
de verenigingen en hen meer zeggenschap
geven over hun sporthal.
SSL betrekt met dat doel de (grote) gebruikers
van de sporthal bij het beheer ervan. Dat zijn
Volleybalvereniging Setash, HV Huissen, Bad-
mintonclub Huissen en de scholen. Ze mogen
bijvoorbeeld meedenken over de aanschaf van
nieuwe materialen en de aankleding van de
ruimtes. We hopen dat ze ook wat meer eigen
verantwoordelijkheid gaan voelen voor de hal
en de kleedkamers. Dat het niet een soort
huurder-verhuurder relatie wordt maar meer
een gevoel van gezamenlijkheid. Dat de vrij-
willigers van de verenigingen ook iets bete-

kenen voor de hal. Dat was in het
begin wel even wennen, maar het-
begint nu te draaien.
SSL zal hen op haar beurt on-
dersteunen bij het organiseren
van maatschappelijke activitei-
ten, zoals toernooien, maar wil
ook samenwerken om meer men-

sen aan het sporten en bewegen te
krijgen.

Met de partners binnen het gebouw, De Kuul
en het Zilverhuus, is er sprake van kruisbe-
stuiving! Er wordt regelmatig overlegd over
mogelijke diensten over en weer!
De gebruikers en wijkbewoners zullen vooral
met de beheerder, John Roelofs, te maken krij-
gen. Veel Huissenaren kennen hem uit het ver-
enigingsleven en van de Carnaval. Hij is het
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Werkgroep Natuur Dichtbij:
Tover uw dak om tot een
bloeiend sedumdak

Café De Kuul, Sociaal Cultureel Centrum
(SCC), de Sporthal en de balletzaal. Sinds
jaar en dag onder één dak gevestigd vormen
ze als ‘De Brink’ het hart van de Zilverkamp.
De meeste wijkbewoners zijn er in de afge-
lopen jaren geweest. Om te sporten, te ver-
gaderen, te biljarten of een feestje te vieren
en eens in de vier jaar om er te stemmen!
Sinds begin van dit jaar is de opzet van de
exploitatie gewijzigd. Daardoor moest ook
de indeling van het gebouw worden veran-
derd. Die herindeling is in coronatijd voort-
varend ter hand genomen en nu zo goed als
afgerond. In deze editie brengen wij u op de
hoogte van de recente veranderingen.
Hoe de toekomst van De Brink er op lan-
gere termijn uit gaat zien, hopen we u te
vertellen in de volgende editie; de gemeen-
teraad neemt naar verwachting binnenkort
een besluit over renovatie of nieuwbouw.

De grootste verandering
De exploitatie van De Brink is begin dit jaar
gesplitst in drie juridische eenheden, elk met
een eigen exploitant. Dat zijn Sport Service
Lingewaard, Café De Kuul en nieuwkomer
Stichting De Zilverkamp. Deze Stichting is
onder andere verantwoordelijk voor huiska-
merproject Het Zilverhuus.
De redactie sprak met deze nieuwe exploitan-
ten van De Brink, respectievelijk Nick van der
Ham, Johan Kersten en Sjoerd Blom.

Sport onder
de hoede van Sport
Service Lingewaard
(SSL)
Nick van der Ham, coördinator van
de Stichting Sport Service Linge-
waard (SSL), aan het woord over de
veranderingen.

De sporthal en de balletzaal komen
onder de hoede van SSL, die ook als
hoofdhuurder zal optreden.
We doen niet alleen het beheer van de sport-
accommodaties in de gemeente, maar hebben
ook de maatschappelijke taak om in alle ker-
nen van de gemeente Lingewaard Sport & Be-
wegen onder de inwoners te stimuleren. Die
dubbele taak hebben we ook hier in Huissen
op ons genomen.
Wij willen graagmeer verbinding krijgenmet

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

Wij vinden dat
lekker en gezond eten
ook goedkoop moet
zijn.
Daar gaan we voor.

DE BRINK NIEUWE STIJL!

aanspreekpunt voor de gebruikers van de ac-
commodaties en bereikbaar via 0611414055 of
Email beheer@sportservicelingewaard.nl

De Kuul is vernieuwd
Johan Kersten, exploitant van De Kuul: De
meeste bewoners van de Zilverkamp
weten de weg naar De Kuul van ouds-
her te vinden. Dat zal ook in de toe-
komst hopenlijk zo blijven.

Facelift van het café
Het café heeft in coronatijd wel een
facelift ondergaan en is aangepast aan
de eisen van deze tijd.
Grootste verandering: de horeca en de bil-
jarts zijn gescheiden. Vroeger stonden de bil-
jarts achteraan in het horecagedeelte. Nu
staan een viertal biljarts in een aparte ruimte,
tussen sporthal en café in. Ze zijn vrij toegan-
kelijk. Je hoeft geen lid te zijn van een biljart-
vereniging om er een potje te biljarten.
Het horecagedeelte is nu één grote gezellige
ruimte, die we in coronatijd grondig hebben
verbouwd en modern en sfeervol hebben in-
gericht. Ons aanbod hebben we uitgebreid.
We hebben nu bijvoorbeeld veel speciaalbie-
ren. Behalve het horecagedeelte is er ook nog
een apart zaaltje voor een feestje, bijeenkom-
sten en vergaderingen.

Ik hoop dat er snel weer volop
gelegenheid komt voor activitei-
ten binnen en buiten De Kuul.
Denk bijvoorbeeld aan de Kerst-

markt, aan Koningsdag en activitei-
ten van de wijkvereniging.

Zodra alles weer kan enmag gaan we op de Zil-
verkamp en Loovelden huis aan huis een flyer
laten bezorgen, waarin we de bewoners vertel-
len wat we doen en welke mogelijkheden we
hebben.
Voor de toekomst hebben we nog genoeg
ideeën voor de inwoners van de wijk. Eerst
maar eens zien dat alle beperkingen worden
opgeheven en we ouderwets kunnen borrelen.
Tot ziens in De Kuul!
Voor meer info kijk op www.dekuul.nl

LEES VERDER OP PAGINA 2.
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Praktijk Jos van Biesen
Oosterse geneeswijzen

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

Oude Huissenseweg 4

6834 GS Arnhem

www.josvanbiesen.nl

06 - 26 44 07 33

is vernieuwd!
We zijn blij

u weer te mogen ontvangen.
Om de week op zondagmiddag:

eredivisie biljarten!

Lees ook het artikel op de voorpagina.

OPLOSSING BREINBREKER (8)

Als we de letter h als hoogte van de recht-
hoek nemen, is h te bereken uit de twee

vergelijkingen 8h - 25 = 9h - 32.
h = 32 - 25 = 7

Oppervlak (?) middelste vak = 56 - 25
of 63 - 32 = 31 cm2.

De gadgets gaan naar Marja Neijenhuis
en Marcel Kuster

Hondenlosloop-
gebied heet nu
hondenspeelterrein
Al eerder hebben we geschreven over een
groepje hondenbezitters dat samen met om-
wonenden en de gemeente in gesprek was over
ieders wensen ten aanzien van het hondenveld
bij de Bastion op de Zanderij. Inmiddels is het
veld mooi opgeknapt, maar het ontbrak nog
aan eenduidige spelregels voor het gebruik
van het hondenspeelterrein.
Door allerlei omstandigheden heeft het lang
geduurd voor we eruit waren, maar nu is het
zover. Dit is het resultaat: Een bord met spel-
regels voor de hondenbezitters om het verblijf
op het speelterrein zo prettig mogelijk te re-
gelen voor honden, hun baasjes en omwonen-
den.

NAMENS DE INITIATIEFGROEP: MIEKE MONTANUS

Nóg een bord
in het park?
Ja dat klopt! Maar dit is niet zomaar een bord,
het is een co-productie van kinderen en om-
wonenden! In de vorige Wijkkrant schreven
wij al dat een groepje spelende kinderen, na
een gesprek met een paar omwonenden bij
speeltuin de Schans, spontaan het initiatief
namen om een bord te ontwerpen. Alle wen-
senmoesten hierop te zien zijn. De werkgroep
speeltuintjes heeft dit opgepakt en dit is het
resultaat: Op 7 juli hebben we dit mooie bord
met z’n allen én met behulp van twee aardige
mannen van de gemeente op feestelijke wijze
bij de speeltuin geplaatst. Het was super ge-
zellig. Een van de kinderen verzuchtte: dit was
het mooiste feestje ooit. Numaar hopen dat de
nieuwe speeltoestellen snel komen en dat ie-
dereen tevreden blijft.

DE WERKGROEP SPEELTUINTJES

Niet geprobeerd
is altijd mis!
Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt
ongedierte aan en het opruimen kost extra geld.
Draag bij aan een schoner milieu en doe het
afval in de prullenbak.

Het Zilverhuus:
huiskamer van de
wijk
Het Zilverhuus wordt de nieuwe huiskamer
van de wijk. Stichting De Zilverkamp heeft
daarvoor de Benjaminzaal, Parkzaal en
Vijverzaal gehuurd. Vanaf de Wagenweg
gezien, liggen deze ruimtes rechts van Café
De Kuul. Nu de verbouwing is afgerond
wordt er door bestuur en vrijwilligers
vóór en achter de schermen hard gewerkt.
Er wordt alles aan gedaan om ervoor te
zorgen dat Het Zilverhuus eind van dit jaar
feestelijk kan worden geopend. Met Sjoerd
Blom spraken wij over de taken van het be-

stuur van de Stichting De
Zilverkamp. In de vol-
gende Wijkkrant volgt
meer informatie over
hun rol in de exploi-
tatie van Het Zilver-
huus.

Sjoerd Blom: Als Stich-
ting gaan we proberen om

nieuw elan in de wijk te bren-
gen. Met zo weinig mogelijk regels zoveel mo-
gelijk regelen! Om dat voor elkaar te krijgen
hebben we als bestuur, naast verantwoorde-
lijkheid voor de exploitatie van Het Zilver-
huus, een drietal taken op ons genomen. Om
te beginnen zijn we voor de gemeente voort-
aan het eerste aanspreekpunt bij nieuwe ge-
beurtenissen en meldingen. Die taak namen
we over van de beide wijkplatforms van de Zil-
verkamp. In onze tweede taak ligt het accent
op de bewonersinitiatieven (werkgroepen). We
rekenen het tot onze taak om hen te onder-
steunen bij de uitvoering van hun activiteiten
en projecten. De nadruk ligt daarbij op de
coördinatie en op de onderlinge communica-
tie. We zorgen ervoor dat ideeën en vraag-
stukken bij de juiste mensen en werkgroepen
terecht komen, en dat de werkgroepen elkaar
weten te vinden en van elkaars activiteiten op
de hoogte zijn. We gaan ons zeker niet inhou-
delijk bemoeienmet de uitvoering en de voort-
gang van de activiteiten. We vinden het juist
belangrijk dat elke werkgroep zoveel mogelijk
de ruimte krijgt om zelfstandig te handelen en
te beslissen.
Wij stellen ons vanuit het bestuur voor om een
paar keer per jaar met de werkgroepen bij el-
kaar te komen om te horen wat er leeft en wat
er nodig is. Dan komen we bij onze derde taak:
Er blijkt bij sommige werkgroepen vraag te
zijn naar meer slagkracht om bijvoorbeeld
subsidies te verkrijgen en waar mogelijk zelf-
standiger te handelen en te beslissen. In ant-
woord op die behoefte zien wij daar een
mogelijkheid om als bestuur, waar dat nodig
is, voor projecten of activiteiten subsidies aan
te vragen en de ontvangen subsidies ook te
gaan beheren. Dit alles natuurlijk met mede-
werking van de gemeente.

Gratis juridisch advies
in het Zilverhuus
Gratis juridisch advies nodig? Kom naar een van
de spreekuren van Rechtswinkel Over-Betuwe!
Ons spreekuur in Huissen houden wij elke eerste
woensdag van de maand van 19:00-20:00 uur in
de Parkzaal van het Zilverhuus. U komt daar via
de (nieuwe) ingang aan de Wagenweg (rechts
naast café De Kuul). Neem bij uw bezoek altijd
een geldig identiteitsbewijs mee (en natuurlijk alle
documenten die van belang kunnen zijn).

Muurschilderingen
officieel onthuld
Op vrijdag 9 juli j.l. hebben de burgemees-
ter én de kinderburgemeester de muur-
schilderingen bij de Sportdreef en het
parkeerterrein bij de bunker officieel
onthuld.

Doordat beiden aan een koord trokken kwam
de Grutto in al haar glorie tevoorschijn. Wat
zijn we blij met dit mooie resultaat! Ook de
vliegende nijlgans bij het parkeerterrein bij de
bunker is een prachtige blikvanger geworden.
De onthulling werd een gezellige happening
met de kunstenaars, buurtbewoners, een ver-
tegenwoordigster van KPN en vertegenwoor-
digers van de gemeente. Onder het genot van
een hapje en een drankje blikten we samen
nog één keer terug op het hele proces van plan
tot resultaat: het was demoeite waard! De kin-
derburgemeester wist te vertellen dat er voor
graffiti kunstenaars in de dop demogelijkheid
wordt gecreëerd om op de oude Aloysius-
school hun kunsten uit te proberen.
De Verfbrigade geeft regelmatig workshops
voor diegenen die zich verder willen ontwik-
kelen. Zie: www.verfbrigade.nl.

WILLIE VAN DEN DOOL & MIEKE MONTANUS

HOE STAAT HET
ERMEE?

Deze vraag is me de afgelopen tijd regelma-
tig gesteld. Meestal door mensen die op een
of andere wijze ervan gehoord hebben.
“Het schiet mooi op” is dan mijn antwoord,
want ik weet dat het allemaal goed komt.

De ruimtes (Benjaminzaal, Parkzaal en Vijver-
zaal in de Brink) die door Stichting de Zilver-
kamp van de gemeente worden gehuurd,
bieden een plek voor alle (huidige én toekom-
stige) initiatieven uit de wijk. De werkgroep
Huiskamer en een aantal enthousiaste vrij-
willigers daaromheen zijn er allemaal op een
of andere wijze mee bezig om dit project te
laten slagen. Maar je wilt natuurlijk dat het al-
lemaal veel sneller gaat.

De inrichting van de ruimtes
De verbouwingswerkzaamheden zijn inmid-
dels wel afgerond en dus kunnen de ruimtes
nu worden ‘aangekleed’. Hoe het er dan alle-
maal uit komt te zien is nog de vraag. Interi-
eurbureau Woningwens uit Huissen heeft
onlangs een fraaie 3D-presentatie gegeven
over de (gelikte) inrichtingsmogelijkheden.
Mooi kan het zeker worden maar hóe mooi…?
Dat hangt af van de hoogte van het uiteinde-
lijk toegekende subsidiebedrag! Maar, nieuw
of niet, er zullen tafels en stoelen staan, er zal
een keukenblok staan, er zullen schilderijtjes
aan de muren hangen en planten staan. Het
gaat uiteindelijk toch om de activiteiten, de
mensen, de sfeer, of de Zilverkampers er straks
even een bakkie kunnen doen en bijkletsen
met ‘deez of geen’.

Gebruikers van het Zilverhuus
Inmiddels is er al een aanzienlijke lijst met be-
langstellende gebruikers ontstaan. Zo zal
Stichting Welzijn Lingewaard naar verwach-
ting medio september haar intrek genomen
hebbenmet een aantal activiteiten. Die zullen
worden aangekondigd op hun website. De be-
wonersinitiatieven van de Zilverkamp kunnen
dan hopelijk ook terecht voor hun bijeenkom-
sten.
Het muziekproject SilverMusic bestaat inmid-
dels uit drie bandjes die tweewekelijks op
woensdag en donderdag repeteren. Daarnaast
wordt er op de dinsdagavond al regelmatig ‘ge-
jamd’.
Ook heeft een leefstijlcoach voor volwassenen
met overgewicht al een aantal bijeenkomsten
gehad in de Benjaminzaal.

Feestelijke opening in december?
Kortom, het schiet mooi op. Nog wel niet zo
snel als we een tijdje geleden gehoopt hadden,
maar het gaat vooruit. Omdat op het moment
van schrijven nog niet bekend is hoeveel sub-
sidie ons wordt toegekend, laat het bestellen
van nieuwe spullen nog even op zich wachten.
Leveranciers geven al aan dat levertijden (door
corona) langer zijn geworden en prijzen zijn
gestegen... maar daar laten we ons niet door
ontmoedigen. Ik kijk dan maar weer wat ver-
der vooruit. We koersen nu af op een feeste-
lijke opening in december. Over een half
jaartje wordt er van alles en nog wat gedaan in
het Zilverhuus, misschien wel met een heus
eetcafé!

HANS VOS

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

Net een beetje anders.

WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

In alle media kun je lezen hoe de water-
overlast in binnen- en buitenland wordt
toegeschreven aan de opwarming van
onze planeet. Ook op andere plaatsen in
de wereld worden de gevolgen pijnlijk
zichtbaar. We ontkomen niet aan het
nemen van maatregelen om die opwar-
ming tegen te gaan, wereldwijd, in Neder-
land en ook in Huissen.

Gasgebruik
Werkgroep Duurzaam Zilverkamp is samen
met de gemeente van mening dat we een
goede stap zetten als we minder aardgas
gaan gebruiken. De verbranding ervan levert
gassen op die onze dampkring opwarmen.
Dat is mede de oorzaak van de overmatige re-
genbuien.
Vermindering van het gasgebruik lukt nu al
als we onze huizen isoleren. Het isoleren van
vloer, wanden, daken en het gebruik van ge-
isoleerd glas wordt volop aanbevolen. De kos-
ten hiervan gaan in mindering van de gas-
rekening die almaar hoger wordt door oplo-
pende gasprijzen, nu al bijna 1 euro per m3.
Bij een gasgebruik dat door isolatie bijvoor-
beeld van 1500 m3 kan dalen naar 1200 m3

scheelt dat 300 euro per jaar!

Warmtepomp
Naast de isolatie van een huis is er ook een
mogelijkheid minder gas te gebruiken door
de thermostaat lager te zetten of een CV-
installatie uit te breiden met een warmte-
pomp. In principe kan een warmtepomp
(niet onder alle omstandigheden) wel 67%
aan gas besparen. Wel ga je meer elektrici-
teit verbruiken door de warmtepomp.
Elektriciteit is een stuk duurder dan gas en
een warmtepomp kost al snel 3000 euro (in-
clusief aanleg met subsidie). Het duurt dus
wel even voordat je deze hebt terugverdiend.
Maar vanuit het standpunt duurzaamheid is
het veel belangrijker dat je gas hebt bespaard
en een bijdrage levert aan klimaatverbete-
ring.

De werking van een warmtepomp
Een warmtepomp is een extra onderdeel in
de CV-installatie die het water in de ketel
voorverwarmt of de functie van de ketel tij-
delijk overneemt. Het systeem werkt op de
buitenlucht, maar niet goed als de buiten-

temperatuur laag is. Betaalbare kleine warm-
tepompen zijn beperkt in het te leveren ver-
mogen. Grote krachtige warmtepompen zijn
duur en te groot voor de meeste CV-ruimten.
De warmtepomp haalt warmte (energie) uit de
lucht of uit bodemwater. De kunst is om bij
een lage buitentemperatuur toch nog warmte
te winnen uit de buitenlucht. Dat lukt tot een
bepaaldeminimumtemperatuur. Kenmerkend
voor de lucht warmtepomp is de ventilator in
de buitenlucht waarmee (gratis) energie wordt
opgehaald. De ventilator (en de warmtepomp-
compressoren daarin) gebruiken wel behoor-
lijk wat elektrische energie. Dus helemaal gra-
tis is het niet. Je gebruikt minder gas maar
meer elektriciteit.
Een warmtepomp wordt steeds gunstiger bij
hogere gasprijzen.

Geen wondermiddel
Een warmtepomp is geen wondermiddel. Voor
slecht geïsoleerde huizen levert een betaal-
bare warmtepomp niet genoeg energie om het
huis behaaglijk warm te krijgen. Naarmate het
huis beter geïsoleerd is kun je bij lagere ketel-
temperatuur verwarmen en presteert de
warmtepomp beter. De steeds hogere gasprijs
duwt huizenbezitters in de richting van an-
dere nieuwe warmteoplossingen. De lucht-
warmtepomp is een van die (tijdelijke?) oplos-
singen.

Collectieve oplossingen
Isolatie en warmtepomp kiest een bewoner
voor zijn eigen huis. Een ander idee is dat je

ook collectief, dus met bijvoorbeeld alle be-
woners van de Zilverkamp, maatregelen
kunt nemen. Dat kan beginnen bij isoleren
van huizen (via gemeenschappelijke aanbe-
steding) tot het aanleggen van een collec-
tieve warmtevoorziening. In dit laatste geval
probeer je natuurlijke bronnen zoals wind,
de zon, verwarmd oppervlaktewater of bo-
demwater te gebruiken.
De vraag is of dat er gedurende het jaar al-
tijd voldoende is en of het betaalbaar is om
er een wijkvoorziening mee aan te leggen.
Dit laatste wordt onderzocht in een samen-
werking tussen werkgroep Duurzaam Zil-
verkamp en de gemeente.
De wijk doet dus mee aan onderzoek, maar
de oplossing is nog niet in zicht. De werk-
groep zou hier graag meer Zilverkampbe-
woners in willen betrekken. U kunt zich
daarvoor aanmelden. Tot nu toe zijn het
mannen die zich in de werkgroep buigen
over dit vraagstuk. Waar blijft de mening
van vrouwen?

Om iedereen meer te betrekken bij en meer
zeggenschap te geven over het onderwerp
duurzaamheid en de te kiezen warmteop-
lossing zal er op korte termijn een coöpera-
tie van wijkbewoners in de Zilverkamp
worden opgericht. Wie meldt zich voor ac-
tieve deelname?

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP
TON BERENS 06 - 41 86 00 885
PAUL BALLHAUS 06 - 22 96 13 67

Duurzaamheid wordt wel heel urgent
Operatie Steenbreek
Lingewaard
Stenen eruit
en GROEN erin!
Woon je in Lingewaard en wil je je tuin ver-
groenen? Dan kun je gebruik maken van
het bewonersaanbod van Operatie Steen-
breek Lingewaard! Ga juist nú aan de slag,
in het najaar, het vergeten tuinseizoen.
Dan kun je in het voorjaar genieten!

Aanbod voor bewoners
De Steenbreek tuinontwerpers geven gratis
tuinadvies en Technisch Wijkbeheer Linge-
waard haalt de tegels die je uit je tuin haalt
gratis op (als je ze grotendeels vervangt door
groen).
Voorwaarden voor het gratis tuinadvies zijn:
minimaal 60 procent van de tuin wordt groen.
In geval van een nieuwe tuin: voor minimaal
60 procent met groen aanleggen (bij een heel
kleine tuin kan afgeweken worden van dit per-
centage).
Maak een foto van de tuin vóórdat de stenen
eruit zijn én een foto nádat het nieuwe groen
is aangeplant, en stuur deze foto’s op.

Je aanvraag voor het tuinadvies of de tegel-
ophaalservice mail je naar:
steenbreek.lingewaard@debastei.nl. Heb je
nog vragen, bel gerust met Ingrid Kerkvliet
(06 - 11 29 34 45), campagneleider van Opera-
tie Steenbreek Lingewaard.

Koelte en
rustgevend groen
Tjinta verhuisde 3 jaar geleden met haar
zoon vanuit Ede naar de Dullert op de Zil-
verkamp. Ze kwam van een maisonnette
met balkon en ging naar een eengezinswo-
ning met tuin. Begin volgend jaar wordt
haar woonkamer uitgebouwd. Daarna gaat
haar tuin op de schop. “Ik wil een koele en
groene tuin! Dat gaat het tuinadvies van
Steenbreek me zeker brengen”, zo vertelt
Tjinta enthousiast.

Tjinta heeft vooral stenen in haar achtertuin.
Tjinta: “Het regenwater kan zo niet in de on-
dergrond worden opgeslagen, dat was voormij
het eerste minpunt van deze tuin. Door de
warme zomers merkte ik bovendien hoe al die
stenen de warmte vasthouden. Ik wilde de ste-
nen eruit hebben, maar had geen idee hoe ver-
der.” Tjinta is erg blij met de (gratis) adviezen
van Sytske van der Kooi, tuinadviseur van
Steenbreek Lingewaard. Ze kwammet haar en
Steenbreek in contact door een berichtje in de
krant. Tjinta: “Ik was benieuwd wat een tuin-
advies me kon brengen en hebme aangemeld.
Er volgde een afspraak bij mij thuis. Sytske
heeft vervolgens een tuinontwerp gemaakt bij
mijn wensen.”

Meer dan een mooi ontwerp
Met hulp van Steenbreek kreeg Tjinta meer
dan een mooi tuinontwerp. Tjinta: “De advie-
zen hebben me veel inzichten gebracht. Ik
kreeg tips waar ik op moet letten, welke web-
sites me kunnen helpen. Tips ook over de
keuze van planten, zodat ik een rustgevende
tuin krijg en geen ratjetoe.”
Tjinta:” Eigenlijk alle mensen van Steenbreek
zijn erg enthousiast en hulpvaardig. Ik kan het
iedereen aanraden, zeker als je niet zo thuis
bent in tuinieren.”

BREINBREKER (9)

Hoeveel unieke nummerplaten kun je
maken conform dit model, waarbij de

C staat voor cijfer en L voor letter.
De volgende randvoorwaarden zijn daarbij

van toepassing. Een cijfer of een letter
komt niet twee keer voor in het nummer.

De nummerplaat mag niet beginnen
met het cijfer 0.

De letter combinatie K, U, en T is ongeldig.

Stuur je oplossing,
met vermelding van je adres,

vóór 25 oktober naar:
onze.wijkkrant@gmail.com

en maak kans op een leuke gadget.

Lief zijn voor egels
in de winter
Nu de dagen korter worden en de blaadjes van
de bomen vallen, gaan egels aan de wandel op
zoek naar een winterslaapplaats. Heeft jouw tuin
daar een plekje voor?
Ruim je tuin niet te veel op. Creëer wat rommel-
hoekjes met blad en (snoei)takken, die egels
graag gebruiken als winterslaapplaats. Van tegels
kun je een klein stapelmuurtje maken, daar gaan
veel insecten in zitten. Nog even prima voedsel
voor de egel.
Zo'n rommelhoekje is trouwens voor meer dieren
een goed idee, denk aan padden en ook merels
zoeken daar vaak naar voedsel.
Een egelvriendelijke tip: Mocht je voor het maaien
van je gras kiezen voor een robotmaaier, neem
er dan een met een egelalarm. De maaier herkent

de egel en wijkt uit als deze over het gazon schar-
relt.
Kijk voor meer informatie op:
www.egelwerkgroep.com (bijvoorbeeld om te
zien hoe je een egelhuisje kunt maken).

WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ
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Doe mee!
Zilverkamp 50 jaar
In deze wijkkrant is het al eerder gemeld:
de wijk Zilverkamp zal 50 jaar bestaan in
2023. De eerste sleuteloverdracht was 1 sep-
tember 1973. De moeite waard om dat heug-
lijke feit groots te herdenken.

We zijn dan ook zeker niet van plan dit bij-
zondere jubileum zonder meer voorbij te
laten gaan. Naar aanleiding van eerdere op-
roepen zijn er diverse ideeën binnengekomen

OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

OPSPORING VERZOCHT!
RECTIFICATIE
In onze vorige uitgave plaatsten wij een foto
met oproep ons te helpen met het identifi-
ceren van de personen op de foto van de
eerste sleuteloverdracht. Een aantal lezers
hebben ons gewezen op wat fouten in de
berichtgeving.

Allereerst is de foto genomen op zaterdag 1
september bij de oplevering van het eerste con-
tingent woningen, voor de deur van Stuur-
boord 2 (Stuurboord kent alleen maar even
nummers). Op de achtergrond zijn de wonin-
gen van Bakboord in aanbouw te zien. Dank-
zij dhr. Ton Lentjes was al snel duidelijk dat,
naast de burgemeester Hein Aalders, Herman
Hendriks en Ruud van Aalten te zien zijn.
Lastiger was de speurtocht naar de dame die
de sleutel overhandigd krijgt. Deze dame blijkt
echter niet de eerste bewoner en haar naam is

BETROKKEN BEWONERS

niet Jansen. Haar buren Ben en Els Helsen
waren de eerste bewoners en de vrouw op de
foto is Mien de Groot, geboren en getogen in
Huissen, aan het Karburgsepad. Zij heeft tot
2006 op Stuurboord gewoond en is toen ver-
huisd naar verzorgingshuis de Goudreinet aan
het Binnenveld.
Verder is gebleken dat alle personen op de foto
inmiddels zijn overleden. Maar ja 50 jaar is
ook een lange tijd.

Onze Wijkkrant heeft de luxe dat 30 bewoners be-
reid zijn 4 keer per jaar de krant in hun wijk te be-
zorgen. Maar soms zijn bezorgers ook eens op
vakantie en met recht. Dat was nu het geval voor
de wijk van Ine van Harskamp. Ook de krantver-
deler voor deze wijk Maria Carpay was op vakan-
tie. Er was dus een probleem.
Maar hoe mooi is het dat zo’n probleem door de
gezamenlijke bewoners wordt opgelost. Marjo
van Althuis ging de verdeelfunctie van Maria Car-
pay op zich nemen en Leon en Nelly Knoben ver-
zorgen de wijk van Ine van Harskamp. Daardoor
verdienen zij met zijn allen de nominatie Betrok-
ken Bewoners. Op de foto het gezelschap voor
de deur van Leon Knoben.

AMB8

Een afspraak
wordt soms afgeblazen

een ballon die blaas je op
en blaas je hoog van de toren

krijg je de kous vaak op de kop

De een die blaast de aftocht
een vulkaan die blaast soms as

een volle blaas moet snel geleegd
en ik, ik blaas goed glas

DOOR JAN WERKMAN

en zijn er ook mensen die zich in willen zet-
ten.
Gelukkig hebben we nog tijd om plannen te
ontwikkelen. Dus roepen we iedereen die zich
betrokken voelt op, om nog ideeën in te stu-
ren, maar vooral ook om mee te helpen met
het uitwerken ervan. Natuurlijk kunnen we
nog meer ideeën en helpende handen gebrui-
ken. Het moet een feest worden van en voor de
Zilverkampers. Laten we er met zijn allen iets
bijzonders vanmaken. Meld u, of uw idee, aan
op zilverkamp50@gmail.com.

COMITÉ 50 JAAR ZILVERKAMP

WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ

Praktisch punt: de wijkhuiskamer is nu nog
niet open en hoe weet je of jóuw dak al die se-
dumplantjes kan dragen?
We hebben contact gezocht met Joke Hofstee
van ‘Meer groene daken’. Zij is bereid om bij
iedereen die zich heeft opgegeven langs te
komen voor een dakschouw. Ze kan dan met-
een aangeven of het dak geschikt is voor het
aanleggen van een sedumdak. Is dat het geval,
dan kan zij een offerte gaan maken. Een of-
ferte waarin de hele aanleg door Joke en haar
team wordt gedaan, óf een offerte waarbij re-
kening wordt gehouden met het zélf aanleg-
gen van het sedumdak. De dakschouwen
kunnen in het najaar plaats vinden. Het wer-
kelijke aanleggen van het sedumdak kan het
beste in het voorjaar gebeuren.

Geïnteresseerd?
Bent u ook geïnteresseerd in het omtoveren
van uw garage-/schuur-/plat dak tot een groen
sedumdak en wilt u ook een dakschouw?
U kunt zich daarvoor nog aanmelden op
natuurdichtbij.huissen@gmail.com.

De oproep van Werkgroep Natuur Dichtbij
over het aanleggen van een groen dak (in de
vorige wijkkrant) leverde meer dan 15 aan-
meldingen op voor een informatiemiddag
of -avond over dit onderwerp. De werkgroep
is daar heel blij mee en is meteen gaan
brainstormen hoe zo’n bijeenkomst te
organiseren.

HARTVEILIG WONEN
Voor een hartveilige omgeving is het onder an-
dere belangrijk dat voldoende vrijwilligers kunnen
reanimeren en de reanimatievaardigheden regel-
matig oefenen. De stichting Kloppend Hart voor
Lingewaard organiseert in alle woonkernen cur-
sussen om je vaardigheid op peil te houden.
Neem je verantwoordelijkheid en meld je aan voor
een (opfris)cursus.
Ga naar de website: www.kloppendhartvoorlinge-
waard.nl en zoek naar een passende cursus bij
jou in de buurt. Woon je op de Zilverkamp dan
steunen wij je met €10,- voor een opfriscursus en
€20,- voor een volledige reanimatiecursus. Stuur
je subsidieverzoek naar w.hulshof@hetnet.nl.

Onze zuiderburen
hebben een
duidelijke benaming
voor een AED.

Hoe tevreden
zijn bewoners
met hun opgeknapte
straat?
In fase 1 en een deel van fase 2 zijn de
werkzaamheden afgerond. Om erachter te
komen wat de bewoners vinden van hun
straat heeft de gemeente een enquête uit-
gezet. Ongeveer 20% van de bewoners heeft
de vragenlijst ingevuld.

Bijna 90% van de reacties is positief
Dit blijkt uit de reacties op de vraag: “Hoe te-
vreden bent u over het algemeen met uw
buurt?” De scores die gegeven konden worden
waren: positief, neutraal of negatief. Ongeveer
70% van demensen de hebben gerageerd is po-
sitief over het groen en de samenhorigheid.
Over de bestrating en de verkeersveiligheid is
62% positief. In een deel van de Zilverkamp
zijn de mogelijkheden om te parkeren be-
perkt. Dit is ook terug te zien in de resultaten.
20% van de bewoners is dan negatief over de
parkeermogelijkheden.

Vragenlijst
De gemeente wilde ook graag weten hoe te-
vreden de bewoners zijn met de manier
waarop ze betrokken zijn geweest bij het
maken van de plannen. Dit scoort goed.
70% is hier positief over, 20% neutraal en 10%
geeft aan hier negatief over te zijn.
Vanaf dit jaar stuurt de gemeente ook een vra-
genlijst naar de bewoners bij de start van de
planvorming voor hun straatcluster. Hiermee
kunnen ze zien of er een verschil is tussen de
situatie vóór het opknappen en erna.

Reageren op het ontwerp
voor de Grevenveld
Tijdens de bijeenkomsten van Fase 2 is
door de gemeente besloten om de revi-
talisering van het Grevenveld later op
te pakken. Alle opmerkingen van bewo-
ners over deze revitalisering zijn verza-
meld en inmiddels heeft de gemeente
het voorlopig definitief ontwerp voor
deze straat klaar.

Tot uiterlijk 10 oktober 2021 kunt u rea-
geren op het voorlopig definitief ontwerp
via samen.lingewaard.nl/grevenveld. Lukt
het u niet om het ontwerp te bekijken via
ons platform of uw reactie achter te
laten? Neem dan contact op met Willem
Bijker, projectleider revitalisering Zilver-
kamp via w.bijker@lingewaard.nl of (026)
326 01 11.

Hoe gaat het verder?
Het ontwerp en eventuele reacties of op-
merkingen leggen we voor aan het col-
lege. Na het besluit van het college is het
ontwerp definitief. Er zijn dan geen aan-
passingenmeermogelijk. Na instemming
van het college volgt de voorbereiding
van de uitvoering. We verwachten de
werkzaamheden in de eerste helft van
2022 uit te voeren.

Wilt u meer informatie?
Op de site samen.lingewaard.nl/zilverkamp-
steedsmooier vindt u het rapport. Hierin ziet u
voor elke straatcluster het gemiddelde cijfer op
alle vragen van de vragenlijst. Ook ziet u hier
van elke vraag de totale uitslag.

HET DAK OP (2)


