mensen rond.

hapjes en drankjes bij de officiële opening.

Het Zilverhuus hield Open Huus
Op 21 mei hield Het Zilverhuus tussen tien en
vier uur ‘Open Huus’ voor alle inwoners van
de wijk. Het weer werkte mee en het was de
hele dag een gezellige drukte.
De allereerste bezoekers waren mevrouw Zaat,
meneer IJsenbrandt en Ria van Onna. De Benjamin zaal werd meteen al gebruikt als de gezellige huiskamer, waar veel wijkbewoners om
gevraagd hadden. Een aantal van hen zette nu
voor het eerst hun voet over de drempel. Ze
werden hartelijk ontvangen met koffie, thee
en lekkernijen.

Wij vinden dat
lekker en gezond eten
ook goedkoop moet
zijn.
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Bomenroute
Contact: Peter Gerretzen
Email: petergerretzen55@gmail.com
Duurzaam Zilverkamp
Contact: Ton Berens
Email: a.berens@chello.nl
Hartveilig Wonen
Contact: Will Hulshof
Email: w.hulshof@hetnet.nl
Hoogstamfruitbrigade ‘De Halve Morgen’
Contact: Jentje Bootsma
Email: riajentjebootsma@planet.nl
Huiskamer
Contact: Hans Vos
Email: zilverhuus@gmail.com
Muziekproject SilverMusic
Contact: Hans Vos
Email: jhjmvos@gmail.com
Natuur Dichtbij
Contact: Maria Carpay
Email: natuurdichtbij.huissen@gmail.com
Onze Wijkkrant
Email: onze.wijkkrant@gmail.com
Stichting tot Behoud
van Bongerd De Zilverkamp
E-mail: henk.looijen@gmail.com
Vaste Prik
Contact: Marjolein Klumper
Email: klumplam@xs4all.nl
Vijftig jaar Zilverkamp
Email: zilverkamp50@gmail.com
Werkgroep Kunst
Contact: Onze.wijkkrant@gmail.com
Website De Zilverkamp
Contact: Max Bozon
Email: info@Zilverkamphuissen.nl
Wijkvereniging Zilverkamp
Contact: Joachim de Bruin
www.zilverkamp of 06 - 55 17 44 65

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Daar gaan we voor.
Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen
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IMPRESSIE VAN HET ‘OPEN HUUS’
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Ook waren er hartige hapjes, gemaakt door
wijkbewoonster Ria Dries en prachtig opgemaakt met hulp van twee vrijwilligers.
De groenteman van de Fruit Company stelde
zijn koelcel ter beschikking om de hapjes koel
te houden.
Tussen de middag was er door vrijwilligers zelf
gemaakte (waterkers)soep met eigen gebakken
brood en kruidenboter.
Wim Westerveld, kok van het wekelijkse Open
Eetcafé, bakte kipsaté en poffertjes in de
nieuwe open keuken.
Buiten konden kinderen en volwassenen bij de
jeugdige ijsverkoper Joël Malda een paar uur
lang een gratis ijsje halen.
De Viszaeck stelde hun stoepbord, met daarop
de aankondiging voor het Open Huus, belangeloos ter beschikking.
Het was een geslaagde middag, zie ook de fotoimpressie hiernaast.

Activiteiten in het Zilverhuus
van Stichting Welzijn Lingewaard
• Open spreekuur ParticipatiePunt. In com• binatie met Rijnstad Maatschappelijk werk,
• WaardWonen, Wijk GGZ en MEE.
• Vrije inloop.
• Creatief Café: inloop met allerlei creatieve
• activiteiten.
• Brei- Haak- en Naaicafé in combinatie met
• het oefenen in het spreken van de Neder• landse taal voor niet-nederlandstaligen.
• Vrije inloop.
• Lingetalent.
• Koffieochtend.
• Open Eetcafé.
• Repaircafé
Meer informatie: www.swlingewaard.nl.

Uitslag tekenwedstrijd
Social Sofa
De kinderen van de bovenbouw van het Drieluik
en ‘t Holthuus maken de ontwerptekeningen
voor de Social Sofa. Tijdens het Open huis
van het Zilverhuus zijn de tekeningen van het
Drieluik geëxposeerd en konden aanwezigen
hun favoriete tekening kiezen.
De uitkomst van de publiekskeuze is als volgt:

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp nu actief!
Op 24 maart vond de eerste bijeenkomst
plaats van de Coöperatie Duurzaam
Zilverkamp. Met de officiële start van
deze Coöperatie zijn de activiteiten
van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp opgenomen in deze coöperatie.
De bijeenkomst vond plaats in IKC
’t Holthuus. Een groot aantal bezoekers kwam daar bijeen om informatie
te krijgen over de kersvers opgerichte
coöperatie voor woningeigenaren (huurders ook welkom). Later hebben velen van
hen zich opgegeven als lid. Ook ieder
andere bewoner van de Zilverkamp heeft
vanaf nu de gelegenheid om voor 10 euro
per jaar lid te worden.

waard over duurzaamheidsmaatregelen in
de Zilverkamp en met name over het onderzoek naar en later de realisatie van een gemeenschappelijke
warmtevoorziening
gebaseerd op duurzame bronnen. Dit zijn
twee belangrijke zaken waar woningeigenaren vroeg of laat mee te maken krijgen en
die we samen zo goed mogelijk willen aanpakken.

Is lidmaatschap belangrijk?

Waarom deze Coöperatie?
Al enkele jaren is de werkgroep Duurzaam
Zilverkamp in onze wijk actief geweest met
o.a. verschillende acties op het gebied van
woningisolatie. Achter de schermen was de
werkgroep ook bezig met andere zaken. Zo
voerde zij, samen met woningcorporatie
Waardwonen, overleg met de gemeente over
een toekomstige gasloze warmtevoorziening
die de overheid op termijn vereist.
De werkgroep wil daarbij de spreekbuis zijn
van alle huiseigenaren. Dat lukt alleen als je
daarvoor een vorm kiest waarin je namens
de wijkbewoners kunt spreken nadat je ze

Bewonerscoöperatie Duurzaam Zilverkamp, woningcorporatie Waardwonen en
Gemeente Lingewaard onderzoeken gezamenlijk hoe de Zilverkamp in de toekomst
van duurzame warmte kan worden voorzien. Tijdens de opening van het Zilverhuus
gingen ze voor het eerst gezamenlijk met
wijkbewoners in gesprek daarover. Wilt u
graag op de hoogte worden gehouden?
Dan kunt u een mailtje sturen naar Irmy
Bran - van Paassen (procescoördinator bij
de gemeente Lingewaard) via i.bran-vanpaassen@lingewaard.nl. Heeft u een praktische vraag over energiebesparing? Dan
kunt u terecht bij de vrijwilligers van bewonerscoöperatie Duurzaam Zilverkamp via
hun website www.duurzaamzilverkamp.nl.

hebt voorgelicht en bevraagd. We hebben gekozen voor de vorm van een coöperatie, omdat
we in de toekomst ook het eigenaarschap van
bepaalde voorzieningen op het gebied van
energie en duurzaamheid in de wijk zo voor
de bewoners mogelijk willen maken.

Wat doet de coöperatie?
• Hulp bieden bij voorlichting over duurzaamheid en de te nemen maatregelen daarvoor zoals woningverbetering, isolatie, zonnepanelen, vloerverwarming, CV installatie,
warmtepomp etc. en de financiering daarvan.
De coöperatie werkt hierin samen met het
Energieloket van Lingewaard Energie.
• Het overleg voeren met de gemeente Linge-

Ja, voor iedere bewoner die geholpen wil
worden bij het verduurzamen van zijn woning en inspraak wil hebben over de toekomstige verplicht duurzame verwarming
van de eigen woning. Hoe die oplossing er
uit gaat zien, is onderwerp van onderzoek
maar ook van overleg met bewoners.
De coöperatie gaat voor een betrouwbare,
comfortabele en betaalbare wijkoplossing.
De wet verplicht de gemeenten bewoners te
laten participeren in het zoeken en realiseren van een duurzame warmtevoorziening
in hun wijk. Tot nu toe sprak de werkgroep
hier met de gemeente over, maar nu is het
moment aangebroken dat er een mandaat
van zo veel mogelijk bewoners nodig is.
Daarom wordt iedere wijkbewoner dringend geadviseerd lid te worden van de Coöperatie. Naast de inspraak in de
wijkoplossing voor toekomstige duurzame
verwarming geeft lidmaatschap ook steun
en hulp bij het verbeteren van de eigen woning en duurzamer (goedkoper) omgaan
met energie. Hiervoor is een duurzaamheidswinkeltje in de maak en komt de coöperatie zo snel mogelijk met informatie
hierover. Zie: www.duurzaamzilverkamp.nl.

ONDERNEMER IN DE WIJK
Op de Zilverkamp zijn veel zelfstandig ondernemers gevestigd. Er zijn echter maar
weinig professionele fotografen. De redactie kwam in contact met Anne Jacobs, een
spontane jonge vrouw van 22 jaar. Geboren
en getogen Huissenaar en sinds een paar
jaar professioneel fotograaf met liefde voor
mensen én voor de natuur. Daarom worden
al haar fotoshoots in de natuur gemaakt.
Anne wil mensen daarmee ook laten zien
dat de natuur in ons land prachtig is en dat
we daar zuinig op moeten zijn. Ze vertelt de
redactie graag over haar passie als outdoor
fotograaf.

Hoe ben je in het vak van fotograaf
gerold?
1e Prijs: Jill Verbaan (zie hierboven)
2e Prijs: Sebastiaan van Bezu
3e Prijs: Dion Kasper
In de volgende uitgave van deze krant zullen wij
hier uitgebreider op ingaan.

nen onder deskundige leiding van het sofateam hun steentje bijdragen. Zo wordt het een
gezamenlijk project van en voor de wijk.

Hoe kunt u ons helpen?

PROJECT SOCIAL SOFA
Project Social Sofa is een initiatief van het
Comité 50 Jaar Zilverkamp. Het project
beoogt een blijvend aandenken te creëren
aan het 50 jarig jubileum van de wijk.
Het object is een betonnen sofa, die een
prominente plek zal krijgen aan de vijver.

• We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen mozaïeken. Enige ervaring is wel gewenst.
• Geef ons jouw tientje dat in het kader van
Lingewaard Doet aan elk huishouden wordt
uitgereikt.
• We zoeken nog een partytent die tijdens de
bouw over de sofa kan worden geplaatst, en
een waterdichte kist voor tuinkussens om
bouwmateriaal in te bewaren.
COMITÉ 50 JAAR ZILVERKAMP

Bij dit project zullen vele inwoners van onze
wijk worden betrokken. Niet in de laatste
plaats de scholen, Het Drieluik en ’t Holthuus,
waarvan de kinderen uit de bovenbouw tekeningen hebben gemaakt. Deze tekeningen
worden gebruikt als grondmotief voor het bekleden van de sofa met een mozaïek.
Het selecteren van de geschikte tekeningen gebeurt door een aantal ervaren mensen; het
sofa-team. Het hele maakproces zal plaatsvinden op het pleintje tussen Het Zilverhuus en
Het Drieluik. Zo kunnen kinderen en bezoekers van Het Zilverhuus de voortgang volgen.
Ook vrijwilligers die willen mozaïeken, kun-

OPLOSSING BREINBREKER 11
al tijd loos of al weer loos
hoek steen bok
hoofd zaak waarnemer
weer licht jaar of weer man jaar
stads deel tijd
De volgende inzenders vielen in de prijzen:
José Teunissen, Tino Hendriksen,
Tiny v.d. Have-Kranenbroek.

Als kind fotografeerde ik al en vanaf mijn
tiende wist ik het, ik wil fotograaf worden. In
mijn vrije tijd fotografeerde ik in de natuur,
maar al snel ontdekte ik dat ik ook mensen fotograferen heel erg leuk vond. In die tijd was
het nog niet iets wat veel mensen als beroep
gingen doen, maar op mijn 16de ben ik toch
een fotografie opleiding gaan volgen.
Toen ik in 2019 voor mezelf begon ben ik direct gestart met het fotograferen van mensen
in de natuur. Daarbij ligt de nadruk op portretten van koppels, gezinnen met kinderen,
families, zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, maar ook van (huis)dieren.

Waaraan herkennen mensen jouw stijl?
Ik hoor wel van mensen dat ze het heel fijn
vinden om in de natuur gefotografeerd te worden. Het zijn vaak buitenmensen, die graag in
de natuur zijn. Persoonlijk vind ik dat de foto’s in de natuur veel spontaner zijn dan in
een studio . Ik ben altijd op zoek naar nieuwe
locaties in de omgeving. Daarom ga ik vaak
wandelen op plekken waar ik nog niet ben geweest en onderzoek of ze geschikt zijn. Als een
klant een fotoshoot wil dan krijgen ze vooraf
een e-book toegestuurd met een variatie aan
locaties. Mensen kiezen ‘wat vind ik mooi, wat
past bij ons’ en dat maakt dat ze uiteindelijk
ook de foto’s mooier vinden. Ik heb ook een ebook met kledingtips. Daarin staan foto’s van
mensen, die ik eerder heb gefotografeerd en

waarbij de kleding bijvoorbeeld qua kleur
mooi op elkaar is afgestemd. De kleding moet
niet te veel afleiden van de mensen. Mijn ebooks zijn bedoeld als inspiratie. Fotograferen
is voor mij mensen écht zien, ze begrijpen,
geïnspireerd raken en ze op hun allermooist
vastleggen. Ik geef mijn klanten graag persoonlijke aandacht en bied ze service, dat vind
ikzelf namelijk als klant ook erg belangrijk.

Doe je ook zakelijke fotoshoots?
Ja, ik maak ook zakelijke portretten van ondernemers op een buitenlocatie, bijvoorbeeld
voor hun website. Het is heel belangrijk dat de
ondernemer achter het bedrijf meer zichtbaar
wordt. Mensen willen graag zien met wie ze
zaken gaan doen.

Hoe kom je aan opdrachten?
Vooral via mijn website en social media, zoals
Instagram en TikTok. Daar steek ik veel tijd in.
Op mijn website staat onder andere mijn portfolio van foto’s, die ik heb gemaakt. Op social
media is eveneens mijn portfolio te vinden en
staan filmpjes waarop ik laat zien wie ik ben
en hoe ik werk. Ik krijg daar leuke reacties op.
Meer informatie over Anne vind je via haar website
www.annejacobsfotografie.nl, Instagram @annejacobsfotografie of TikTok @annejacobs2.
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OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

INGEZONDEN BRIEF

Hekkenparadijs
de Zilverkamp

Ontwerpwedstrijd

Er bestaat een oud Huissens gezegde:
‘Hier geet gin zoeg dur ’t hekke’.
De spreuk leeft nog voort op een van de
borden die de Vrienden van Huissen aan
een gevel in het centrum hebben gehangen. Zelfs een autochtone bewoner zal
nog moeite hebben om de betekenis ervan
uit de doeken te doen. De cryptische kreet
betekent zoveel als: hier komt niemand
weg zonder te betalen. Het oorspronkelijke
bord hangt dan ook in een café. Om
precies te zijn, in herberg De Hoeve.
Maar wie de uitdrukking letterlijk neemt, zal tot
de conclusie komen dat zo’n bord nergens
beter kan hangen dan in de Zilverkamp, het hekkenparadijs van de gemeente Lingewaard.
Overal staan hekken, hekjes en soortgelijke hindernissen. Ik ken mensen die in het donker over
zo’n hek zijn gestruikeld en er een gehavend gezicht aan over hebben gehouden. Ik weet van
fietsers die tegen de vlakte zijn gegaan door
zo’n obstakel. Onlangs nog is een deel van een
hek bij ons in de straat verwijderd omdat er opnieuw een slachtoffer was gevallen. Letterlijk.
Zelf heb ik mijn jas een keer gescheurd aan het
kroonjuweel van alle hekken, de onovertroffen
vorm van hinderlijkheid: het dranghek bij de
voormalige boerderij De Zilverkamp. Een poging
om de gemeente aansprakelijk te stellen voor
de schade, mislukte jammerlijk. Ik wist toch dat
daar een hek stond?
Het hek is slechts met grote moeite te nemen
voor fietsers met een fietstas. Maar voor gehandicapten met een rolstoel is de Zilverkamp op
deze plaats hermetisch afgesloten. Moeders

Vaste Prik op pad
We zijn met groep 6 van het
Drieluik op pad geweest om
onze wijk op te schonen. Een
week eerder gepland, maar
wegens Code Geel niet doorgegaan. Vandaar dat de kinderen deze dag enorm
gemotiveerd een uurtje
zwerfvuil prikten. Veel
grof vuil was er gelukkig
niet te vinden, maar de
oogst aan filters van sigaretten was enorm. Vooral bij
een bushalte waar de peuken
met een bezem, stoffer en blik te lijf gegaan
werden. Dat leidde tijdens het lopen van de
route tot eensgezinde opvattingen over weggooigedrag in het algemeen en roken in het bijzonder.
Terug op school werden drie volle vuilniszakken
geteld. Toen de juf vroeg wat ze ervan geleerd
hadden, varieerden de antwoorden. Van: ‘’De natuur is mooier zonder rotzooi’’, ‘’We moeten samenwerken om alles schoon te houden’’ tot:

WIST U DAT...
• Vaste Prik de schooljeugd bewust maakt van
• het zwerfafval probleem?
• dat Vaste Prik haar gereedschappen gratis
• uitleent?
• dat je deze sets na aanmelding kunt afhalen
• in het Zilverhuus?
• dat je hiermee een leuk alternatief verjaar• dagsfeestje in de openlucht kunt organiseren?
• dat je Vaste Prik kunt bereiken via:
• vasteprikhuissen@gmail.com

In onze vorige Wijkkrant vroegen wij een
logo te ontwerpen om deze feestelijke gebeurtenis te markeren. Alle inzenders van
harte bedankt! Uit de inzendingen werd het
ontwerp van Myrthe Bult als beste gekozen.

Waarom dit logo?
(en vaders) met een kinderwagen, laat staan
met een bakfiets, vinden er geen doorgang.
Vanwaar de ongebreidelde hekkendrift in de Zilverkamp? In buurwijk Loovelden zijn zelfs de hinderlijkste exemplaren alweer vervangen door
meer publieksvriendelijke dwarsliggers.
De bedoeling van de hekken was om brommers,
scooters en andere gemotoriseerde fietsen van
de wandel- annex fietspaden in de wijk te houden. Een nobel streven, maar zoiets werkt niet
met hekken. Zo’n maatregel staat gelijk met
slagbomen bij een verkeerslicht om automobilisten bij rood licht tegen te houden. Of een beroerd wegdek dat de verkeersdeelnemer dwingt
om zich aan de voorgeschreven 30 kilometer
per uur te houden. Valkuilen om een parkeerverbod kracht bij te zetten. Ik bedoel maar.
In de praktijk scheuren er voortdurend voedselkoeriers over de paden. Ze zijn een snelweg
voor scholieren met een hulpmotor. En als hekken niet helpen, dan zijn ze alleen maar verdomd lastig. Dus wèg met die krengen en
gewoon wat meer controleren op de naleving
van de regels. Mijn advies aan Zilverkampers?
Stuur een email aan de gemeente met de oproep om een einde te maken aan die versperringen. En sluit af met een hekje.
JOOP BRONS

“Hoe lang duurt het voordat sigarettenfilters
opgelost zijn?”.
Wat ons telkens weer opvalt is dat de
kinderen tijdens de wandeling niet alleen over de natuur en het milieu praten. Wat hen dwarszit komt evenveel aan
de orde. Zo zie je dat Vaste Prik niet alleen
het doel ‘opruimen’ dient, maar tevens voor
kinderen een middel is om zich te uiten over hun
kleine probleempjes en grotere zorgen. En dat
maakt dit vrijwilligerswerk extra leuk.

Een goed logo communiceert binnen drie
seconden zijn boodschap of haar associatie.
Het logo van Myrthe is ondubbelzinnig en ver-

De laatste originele bewoner van de Zilverkamp was mevrouw van Zadelhoff. De grond
en opstallen waren reeds in het bezit van de
gemeente. Mevrouw van Zadelhoff liet haar
pony’s grazen in de boomgaard maar nam niet
de afgesproken maatregelen om de bomen te
beschermen.
In die kersenboomgaard, aan de zuidzijde,
werd de eerste nieuwe bebouwing voltooid. In
1972 werd het schooltje ‘De Bongerd’ geopend.
Deze school is ook vandaag nog volop in gebruik als buitenschoolse opvang van IKC ‘t
Holthuis.
In juli 1976 werd door middel van een raadsbesluit de boerderij, toen eigendom van de gemeente, verkocht. In de jaren daarna is de
boerderij, in afwachting van de realisering van

TAAL

Revitalisering en het
Grevenveld

DOOR JAN WERKMAN

www.josvanbiesen.nl

06 - 26 44 07 33
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Welkom bij inloop
‘De ontmoeting’
Wil jij de deur even uit? Heb je behoefte
aan contact en een luisterend oor? Wil je
ervaringen delen? Wil je in contact komen
met mensen die net als jij kampen met
psychische problemen?

De taal is niets zonder gebruiker
krijgt pas kracht als het
woord voor woord
op papier wordt opgeschreven
door een ander wordt gehoord

De verkeersdeskundige heeft gekeken naar het
ontwerp voor het Grevenveld. De verhogingen
zijn op diverse plekken om verkeerstechnische
redenen aangepast. U vindt het aangepaste
ontwerp op ‘samen.lingewaard.nl/grevenveld’.
Ook vindt U hier meer informatie over de hele
revitalisering.

Alleen de taal
kan ons verbinden
kan een schakel zijn die maakt
dat de snaar van begrip
en mededogen
wordt gevonden en geraakt

Oosterse geneeswijzen

6834 GS Arnhem

het omgevingsplan, een tijd gekraakt geweest.
Ook zijn er vernielingen aangericht en is er
zelfs brand gesticht.
Tegen het bestemmingsplan herinrichting van
de omgeving van de boerderij werd toen veel
bezwaar gemaakt door omwonenden, die zojuist nieuwe woningen hadden betrokken. Het
resultaat van dat plan is wat nu de Windzoom
is.
In 1977 was er een rel tussen bewoners en gemeente die ontstond toen een bewoner een bistro wilde vestigen in het woonhuis van die
boerderij. Een bijzonder detail was dat het
hier ging om de schoonzoon van de toenmalige locoburgemeester de heer Johannesma. In
totaal werd door 38 bewoners bezwaar aangetekend.

Kom dan langs bij inloop ‘De ontmoeting’. de
sfeer is ongedwongen: er hoeft niets. Je mag
gerust een vriend(in), familie, begeleider of
buur meenemen.

Wanneer?
Elke maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur
in Het Zilverhuus, Wagenweg 12c.

Aangepast ontwerp voor het
Grevenveld

• Shiatsu (acupressuur)
• Acupunctuur
• Tuina
• Stoelmassage
• Ontspanningsmassage
• Bewegingslessen (Kenko Taiso)

Myrthe is opgegroeid op de Zilverkamp en
woont in de vierde fase. Het Drieluik was haar
lagere school en ze kent de Zilverkamp al van
jongs af aan. Ze is 4e jaarstudent op het Grafisch Lyceum in Utrecht.
In haar praktijkjaar heeft ze veel ervaring opgedaan met logo-ontwerp bij een grafisch bedrijf in Nijmegen. Vanaf september start ze
met de hbo-opleiding Communication and
Multimedia Design. Ook heeft ze plannen om
haar eigen grafisch vormgevingsbedrijf op te
starten.

De voormalige boerderij ‘Zilverkamp’ heeft
steeds een grote rol gespeeld in de geschiedenis van onze wijk. Ze heeft niet alleen
haar naam aan de wijk gegeven, maar de
boerderij was ook voortdurend in het
nieuws.

HET VASTE PRIKTEAM

In fase 3 zit het werk in de Kuunskop erop. Nu
zijn delen van de Holthuizerdreef aan de
beurt. In het najaar verwacht de gemeente álle
ontwerpen voor fase 3 vastgesteld te hebben.
Inmiddels is gestart met het maken van plannen voor delen van fase 4.
De bewoners van de betreffende straten zijn
schriftelijk uitgenodigd om de eerste schetsontwerpen op ‘samen.lingewaard.nl’ te bekijken en van commentaar te voorzien.

Wie is Myrthe Bult?

Boerderij
De Zilverkamp

Praktijk Jos van Biesen

Oude Huissenseweg 4

telt je direct dat het gaat over 50 Jaar Zilverkamp. Bovendien is het ontwerp van Myrthe
consistent met de huisstijl van de wijk De Zilverkamp. De groene vlakjes in het wijklogo
zijn listig omgevormd tot confetti, waardoor
het een feestelijke aanblik krijgt. Het logo is
bovendien schaalbaar en kan op allerlei voorwerpen worden geprint.

Een gezellig
en sfeervol café
in het hart
van de wijk!
Er is altijd wat te doen
in De Kuul.

Aanmelden
Bij Benno Lindeboom 06 219 16 271 of per mail
b.lindeboom@meegeldersepoort.nl .

GASTCOLUMN

Word burgerhulpverlener!
De overlevingskans is het grootst wanneer
iemand binnen zes minuten ter plaatse is
en start met reanimeren, zo mogelijk eventueel een AED aansluit. Word daarom
burgerhulpverlener! Het is belangrijk om
je reanimatievaardigheden regelmatig
te trainen. Het best is om elk jaar een opfristraining te volgen.

Waar kan ik een training volgen?
In onze gemeente is de stichting Kloppend
Hart voor Lingewaard actief die in samenwerking met de lokale EHBO-verenigingen cursussen organiseert. Op de website zie je het
cursusaanbod per woonkern. Selecteer een
van de opties en schrijf je in. Een basiscursus
kost veertig euro. Je krijgt na afloop van de
training een certificaat.
Met dit certificaat kun je de helft van je cursusgeld terugvragen bij comité Hartveilig
Wonen via: w.hulshof@hetnet.nl.

Waar vind ik de AED Locaties?
In onze wijk is er een goede dekking van
AED’s. (zie het overzicht) Ga een keer op verkenning wat voor jou de beste locatie is. Wil
je altijd en overal op de hoogte zijn van de AED
locaties in je buurt,
download dan de app van
HartslagNu. De app biedt
een lijst en een kaart van
de dichtstbijzijnde AEDlocaties.

DOOR WIM FONTEYN

Uit het leven gegrepen
Fietspaden
in de Zilverkamp
Dit is waarschijnlijk het meest voorkomende verkeersbord op de Zilverkamp, een
“onverplicht fietspad” zoals hier weergegeven, een rechthoekig blauw bord met de
tekst ‘Fietspad’.
Het onverplichte fietspad mag worden gebruikt door voetgangers en fietsers. Je mag
hier niet rijden met een snorfiets of scooter op
brandstof. Ze zijn wel welkom zolang de motor
maar uit staat. Omdat een elektrische snorfiets geen verbrandingsmotor heeft mag hiermee wel over het onverplichte fietspad
gereden worden.
Alle voertuigen die volgens de wet worden gezien als ‘voetganger’ of ‘fietser’ zijn dus welkom, mits er geen verbrandingsmotor aan te
pas komt. Enkele voorbeelden zijn: mensen op
een scootmobiel, elektrische fiets, ligfiets, bakfiets of een Segway.
Ter aanvulling: Een speedpedelec (een elektrische fiets die 45 km/h kan) is voor de wet gelijkgesteld aan een bromfiets en is dus niet
welkom op het onverplichte fietspad. Ook zien
we steeds meer bijzondere voertuigen op de
weg. Bekende voorbeelden zijn het hoverboard
en de elektrische step. Deze voertuigen zijn
vaak nog niet door de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) toegelaten op de openbare
weg en mogen dus ook niet op deze onverlichte fietspaden komen.
JAN HARMS (VERKEERSKUNDIGE)

Naschrift van de redactie: Als vuistregel kun je
zeggen dat alleen voetgangers, fietsers en e-bikes
zijn toegestaan.

Het Alzheimer Café
AED locaties op de Zilverkamp
• Wieken 22
• Rietbaan 18
• Pater Rijkenstraat 106
• Dissel 1 Fysiopraktijk (alleen overdag)
• Wagenweg 12 (ingang De Kuul)
• Paalgrens 8
• Tas 2 (in carport)
• Holthuizerdreef 19
• Hazeleger 22
• Ulkenpad 45
• Plaza 1 (hoofdingang)

BREINBREKER (12)
Hans gaat fietsen. Hij fietst 1 kilometer pal
tegen de wind in en doet over die kilometer
6 minuten. Vervolgens fietst Hans diezelfde
kilometer terug, met dezelfde wind
in de rug. Nu doet hij over die kilometer
5 minuten.
Hoe lang zou Hans over deze kilometer
doen als er geen wind was?
Stuurt je oplossing met vermelding
van je adres, voor 15 juli naar
onze.wijkkrant@gmail.com

Interview met
Doortje Clappers
Sinds kort vindt er in de Zandse Kerk maandelijks een Alzheimer Café plaats. Ook op
de Zilverkamp wonen mensen met dementie. Daarom een kort gesprek met wijkbewoonster Doortje. Haar man Jules heeft in
2020 de diagnose ‘Alzheimer’ gekregen.
Doortje: “Ik had al een tijd een ‘niet-pluisgevoel’. Jules deed geen boodschappen meer,
vond koken niet meer leuk, vergat allerlei dingen.” Onderzoek door een geriater wees uit:
Alzheimer. Vrij snel heeft Doortje haar familie
en omgeving ingelicht, want ze merkte dat ze
veel last had van de buitenwereld die dingen
zei als: “Ach, het valt hartstikke mee”!” of “Jij
vergeet toch ook wel eens wat!” Je kunt volgens
haar maar beter open over de situatie zijn.
Inmiddels gaat Jules twee dagen naar de dagbesteding bij ‘de Hofstede’. “Geweldig”, zegt
Doortje. ”Er wordt gekeken naar wat hij nog
wél kan.” Jules heeft het daar erg naar zijn zin.
Zelf probeert Doortje de veranderde situatie
zoveel mogelijk op te vangen met humor. Gelukkig heeft ze veel steun aan haar casemanager Bianca van der Slikke.
Toch kost het veel energie om mantelzorger te
zijn. “Je moet altijd ‘aan’ staan. Het liefst heeft

Nou, als je al vanaf 1974 in de Bongerd, de
eerste fase van de Zilverkamp woont, dan is
de keuze voor die stek wel een gouden
greep te noemen. Bij toeval ontdekten we
op de hoek van de Appel/Pruimenbongerd
de fundamenten van een in aanbouw zijnde
hoekwoning. De koper wilde toch liever
ergens anders wonen en dus sloten wij
een koop met de eigenaar.

Huissen een plaats met stadsrechten
We waren terecht gekomen in een stadje waar
wij als Limburgers het plaatselijke dialect goed
konden verstaan. Terecht gekomen in een min
of meer doodlopend straatje met een tuin in
aanleg aan een doorlopende weg zodat we
vriendelijk terug konden zwaaien naar de diverse gedagzeggende voorbijkomende autochtonen die in de loop van de maanden er achter
probeerden te komen wie die nieuwe bewoners wel niet waren. Daarom duurt, zoals we
zouden ontdekken, je inburgering zo lang. Het
eerste jaar kregen we dan ook werkend of zittend in de tuin van zo'n hoekwoning gelegen
aan doorgaande straten veel te maken met
Huissenaren die ons de weg vroegen.

Noodzakelijke voorzieningen
Bijna iedereen uit deze eerste fase koos voor de
kleuterschool in de buurt van de Loostraat.
Daar ontmoetten veel jonge moeders elkaar
elke ochtend en middag bij het brengen en ophalen van hun kroost en informeerden ze elkaar over diverse noodzakelijke voorzieningen
in dit stadje. Bijna iedereen kwam bij de slager
op het van Wijkplein want die had eigen
slachtkoeien zo werd verteld. In die buurt
runde een zekere Ben een snackbar waar menige nieuwe buurtbewoner rond het avondeten wachtend op de lekkerste ‘frikandel
special’ netwerkcontacten tot stand bracht.
Voor de wat bredere wekelijkse voedselvoorziening toog men naar de in het centrum gelegen Edah en op de terugweg werd het
mankement aan je fiets vakkundig geholpen
door de vrouwelijke fietsenmaker aan de Korte
Loostraat. Zilverkampers tankten massaal
Shell-benzine aan de Walstraat en voor kleine
reparaties kon je contact zoeken met de monteur Jan zo luidde het advies. Een kleine zelfstandige bakker die ook al Jan heette bracht

wekelijks met zijn bestelautootje brood aan
huis. Wilde je kennis maken met een groter assortiment dan moest je toch even in het centrum een ‘stammetje’ halen.
In een nieuwbouwhuis valt altijd wat te klussen en vanwege de geldende hoge hypotheekrente ging je eerst eens zoeken naar
tweedehandsspullen in de plaatselijke snuffelschuur waar voor elk wat wils wel iets te
vinden was. De beheerde met zijn hoedje en
knalrode stofjas hield alles goed in de gaten.

Inburgering
Kregen we ook iets mee van het plaatselijke
culturele, gemeenschapsleven? Ja. Te denken
valt dan aan Carnaval, De Umdracht, de jaarlijkse bloemenmarkt waar de echtgenote van
de burgervader de bloemetjes buiten zette, de
jaarlijkse fietsdag en de doorkomst van de
Vierdaagse lopers. Wilde je echt contact
maken en iets gaan betekenen voor de Gemeenschap bijvoorbeeld in de vorm van een
lidmaatschap van een plaatselijke vereniging
dan moest je eerst maar eens een tijdlang in
het centrum in de avonduren ‘een momentje’
nemen. Ja, zo valt er nog heel wat nostalgische
informatie naar boven te halen maar belangrijker is het feit dat de Zilverkamp in de loop
der jaren alleen al landschappelijk gezien in
het oog springt. Loop of fiets je op een zonnige
dag ontspannen door het ‘Zilverkampgebied’
dan valt je meteen op hoe mooi vele jaren geleden geplante bomen en struiken zich hebben ontwikkeld. Zelfs landschapsarchitecten
komen hier wel aan hun trekken. De vele voorzieningen voor de burgers hebben ervoor gezorgd dat je niet meer perse naar de kleine
zelfstandigen in de stad hoeft te gaan. Op de
Brink bruist het alle jaren lang de hele dag
door van winkelend publiek.
En wat te denken van het centrale ontmoetingspunt ‘Het Zilverhuus’ de huiskamer van
de Zilverkamp en de uitgave van ‘Onze Wijkkrant’? Voortdurend wordt er aandacht
besteed aan verbeteringen, grootschalig aangepakt in de vorm van het project ‘Revitalisering Zilverkamp’. Het is de moeite waard om,
als het gegeven is, te streven naar 50 jaar
wonen in deze mooie wijk.

Doortje weet inmiddels dat je goed voor jezelf
moet zorgen om als mantelzorger steeds klaar
te kunnen staan. Voor haar werkt het zingen
bij een koor heel goed én volleyballen. Voor
menig ander is het Alzheimer Café een goede
plek, om er te kunnen praten met lotgenoten
en ervaringen uit te wisselen.
Het eerstvolgende ‘Alzheimer Café’ is na de
vakantie op woensdag 14 september om 19.30
uur.

WIST U DAT...

Jules dat ik de hele dag bij hem zit.” Samen
zijn ze naar de eerste bijeenkomst van het
Alzheimercafé geweest. “Ik heb er veel nuttige
tips gekregen. Je voelt je niet alleen staan.”
Voor Jules was het lastig, hij kreeg té veel prikkels binnen. Dan heeft hij de neiging om zich
in zichzelf terug te trekken.

• er in Nederland ieder uur 5 mensen met
• dementie bijkomen
• er op dit moment in Nederland circa 290.000
• mensen met dementie zijn
• over 20 jaar dit aantal is verdubbeld tot meer
• dan een half miljoen
• de meest voorkomende vorm van dementie
• de ziekte van Alzheimer is (70%)
• dementie de snelst groeiende doodsoorzaak
• in Nederland is volgens CBS.

Catrien Mulders

Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl
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JONGEREN IN ONZE WIJK

OMGEVINGSFONDS
Niemand woonachtig op de Zilverkamp
kan de komst van drie torenhoge windmolens langs de Pleij ontgaan zijn. Met
het puntje van een wiek in top, praat je
over een hoogte van bijna 180 meter.

Boaz
Om meer te weten te komen over hoe jongeren onze wijk ervaren en hoe zij hun leven
in en buiten de wijk zien, interviewt Onze
Wijkkrant jongeren van 15 jaar. Deze keer
Boaz.
Boaz woont pas een jaar op de Zilverkamp,
maar kent de wijk al langer, omdat zijn opa en
oma er wonen. Voorheen woonde hij in Loovelden en heeft daar op de basisschool gezeten. Nu woont hij in een groter huis met een
grotere tuin én vlakbij Park Holthuysen. “We
hebben een hond, een enthousiast beest waar
ik vaak mee door dat park wandel. Natuurlijk
wél aan de lijn!”, vertelt Boaz enthousiast. “In
Loovelden heb je ook groen, maar daar zijn die
struiken en bomen nog van die kleine dingetjes.”
Na de basisschool heeft Boaz voor het Thomas
á Kempiscollege gekozen. “Gewoon, ik vond
het bij de open dag een leuke school. Ik voelde
me er prima bij”, zegt Boaz nuchter. Hij zit nu
in drie VWO en heeft net zijn profiel moeten
kiezen. Hij heeft gekozen voor Natuur- en
Scheikunde en Biologie. Mensen vinden het
een zwaar pakket, maar dat geldt niet voor
hem: “Ik vind bijvoorbeeld geschiedenis moeilijk. Daar zit geen logica in en dan vind ik het
moeilijk om te leren!”
Boaz vindt het fijn wonen op de Zilverkamp
met al dat groen. Wat hij minder vindt is dat
er niet zo veel leeftijdsgenoten zijn. “Buurman
Jan is best tof, maar jammer dat hij 81 is.” Ook
is er weinig te doen voor jongeren en op de
vraag: ‘Waar ga je in de Zilverkamp naar toe
met je vrienden?’ moet hij een tijd nadenken.
“Meestal gaan we op de trampoline bij ons in
de tuin.” Om te skaten gaat hij naar de Muntstraat en om te voetballen naar Loovelden.
Boaz zit in Elst op turnen. Voorheen in Huissen, maar tijdens corona waren er weinig jongens en kon hij alleen maar met 13-jarige
meiden buiten trainen. Dat zag hij niet zo zitten. Daarom is hij overgestapt naar Elistha in
Elst. Naast het turnen is Boaz zichzelf gitaarspelen aan het leren. “Mijn vader speelt ook gitaar, dus kan ik hem makkelijk dingen
vragen!”
Sinds kort heeft Boaz een baantje: ‘Jumpmaster’ bij Jumpsquare in Arnhem. Dat vindt
hij erg leuk, omdat hij zelf ook van trampolinespringen houdt. Aan het eind van zijn werkdag moet er worden afgewassen en schoongemaakt. “Tja, dat hoort er ook bij”.
Waar hij over 10 jaar zal zijn? Daar heeft Boaz
nog helemaal niet over nagedacht. Hij staat
met beide benen in het nú. Hij weet ook nog
niet wat hij later worden wil. “Één ding weet
ik zeker; ik ga niet met mijn handen werken.
Ik ben niet zo praktisch. Voor de rest ligt het
helemaal open”.

Wat weinigen op de Zilverkamp zullen weten
is dat de eigenaar van de molens, VOF Windpark Koningspleij, bij de oprichting een omgevingsfonds heeft ingericht. Voor elke
opgewekte MWh wordt € 0,50 in dit fonds gestort. De gebieden in een straal van 1800 meter
kunnen naar rato gebruikmaken van de gelden in dit fonds. Voor de Zilverkamp komt dit
neer op ca € 800,- per jaar, gedurende een periode van 15 jaar.
De bewoners in de omgeving kunnen, voor het
eerst in januari 2023, een beroep doen op dit
geld voor projecten in de wijk die bijdragen
aan duurzaamheid en leefbaarheid. Aanvragen verlopen via een bewonerscollectief of via
het Wijkplatform. Er is een zogenaamde ‘voorbereidingsgroep’, waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn, die met de aanvragers
zorgen dat de aanvraag compleet is. Voor de
Zilverkamp zit André de Vegt in die groep.
Aan u als bewoner de uitdaging om met voorstellen te komen die voldoen aan de criteria en
het algemeen nut dienen. Het Wijkplatform
Zilverkamp zal voorlopig alle aanvragen van u
beoordelen op onderbouwing, realiteitszin en
draagvlak. Kom maar op met uw ideeën. De regeling voor het omgevingsfonds kunt u vinden
op windparkkoningspleij.nl/omgeving/.
WIJKPLATFORM ZILVERKAMP

HET ‘ECHTE’ BUURTGEVOEL

Een gesprek
met Kersti Otte
Kersti woont samen met Birgit en hun twee
katten op de Dullert. Ze woont er met veel
plezier, inmiddels zo’n 12 jaar. Wat betekent ‘de buurt’ voor haar? De redactie ging
bij Kersti op bezoek, voor een kopje thee en
haar buurtgevoel.

Mijn buurt
Kersti (51) steekt van wal: “De mensen waarmee ik contact heb, dat voelt voor mij als
buurt. Dat is deels hier dichtbij, beide kanten
uit zo’n 3-4 huizen, deels wat verder weg. Het
zijn mensen waar ik niet de deur plat loop,
maar wel terecht kan voor bijvoorbeeld een
missend ei. En waar ik weleens mee afspreek
of iets onderneem omdat we dezelfde interesses hebben.”
Kersti vindt het belangrijk om elkaar te kennen: “We maken praatjes op straat, zodat we
een idee hebben hoe het met iedereen gaat.
Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling
is voor een buurtactiviteit. Mensen uit de
buurt vinden het leuk als wij iets organiseren
en willen dan ook zeker meedoen. Maar je
moet het wel opzetten. En het is ook niet zo
dat het zich daarna vanzelf doorzet.”

Samen doen
Twee jaar geleden nam Kersti het initiatief om
‘Lingewaard Doet’ bonnen te verzamelen voor
een insectenhotel en nieuwe inheemse planten in de rand van het grasveld voor haar huis.
Ze stuurde aan op zelfwerkzaamheid.
Kersti: “Niet bonnen inzamelen en spullen
kopen, maar bonnen verzamelen en samen
aan de slag! Ik heb met nog drie vrouwen dit

initiatief op papier gezet en samen zijn we de
buurt ingegaan. Ons idee zoemde snel in de
buurt rond.” Lachend voegt Kersti hieraan toe:
“Dat is één van de fijne dingen van onze buurvrouw twee deuren verder; zij is kapper en
heeft een hele grote klantenkring. Ineens was
er een klein ieniemienie insectenhotel gebouwd door iemand die dat leuk vond om te
maken. Dit ontwerp hebben we als basis genomen voor ons insectenhotel.”

Wat heeft het je gebracht?
Kersti: “Heel veel plezier en voldoening. We
hadden gezellige klusdagen met elkaar, we genoten er met z’n allen van. Het was leuk voor
onze buurt, het gaf een soort van buurtgevoel.
Met de mensen waarmee je hebt geklust, heb
je net een andere band opgebouwd omdat je
samen iets hebt gemaakt. Als je elkaar nu ziet,
maak je effe eerder een praatje. Ja, dit initiatief is wel verbindend geweest.”
Kersti hoopt dan ook dat er zo af en toe iemand het initiatief neemt voor een activiteit.
Ze wordt opnieuw enthousiast, maar weer iets
organiseren zit er voor haar dit jaar niet in.
Kersti: “Ik ben druk voor mijn werk, dus het is
nu teveel. Wie weet iemand anders uit de
buurt?”

problemen komen of met moeite de eindjes
aan elkaar kunnen knopen. Onze stichting is
er ook voor deze laatste groep. In onze statuten staat dat we prioriteit leggen bij de jeugd
(jong gaat voor oud) en ook dat mensen in
Huissen moeten wonen. Dat laatste heeft te
maken met de oorsprong van onze stichting.
Die is namelijk ontstaan uit een commerciële
stichting zonder winstoogmerk, met Huissen
als werkgebied.”

Inloopspreekuur
ParticipatiePunt Huissen

Stichting Huissens Weldoen

Hoe?

Robuust fonds voor
inwoners van Huissen

De stichting geeft nooit geld. Het gaat altijd
om spullen zoals een fiets of laptop voor kinderen die naar de middelbare school gaan.
Of contributie en kleding voor een sportclub
(de stichting betaalt aan de sportclub). Het kan
ook gaan om een wasmachine, koelkast of een
bed.
Klaas: “We hebben goede contacten met de gemeente en met diverse maatschappelijke organisaties als de voedselbank, het vluchtelingenwerk en scholen. We bedenken zelf
projecten, die we in samenwerking met zo’n
organisatie uitvoeren. Zo hebben we enkele
jaren geleden in het kerstpakket van mensen
bij de voedselbank een bon van 100 euro per
persoon gegeven voor kleding, te besteden bij
vijf winkels in Huissen.”
Toch zou Klaas graag nog meer uit willen
geven per jaar: ”Het fonds is daar robuust genoeg voor. En ik denk ook dat er meer gezinnen en ouderen in Huissen zijn die met een
bijdrage uit ons fonds meer mee kunnen doen
aan het leven van alledag.”

De mensen van het ParticipatiePunt kunnen
jou helpen, hebben een brede kennis en
wonen zelf in de buurt. Hierdoor kennen ze
veel ondersteuningsmogelijkheden en kunnen
ze samen met jou op zoek naar wat bij jou
past. Ook kunnen ze je in contact brengen met
leuke initiatieven waaraan je mee kan doen,
of zelf als vrijwilliger aan bij kan dragen. Ze
kunnen je ook helpen met de aanvraag voor
de Meedoenregeling of met brieven van instanties die je niet begrijpt.
Aanwezig zijn ook: MEE Geldersepoort, Rijnstad Maatschappelijk Werk, WaardWonen en
SWL.

De redactie had nog nooit gehoord van
Stichting Huissens Weldoen. Heel toevallig
kwam deze stichting ter sprake tijdens een
sportieve wandeling. Wat doet deze stichting en hebben bewoners van de Zilverkamp er iets aan? Klaas Nienhuis van
Stichting Huissens Weldoen, vertelt er
graag meer over.

Weldoen
”Onze stichting vindt dat iedereen mee moet
kunnen doen aan het dagelijks leven. Kinderen moeten bijvoorbeeld mee kunnen doen
aan schoolactiviteiten of kunnen sporten bij
een sportvereniging. Door dit mogelijk te
maken (‘wel te doen’) zorgt de stichting ervoor
dat mensen mee kunnen doen.”

Zit jij met een vraag rondom welzijn, opvoeding, zorg, school of iets anders waarvan je
niet zo snel weet wat je ermee aan moet?
Loop dan eens binnen bij het inloopspreekuur van het ParticipatiePunt Huissen!

Je bent van harte welkom!
Elke dinsdag van 13.30 - 15.30 uur in Het
Zilverhuus, Wagenweg 12c. Meer informatie
vindt je op www.swlingewaard/participatiepunten of bel 06 -13 85 49 08.

Voor wie?
“Als je een krappe portemonnee hebt, is meedoen niet vanzelfsprekend. Het gaat dan niet
alleen om mensen die in de bijstand zitten of
in de schuldhulpverlening. Er zijn steeds meer
mensen die buiten hun schuld in financiële

Net een beetje anders.

Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op
www.huissensweldoen.nl. Een aanvraag moet u
via deze website indienen. Het kan gaan om een
persoonlijke aanvraag, ook een organisatie als de
wijkvereniging kan een aanvraag doen.

Onze Wijkkrant wordt gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest
Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de
produktie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Zuider
Apotheek
Loovelden
uw medicijnen,
onze zorg
Plaza 1
6852 RL Huissen
T 026 325 32 55
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