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Tiny houses in onze wijk
Eerste Oekraïners worden
begin oktober verwacht

Stichting de Zilverkamp (SdZ) is nu ruim an-
derhalf jaar in onze wijk actief als onafhan-
kelijk platform. Wat betekent dat eigenlijk,
een onafhankelijk platform zijn? Wat doet
zo’n platform en voor wie? Sjoerd Blom (be-
stuurslid van SdZ) vertelde hier tijdens het
Open Huis van het Zilverhuus meer over.
Hij deelt dit graag met alle wijkbewoners.

Sjoerd: “In 2021 is de stichting opgericht met
als doel een onafhankelijk platform te zijn van
de woonwijk. De stichting komt in de plaats
van de beide wijkplatforms. Het grote verschil
is, dat de stichting een rechtspersoon is en
ANBI status heeft. De stichting kan subsidies
aanvragen, contracten afsluiten en budgetten
beheren die de bewoners/wijk toebehoren. Zo
heeft de stichting een huurcontract met de ge-
meente (het Zilverhuus) en heeft de stichting
(sponsor)gelden ingezameld om het Zilver-
huus, de huiskamer van onze wijk, volledig in
te richten. Als bestuur kijken we terug op een
intensieve succesvolle startperiode.”

Voor en door bewoners
Waarvoor kunnen bewoners bij de stichting te-
recht? Sjoerd: “Het antwoord is simpel: wil jij

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?
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“Met succes
aan het
werk voor
onze wijk”

INTERVIEW
MET SJOERD BLOM

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

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

EVEN VOORSTELLEN:

Rob Klingen
wijkcontactpersoon
Wie wel eens in het Zilverhuus komt,
kan daar Rob Klingen tegen het lijf
lopen. Na zijn pensionering is hij
‘wijkcontactpersoon’ geworden voor
de Zilverkamp.

Rob heeft op de ‘Sociale Academie’ gezeten
en de richting opbouwwerker gevolgd. Ver-
volgens heeft hij in diverse wijken in Arnhem
gewerkt, o.a. Malburgen en Klarendal. Na zijn

pensionering vroeg de
directeur van SWL, een
oud-collega van Rob, of
hij het een en ander kon

doen voor SWL, samen met
vrijwilligster Marilo Janssen.

Daar is een start mee gemaakt, maar helaas
kwam corona en alle activiteiten werden stilge-
legd.
De renovatie/verbouw van het Zilverhuus ging,
met onderbrekingen, ondertussen wél door en
tegen de tijd dat het officieel werd geopend werd
Rob gevraagd om vanuit het Zilverhuus wijkcon-
tactpersoon te worden. Rob: “Dat wilde ik wel, ik
vind contact leggen met mensen erg leuk”.
De opening van het Zilverhuus vond Rob gewel-

dig: “Mooi om al die wijkbewoners te zien die kwa-
men kijken en wat een gezellige sfeer!” Wat hij
ook mooi vindt is hoe het Zilverhuus er nu uit ziet.
Hij heeft bewondering voor wat de vrijwilligers
hebben bereikt met het omtoveren van een paar
ruimtes naar een prachtige wijkhuiskamer. “Het is
een accommodatie geworden waarin van alles
kan plaatsvinden en veel vanuit de wijk georgani-
seerd kan worden: Yoga, baby-gym, werkgroe-
pen, schildercursussen….” Rob hoopt dat het
Zilverhuus een bruisend hart wordt van de wijk
waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Heeft u ideeën over dingen die in het Zilverhuus
kunnen plaatsvinden of ándere vragen en opmer-
kingen? Rob kunt u vinden in het Zilverhuus op de
dinsdagmiddag als daar ook het Maatschappelijk

werk, Waardwonen en stichting Mee aanwe-
zig zijn, maar ook bij de Koffieochtend op de
donderdag (1ste van de maand). Tevens kunt
u contact met hem zoeken door een mail te
sturen naar Zilverhuus@gmail.com.
U kunt voor allerlei vragen bij hem terecht, bij-
voorbeeld: “Hoe starten we een buurtpreven-
tie-app?”, “Ik heb problemen in mijn woon-
situatie”, “We willen wat veranderen in onze
straat, bij wie moeten we daarvoor aanklop-
pen?”
Rob: ”Ik heb absoluut niet voor alles een op-
lossing, maar ik kan wél zoeken naar een op-
lossing of de vraag op de goede plek
neerleggen.”

iets organiseren voor de wijk of voor bewoners
van jouw straat of wil je juist de wijkbelangen
behartigen, dan ben je bij ons aan het juiste
adres! Denk bijvoorbeeld aan het Zilverhuus,
het 50 jarige bestaan van de wijk of juist alge-
mene zaken zoals verkeersveiligheid, duur-
zaamheid en groen.
Voor problemen als een kapotte prullenbak of
een geschil met de gemeente, ben je bij ons
aan het verkeerde adres. Wij verwijzen bewo-
ners wel door naar de juiste ambtenaar binnen
de gemeente of de procedure die gevolgdmoet

worden. Wanneer een pro-
ject of een belang bij ons

wordt ingebracht door bewoner(s), blijft dit
een project van de bewoners. De stichting
zorgt voor de juiste omstandigheden. Denk
hierbij aan: objectief advies, het verkrijgen
van subsidies, het belang borgen bij de ge-
meente. De bewoners zelf staan dus wel
aan de lat voor de uitvoering van het pro-
ject of belang, maar zonder de ‘romp-
slomp’.”

Actieve wijk
Hoe wordt of blijft de Zilverkamp een ac-
tieve wijk? Sjoerd: “We merken dat de vrij-
willigersbehoefte verschuift van lange

betrokkenheid naar een eenmalige inzet of al-
leen één specifiek project. Om aan deze be-
hoefte beter invulling te geven, willen wij
binnenkort met de wijkbewoners twee brain-
stormsessies houden. De bedoeling is om een
flexibele schil te bouwen, waarbij de wijkbe-
woner aangehaakt blijft en wanneer de be-
hoefte er is de stichting kan benaderen.

Dus als u mee wilt denken, geef u dan op mid-
dels sdzilverkamp@outlook.com. U krijgt van-
zelf te horen wanneer de avonden worden
gepland.”
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COÖPERATIE DUURZAAM ZILVERKAMP

Bij veel huishoudens zit de schrik er goed
in en anderen zullen dat nog gaan mee-
maken als ze de energie-eindafrekening
zien. Die is meestal torenhoog en het
maandbedrag schiet omhoog. Met nostal-
gie denken we aan de tijd dat energie ge-
leverd werd door een nutsbedrijf tegen
een zo laag mogelijke tarief. Nu zijn de
prijzen afhankelijk van commerciële par-
tijen en geopolitieke spelletjes.

WAT KUNNEN WE
ERTEGEN DOEN?
Bijna iedereen weet dat er veel aan de hand
is met ons milieu en daardoor is er de nood-
zaak om naar andere energiebronnen te zoe-
ken die geen belasting vormen voor dat
milieu. Daarbij stellen wij als coöperatie ons-
zelf de vraag of we én een beter milieu én
een lagere prijs voor onze energie zouden
kunnen bereiken. Dat begint natuurlijk bij
duurzamer leven: Korter douchen, minder
(warm) water gebruiken, duurzamere voe-
ding, minder autogebruik, minder vliegen.
Als woningeigenaar vragen velen zich af of
er langzamerhand niet een duidelijke route
is voor verduurzaming. Een route van maat-
regelen in huis om met minder energie toe
te kunnen. Ook de overheid begrijpt dat en
zoekt naar wegen hoe ze huiseigenaren kan
helpen.

OVERHEID AAN ZET
De gemeente Lingewaard helpt individuele
bewoners bij het nemen van grote en kleine
maatregelen voor verduurzaming. Ze doet
dit via het Energieloket waar iedereen uit
Lingewaard informatie kan krijgen. Zie
www.energieloketlingewaard.nl voor loca-
ties en informatie.
De gemeente werkt ook aan onderzoeken
voor een zogenaamde collectieve warmte-
voorziening. Op dit moment komen er tech-
nische gegevens en uitkomsten van diverse
onderzoeken beschikbaar. Of zo’n collec-
tieve oplossing voor een hele wijk of zelfs
heel Huissen of heel Lingewaard haalbaar is,
moet nog blijken.
In de Zilverkamp praat de Coöperatie Duur-
zaam Zilverkamp daarover met de gemeente
mee. Wij van de coöperatie vertegenwoordi-
gen de inwoners van de wijk samen met

Waardwonen. We willen een
duurzame, betaalbare, be-
trouwbare en vriendelijke op-
lossing. Het is nog niet
duidelijk of die er is en komt,
temeer daar de overheid
streeft naar een gasloze oplos-
sing, die om eigen energie-
bronnen en energieopslag
voor de winter vraagt en hier
moeilijk te vinden is.

WONINGEIGENAAR
AAN ZET
Terwijl de gemeente zoekt
naar een oplossing voor
duurzame warmte in de
wijk, zijn veel woningeige-
naren al lang zelf bezig. Ze
proberen naast duurzamer
leven om, bijvoorbeeld met
technische maatregelen,
het energieverbruik omlaag
te brengen of gebruik te
maken vanmeer duurzame
energie. Ze doen het op dit moment
zeker gedreven door de hoge energielasten.
Te nemen stappen zijn bijvoorbeeld:

1. Isoleren en kierdicht maken. Leidt tot min-
der stookkosten. bijv. 10%.

2. Aanschaf elektrische (PV-) zonnepanelen.
Halvering elektriciteitskosten of zelfs geen
kosten.

3. Aanschaf nieuwe hoog rendement CV-ketel
met warmtepomp. Besparing erg afhankelijk
van isolatie. Deels is montage van andere ver-
warmingsradiatoren nodig of deels vloerver-
warming. Combinatie met PV-zonnepanelen
nodigin verband met hoger elektriciteitsver-
bruik. Besparing van 30% tot 70% op stook-
kosten haalbaar. In al deze situaties is er
sprake van behoorlijke investeringen die pas
na een aantal jaren zoveel besparing oplevert
als de aanschaf van de voorziening kost. Je
bent je spaargeld dus een poosje kwijt of je
moet geld lenen. Geld dat je wel kunt aflossen
uit de besparing. Bij steeds hogere energie-
prijzen wordt die ‘terugverdientijd’ steeds kor-
ter. Daarna heb je louter winst.

COÖPERATIE
DUURZAAM ZILVERKAMP
AAN ZET
Eerder hebben we verteld hoe wij deels met
woningcorporatie Waardwonen een rol wil-
len spelen voor de bewoners in de verduur-
zaming en de warmtevoorziening. Daarvoor
hebben wij de gemeente voorgesteld een
energiewinkel te openen nabij het winkel-
centrum en de wijkhuiskamer waarin we
voorlichting en advies willen geven. Over
technieken, installaties, werkzaamheden,
aan te schaffen middelen maar ook over de
manier van financieren en het verkrijgen
van subsidie. Daarnaast voeren we overleg
met de gemeente over de plannen voor de
collectieve oplossing. Daar worden de bewo-
ners in betrokken.
Een dezer dagen krijgen we inzage in de on-
derzoeken die hebben plaatsgevonden en
werken we samen met Waardwonen en de
gemeente aan projectvoorbereiding voor
een vervolg.

Er is weer een nieuw initiatief in onze wijk:
het ‘Buurtkastje’. Het is géén minibieb,
maar een kastje met levensmiddelen en
drogisterijartikelen.

Annemieke Jongejan is dit initiatief gestart om
mensen, die dit nodig hebben (weinig geld heb-
ben), te helpen. Je mag spullen uit het kastje rui-
len, of alleen iets meenemen. Je kunt ook alleen
wat neerzetten. Mocht je spullen hebben die
er niet in passen, stuur dan een mail naar
Annemiekjongejan@gmail.com.
Het buurtkastje kan ook gebruikt worden door
mensen die iets willen ruilen tegen verspilling.
Het buurtkastje staat bij Schans nr. 11, er zijn
een paar regels voor het gebruik:
• Geen alcohol
• Geen tabak
• Geen gekoelde producten
• Geen medicijnen

Betaalbare en haalbare duurzaamheid?
Activiteiten
in het Zilverhuus
Steeds meer bewoners weten de nieuwe
huiskamer van onze wijk te vinden. Het aan-
tal activiteiten in het Zilverhuus groeit ge-
staag. Dat geldt voor de vaste en voor een
ieder toegankelijke activiteiten (zie over-
zicht), maar ook voor (besloten) bijeenkom-
sten van wijkbewoners (bewonersinitiatieven)
en andere organisaties en clubs zoals sport-
verenigingen, muziekclubjes, patiëntenver-
eniging en huisartsenoverleg. De inloop-
bijeenkomsten die de gemeente voor de
diverse straatclusters organiseert, zullen
ook in het Zilverhuus gehouden worden.

MAANDAG (elke week)
10.00 - 12.00 uur
MEE Gelderse Poort

DINSDAG (elke week)
10.00 - 12.00 uur
Creatief café

DINSDAG (elke week)
13.30 – 15.30 uur
Wijkcontactpersoon Rob Klingen
aanwezig voor vragen van wijk-
bewoners

DINSDAG (elke week)
13.30 - 15.30 uur
Open inloopspreekuur Participatie-
punt (SWL in combinatie met
WaardWonen, Rijnstad Maatschap-
pelijk werk en MEE Gelderse Poort)

WOENSDAG (elke week)
16.30 - 19.00 uur
Open Eetcafé

WOENSDAG
(eerste woensdag van de maand)
19.30 - 20.30 uur
Rechtswinkel

DONDERDAG
(tweede donderdag van de maand)
10.00 - 12.00 uur
Koffieochtend

VRIJDAG (elke week)
10.00 - 12.00 uur
Brei-, haak- en naaicafé

VRIJDAG (elke week)
10.00 - 12.00 uur
Lingetalent Naaiatelier

ZATERDAG
(eerste zaterdag van de maand)
14.00- 16.00 uur
Repaircafé

THEATERLESSEN
voor de jeugd bij
Theaterschool Theater&Zo
Theaterschool Theater&Zo begint deze
maand weer met lessen in toneel, film,
musical of zang voor verschillende leeftijds-
groepen. Elke groep werkt in de eerste helft
van het jaar toe naar een door de leerlingen
zelfgemaakte presentatie. In de tweede
helft van het jaar wordt er toegewerkt
naar een gezamenlijke productie van alle
leerlingen van de school.

De lessen worden gegeven door theaterdo-
cente Zora de Leeuw-Smith, afgestudeerd aan
de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ. Zij heeft
op meerdere plekken in Nederland als thea-
ter- en musicaldocent gewerkt met alle moge-
lijke groepen van peuters tot en met
bejaarden. Maar het was vooral haar ambitie
om een eigen school te starten. Kort voor de co-
rona is ze daarmee begonnen en is ze gestart
met een theaterschool in Huissen.

Overzicht van het lesaanbod
Musicallessen voor 4 - 6 jaar waarbij op een
laagdrempelige en speelse manier wordt ken-
nisgemaakt met alle aspecten van een musi-
cal.
Toneel voor 7+ waarin vooral aandacht om
zelf tekst te bedenken en vervolgens uit te voe-
ren.
Zang voor 7+ waarin de zanglessen in groeps-
verband zijn opgedeeld in drie elementen : ge-
zamenlijke warming-up, ensemblezang en
individuele zang om te werken aan de ont-

wikkeling van de stem en aan het presenteren
van een liedje voor een publiek.
Musical voor 7+ in deze lessen wordt aandacht
besteed aan spel, zang en dans. Naast deze ele-
mentaire vaardigheden wordt de zangstem
ontwikkeld en veel aandacht besteed aan dan-
sen. Uiteindelijk resulteert dit in een zelfbe-
dachte voorstelling.
Een nieuwe cursus filmacteren voor 10+. Zora
leert alle vaardigheden om met zelfvertrou-
wen voor een camera te acteren en filmmaker
Sam filmt scenes, die worden bestudeerd op
wat werkt of niet werkt. In ongeveer acht les-
sen wordt gewerkt aan een korte film.
Toneelcursus voor 18+ waarin spelvaardighe-
den worden geleerd door middel van oefenin-
gen. Ervaring is absoluut geen vereiste.

Alle lessen vinden plaats in de pleinzaal van
de protestantse kerk op Raadhuisplein 35.
Informatie over data, tijden, inschrijving,
gratis proefles is te vinden op www.theater-
schooltheaterenzo.nl. Mails kunnen worden
gestuurd naar info@theaterschooltheater-
enzo.nl.

Buurtkastje
Elkaar helpen én voedsel-
verspilling tegengaan

Repaircafé Huissen
weer van start
Na de zomerstop ging het Repaircafé Huis-
sen op zaterdag 3 september weer van start
in het Zilverhuus. Er werden 15 reparaties uit-
gevoerd. Dit keer waren het onder andere kof-
fiezetapparaten, stofzuigers, laders, een
wekker, een broodrooster en een radio. Ver-
der werd er wat klein verstelwerk gedaan
door de naaister.
Alles wat binnen het huishouden draagbaar (te
tillen) is, kunt u laten repareren bij het Repair-
café. Regelmatig worden koffiezetapparaten,
stofzuigers, kinderspeelgoed (poppen, trei-
nen), radio’s of wekkers meegebracht voor re-
paratie. Ook kleine kledingreparaties worden
uitgevoerd. Er is een naaister aanwezig om
kleding te verstellen of een broek korter te
maken.
Het Repaircafé is duurzaam én goedkoop,
want weggooien kan altijd nog! Zo’n 90 % van
alle reparaties lukt. Het repareren is gratis.
Alleen de materiaalkosten (in het algemeen
kleine bedragen) moet u betalen.
Kom gerust naar het gezellige Repaircafé op
de eerste zaterdag van de maand in het
Zilverhuus, de koffie/thee staat (bijna) klaar.

`
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Op weg naar
een gezonde leefstijl

GO! helpt kinderen
met overgewicht
Sonja Edelaar is leefstijlcoach. In Huissen
begeleidt ze kinderen en jongeren met
overgewicht naar een gezonde leefstijl.
Sonja is erg enthousiast over haar werk (zij
heeft de aantekening kinderleefstijlcoach)
en over het GO programma. Daar wil de
redactie meer over weten.

Sonja: “Kinderen en jongeren (tot
18 jaar) met overgewicht kunnen
meedoen aan het GO programma,
dat over voeding, bewegen, slapen
en ontspanning gaat. GO! staat voor
Gezond Onderweg! Behalve leefstijl-
coaching biedt GO een uurtje sport per
week aan (in de nieuwe turnzaal bij OBC
Huissen) en individuele kooklessen. Een en-
kele keer hebben we een kookworkshop (zoals
afgelopen februari in het Zilverhuus). Ik ben
als leefstijlcoach het centrale aanspreekpunt,
zeg maar de spin in het web. Kinderen en jon-
geren komen bij mij terecht via bijvoorbeeld
huisarts, kinderarts of fysiotherapeut. Een ver-
wijzing is niet noodzakelijk. Als ouders zich
zorgenmaken over het gewicht van hun kind,
dan kunnen ze ook zelf komen. GO is dus laag-
drempelig en kost ouders niets (gemeente Lin-
gewaard betaalt).”

Maatwerk
De leeftijd van de kinderen en ‘waar ze staan’
zijn belangrijke aanknopingspunten. Sonja:
“Je zoekt in de eerste plaats aansluiting met
het kind. Als een kind graag wil gaan bewe-
gen, dan ga ik daar allereerst mee aan de slag.
Verder verschillen de omstandigheden van ba-
sisschoolkinderen enorm van middelbare
scholieren. Kinderen op de basisschool zijn
heel afhankelijk van hun ouders in de keuzes
die ze maken. Bij deze leeftijdsgroep heb ik
ook veel gesprekken met de ouder, want die
bepaalt wat er in huis is en wat er aan lekkers
gegeten wordt. Op de middelbare school heb-
ben kinderen veel meer hun eigen vrienden-
kring, het toezicht van ouders is minder,
jongeren kunnen makkelijk naar de super-
markt om wat lekkers te halen. Met middel-
bare scholieren heb ik dan ook een heel ander
gesprek danmet kinderen van de basisschool.
Voor beide leeftijdsgroepen geldt dat zij hun
eigen keuzes maken. We kijken dus erg naar
wat in een specifieke situatie mogelijk is. En
dat is heel belangrijk, want dan komt het van-
uit de kinderen en jongeren zelf.”

Wilt u meer weten over GO? Neem dan contact op
met Sonja Edelaar. U kunt haar mailen, sonjaede-
laar@go-nl.nl of bellen op 06 44554932.

Het verhaal van Bram:
“GO-sport,
mijn leukste uurtje
van de week”
Bram (9) speelt graag buiten met zijn
vriendjes. Als het regent gaat hij op de bank
hangen en kijkt een filmpje op zijn tele-
foon. Tijdens de coronatijd werd Bram wat
zwaar. Daar had hij zelf geen last van, toch
volgde hij het advies van de jeugdarts op
om naar GO te gaan. Bram: “Eerst dacht ik,
wat is dat, GO? Toen zag ik de website en
vertelde Sonja wat we allemaal gingen
doen. Ik dacht: nou, dat is best leuk. Ik ben
het toen gewoon gaan doen.”

Vanafmaart gaat Bram elke donderdagmiddag
naar GO-sport. In de nieuwe turnzaal bij OBC
Huissen doet hij mee aan een uurtje beweegles
van Cindy. Bram: “We hebben eerst vijf minu-
ten speeltijd. Dan mag je werken aan iets wat
je nog niet kunt en graag wilt leren. Ik heb
toen geleerd om een salto op de trampoline te
maken, dat wilde ik graag. Na de speeltijd
stemmen we meestal over wat we gaan doen,
bijvoorbeeld trefbal of verstoppertje in het
donker.”
Moeder Wendy vult aan: “Cindy probeert tus-

In de Wijkkrant van juni werd uitvoerig ver-
meld dat Het Zilverhuus op 21 mei Open
Huis hield voor alle inwoners van de wijk.
Wijkbewoners en organisaties organiseer-
den een informatiemarkt en menigeen is
wellicht stil blijven staan bij het overzicht
van ’Initiatieven van wijkbewoners’. Er
komt een hele reeks aan je voorbij: ‘Bomen-
route’; ‘Duurzaamheid’; ‘Muziekproject’;
’Werkgroep kunst’; etc. Daarnaast word je
nog eens verrast door de diverse interviews
en verslagen van gesprekken.

Hedy d'Ancona
Ik noem haar omdat zij in de jaren 80 als mi-
nister een initiatief van de Deense Overheid
liet overwaaien naar Nederland. Cursussen
volwasseneducatie, die niet zo goed werden
bezocht, werden vervangen door kleine ken-
nisgroepen, studiegroepen. In dergelijke groe-
pen kan men zich, indien gewenst, door het
leggen van allerlei contacten verder ontwik-
kelen.

Studiekringen50Plus
De Landelijke bibliotheek en regionale biblio-
theken richtten in samenwerking met allerlei
bestuursorganen ‘Studiekring50Plus’ op. De
naamgeving is wat verwarrend, men gaat echt
niet uitgebreid studeren.

Er zijn in Nederland nu 109 kringen en in 2019
werd gestart in Huissen. Deze kring (een vaste
groep van zo'n 10/12 personen) komt elke drie
weken bij elkaar op vrijdagochtend van 10 tot
12 uur in de mooie ’kloosterkapel’ grenzend
aan de bibliotheek. Men start met het bespre-
ken van de actualiteit, vaak aan de hand van
een krantenartikel. Soms vertelt een van de

aanwezigen iets over zijn/haar beroep, hobby
of een zelf gekozen thema.

Waarom kan dit voor jou
interessant zijn?
Je bent een senior die al over de 50 is, maar
nog wel graag over van alles en nog wat kan
en wil vertellen en daar ook anderen over wil
informeren. Nee, we gaan zeker niet eindeloos
discussiëren. Je wil meepraten met anderen,
bent nieuwsgierig, hebt veel levens- en werk-
ervaring.
Wellicht zijn er bewoners in onze wijk die zich
aan willen sluiten bij Studiekring50Plus
Huissen, word dan lid.

Lid worden
• Kan op elk moment.
• Zoek via de redactie contact met
• ondergetekende of
• Raadpleeg op het prikbord in de bibliotheek
• het datum overzicht en de contactadressen.
• Je kunt een paar keer geheel vrijblijvend
• deelnemen aan een van de ochtenden,
• sta gewoon op een van de geplande data
• om 10 uur op de stoep en we laten je binnen.

WIM FONTEIJN

Bekend
maakt bemind

ACTIVITEITEN VAN DE
WIJKVERENIGING

HALLOWEEN!
29 oktober is het zover:
Halloween! De wijkvereni-
ging is al weer druk bezig
met het voorbereiden van de
jaarlijkse griezeltocht in het park. We weten nu al
dat het heel erg spannend wordt. Reserveer deze
datum vast in jullie agenda.
Wil je zelf griezelen? Meld je dan aan via onze
website: www.zilverkamp.nl.

KERSTGALA
Het Kerstgala houden we op zaterdag 17 de-
cember. Voor de jongeren van 15.30 - 17.30 uur
en voor de tieners van 19.15 - 21.45 uur.
De dresscode is Gala.

Je dient eerst de snelheid per uur te
berekenen: bij 6 minuten is dat 10 km/uur.
Bij 5 minuten is dat 12 km/uur. Nu kun je
een gemiddelde snelheid/uur berekenen,

dus (10+12)/2=11 km/uur.
Hans doet er dus 60:11=

5,454545454545 minuten over.

Dit keer vielen Jan van Swaay
en Bert Tromp in de prijzen.

Dit voorjaar, tijdens de uitbundige bloei,
werden de bomen in de bongerd van de
Zilverkamp geconfronteerd met een zware
nachtvorst. Het gevolg was dat een groot
deel van de bloesem, vooral van de wat
vroege soorten, bevroor. Daarna wisten
verschillende soorten vogels de restanten
te verorberen.

Het bestuur van de stichting Bongerd de Zil-
verkamp organiseert al jaren kleinschalige ac-
tiviteiten. Zo waren er steeds in samenwerking
met de imker bijenlessen voor scholieren, wer-
den er nieuwe bomen geplant in het kader
van boomplantdag en werden senioren van
dagopvang Betuweland getrakteerd op kersen-

eten in een gezellige ambiance. Ook milieu-
groepen uit het land werden regelmatig ont-
vangen en er was ook een bijeenkomst met de
donateurs. Doordat er dit jaar geen kersen
waren, moest helaas worden besloten al deze
activiteiten te schrappen.
Het onderhoud van de bongerd is een continu
proces. Aandacht voor de kwaliteit van de
bomen, het knippen van de hagen en het
maaien van de boomspiegels vragen veel aan-
dacht. In het najaar en de winter zullen er, in
samenwerking met de groenafdeling van de
gemeente, veel snoeiwerkzaamheden worden
uitgevoerd. Enkele oude bomen moeten wor-
den vervangen. Bij het opruimen van het
snoeihout zijn vrijwilligers van harte welkom.

sendoor ook extra leuke dingen te doen met
de kinderen, zoals laatst lasergamen.” Een
leuk uurtje? Bram kijkt blij: “Ik vind dat wel
het leukste uurtje van de week!”
Bram deed nog een andere leuke GO-activiteit:
koken met Willem. Bram: “Willem vroeg me
wat ik het allerviest vond: dat zijn spruitjes,
die lust ik echt niet. Willem heeft toen spruit-
jes klaar gemaakt die ik lekker vond! Het
avondeten dat ik samen met Willem heb ge-
kookt, ging in bakjes mee naar huis. Iedereen
zat te smullen.”
Sonja is de spin in het GO-web. Met haar heeft
Bram regelmatig gesprekjes hoe hij “in de
lengte” kan gaan groeien. Door meer te bewe-
gen én anders te eten, groeit Bram nu in de
lengte: sinds maart wel twee cm!
Bram: “Eerst, toen ik nog niet bij Sonja was,
at ik altijd yoghurt met chocopops erin. Nu eet
ik halfvolle kwarkmet banaan en af en toe een
appeltje erbij.” Het smaakt Bram goed, maar
soms, heel soms, mist hij zijn chocopops
enorm. Bram: ”Daar merkt niemand wat van,
maar van binnen kan ik dan helemaal los
gaan: geef mij die chocopops terug!”
De gesprekjes met Sonja hebben er ook voor
gezorgd dat de voorraadkast in huis er nu an-
ders uitziet. “Papa en mama doen mee en
broer Guus doet ook een beetje mee”, vertelt
Bram. Moeder Wendy straalt: “Het is Bram die
ons aangestoken heeft. Met z’n enthousiasme,
zonder oordeel er gewoon aan beginnen.”

Tegenvallende oogst bij Kersenbongerd
de Zilverkamp

De Zilverkamp heeft
meer vrijwilligers nodig
Er is veel te doen op de Zilverkamp. De
renovatie van de wijk is nog volop aan de
gang. Om dit tot tevredenheid van ons, wijk-
bewoners te doen, is inspraak van groot be-
lang. En dan nog zal iedereen water bij de
wijn moeten doen, maar bedenk wat het
alternatief zou zijn en de gemeente in haar
eentje de plannen zou maken en invullen.

Er zijn veel plannen in de wijk waarvoor men-
senhanden nodig zijn. We hebben een huiska-
mer, waar inmiddels aardig wat activiteiten
plaatsvinden. Er zijn echter welgeteld drie vrij-
willigers met dit project bezig.
Ook de herhaalde oproep in Onze Wijkkrant
van comité Zilverkamp 50 Jaar voor vrijwille-
gers heeft weinig response gekregen.
In 2020 riep René Mulder, als scheidend voor-
zitter van het wijkplatform, iedere Zilverkam-
per op zich vooral met het reilen en zeilen in
de wijk te bemoeien. Daar wordt onze wijk
beter van! De huidige beperkte groep vrijwilli-
gers kan dit niet alleen!
Wij hopen dat bij velen de wil er wel is, maar
de weg nog niet is gevonden. Is er een wil,
maar zoek je de weg, stuur dan een mailtje
aan zilverhuus@gmail.com of aan Stichting De
Zilverkamp sdzilverkamp@outlook.com.

OPLOSSING BREINBREKER 12
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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

Een gezellig
en sfeervol café

in het hart
van de wijk!

Er is altijd wat te doen
in De Kuul.

OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

Vlag en vlaggenmast
Volgend jaar bestaat de Zilverkamp 50 jaar. In
Onze Wijkkrant hadden we een prijsvraag uitge-
schreven voor een passend logo en daar heeft
Myrthe Bult een mooie invulling aan gegeven. Wij,
het comité 50 jaar, stellen ons voor om volgend
jaar de vlag uit te hangen, maar dan een met het
logo van 50 jaar Zilverkamp.
Maar wat blijkt, op de hele Zilverkamp is er in de
publieke ruimte geen vlaggenmast te vinden. Het
Comité is nu op zoek naar minimaal drie hoge
masten.
Heb je een vlaggenmast overcompleet of ligt er
een bij jou in de schuur of op jouw werk, dan
horen we dat graag. Stuur je bericht naar
zilverkamp50@gmail.com.
Hoe het ook zij, in 2023 gaat de vlag in top.

OLIFANTENPAADJES
Het is raar, maar waar: In onze wijk kun je
vele olifantenpaadjes vinden. Jammer, want
waar paadjes zijn, kunnen geen planten
groeien.

Op de Zilverkamp grenzen tuinen vaak aan
openbare groen, met name in de parkzones.
Tussen de tuinen en de grasvelden zijn bomen
en struiken aangeplant om de parkzone een
groene verbinding te geven met de tuinen en
het één groen geheel te maken. Als je nu door
het park loopt, zie je steeds meer poorten en
hekjes in die achtertuinen verschijnen.
Daarna wordt er via deze uitgang toegang ge-
zocht naar de parkzone. Maar omdat dit vaak
een modderige aangelegenheid is, komen er
tegels. Voor deze paadjes wordt plaatselijk
groen verwijderd of vertrapt en weer is er een
‘olifantenpaadje’ ontstaan (Olifantenpaadjes
zijn onofficiële paadjes, om van de ene naar
de andere plek te komen).
Jammer dat dit gebeurt, want er zijn mensen
die veel moeite doen om onze wijk groen te
maken en te houden. Ik zou iedereen, die zo’n
betegeld olifantenpaadje heeft aangelegd, wil-
len oproepen deze weg te halen.

Nieuw groen
op de Zilverkamp
Dit voorjaar zijn er 23 stukken groen aan-
gelegd in onze wijk! Groen waar bijen,
vlinders en andere insecten erg blij van
worden. Het zijn de groene daken, oftewel
sedumdaken, die aangelegd zijn naar aan-
leiding van onze ‘groendak-actie’.

In juni 2021 plaatsten we een artikel over de
mogelijkheid een groen dak aan te leggen. Tijd
om nu de balans op te maken van deze actie
samen met Joke Hofstee van ‘Meer Groene
Daken’. Zij heeft met haar bureau de actie uit-
gevoerd.

NATUUR DICHTBIJ

PROJECT SOCIAL SOFA
Het project Social Sofa waar veel Zilverkam-
pers hun cheque aan gedoneerd hebben,
gaat definitief door. Met de Lingewaard
Doet! actie is 1950 euro verzameld.
Er is een werkgroep samengesteld van
15 vrijwilligers die mee willen helpen de
betonnen sofa te beleggen met mozaïek.
Atelier4akker levert de mozaïekstenen.
Jan van Krieken is betrokken om een
ontwerp te maken op basis van de tekenin-
gen van kinderen van de scholen aan het
Ot & Sienpad.

Help mee de feestvreugde in onze wijk te verho-
gen en bestel een eigen vlag. Voor het formaat
70x100 in ‘full color’, betaal je 27 tot 15 euro af-
hankelijk van het aantal bestellingen. Stuur je op-
tionele bestelling naar zilverkamp50@gmail.com,
dan hoor je eind december wat de definitieve prijs
gaat worden.

De sofa is inmiddels besteld en afgeleverd en
zal tijden het maakproces opgesteld staan op
de binnenplaats van het Zilverhuus. Er zijn
naar schatting 300 manuren nodig voor het
mozaïekwerk, vandaar dat we alle handen van
vrijwilligers hard nodig zullen hebben.
Volgend jaar 10 juni is uitgeroepen als officiële
feestdag voor 50 jaar Zilverkamp. De sofa
zal dan geplaatst worden onder de platanen
aan de vijverzijde van het Zilverhuus. Wij zoe-
ken nog naar een partytent die tijdens de
bouw bescherming moet bieden aan de sofa.
Contact: zilverkamp50@gmail.com of het mo-
zaïekteam: sofa.mozaiek@gmail.com.

Door de coronamaatregelen konden we helaas
geen voorlichtingsbijeenkomst organiseren.
Toch kwamen er 30 aanmeldingen binnen!
Joke: “Er zijn nu 23 groene daken aangelegd.
Er kwamen drie afmeldingen en bij vier adres-
sen was er twijfel over het dragend vermogen
van het dak.”
Er zijn groene daken gerealiseerd op de Dissel,
Wieken, Landslag, Kolk, Holthuizerdreef, Dul-
lert, Muurdijk, Landouwen, Wildzang en
Kuunskop. Sommigen hebben het zelf aange-
legd, anderen hebben het door Joke en haar
collega’s laten doen.
Vooraf is Joke bij alle adressen langs geweest
om te kijken of het dak het gewicht van het
sedum zou kunnen dragen. De persoonlijke
aanpak werd zeer gewaardeerd. Joke: “Ik heb
vele mooie reacties gekregen.” Enkele reacties
stuurde ze ons toe:

“Eindelijk een groen dak! Dankzij de buurtactie
vonden wij eenvoudig een lokale leverancier.
Uitgebreid vooroverleg gehad met Joke van Meer
Groene Daken. Ook de mannen die het aangelegd
hebben verdienen een pluim.”

“Vanaf het eerste contact verliep alles heel soepel.
Duidelijk verhaal, korte lijntjes en voorspoedige
afwikkeling. We hadden binnen korte tijd een
prachtig (zelf gelegd) groen dak.”

“Wat een dikke mat en kleurenpracht is het,
elke paar weken weer anders!”

“Experiment geslaagd: op naar meer vergroendak-
king van alle bouwsels binnen ons blok!”

Het is de bedoeling om onze gemeente zoveel
mogelijk te ontstenen.
We zijn tenslotte een groene gemeente en wil-
len daar van blijven genieten.

COMITÉ 50 JAAR ZILVERKAMP
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

GASTCOLUMN
DOOR INGE SLOOT

Leef in het nu!
Mijn naam is Inge Sloot, sinds 2007 woon ik
met veel plezier op De Zilverkamp met mijn
zonen en hondje. Mijn zonen zijn in wisse-
lende samenstelling in of uit huis wat
logisch is aangezien ze allemaal boven de
21 zijn. Ik werk als leidinggevende in de
zorgbeveiliging en ben daarnaast gemeente-
raadslid voor GroenLinks. In juni ben ik
gevraagd om een column te schrijven voor
deze editie. Mijn plan was simpel. Ik zou
iets gaan vertellen over het belang van
groen, bomen, wateropvang en hittestress.

Door het recente overlijden van mijn vriendin
Tamara wil ik toch graag over een ander on-
derwerp schrijven. Zij heeft mij als geen ander
laten zien, dat je in het nu moet leven, moet
genieten van alle - soms kleine dingen - in het
leven. Zij was een ster in het accepteren van ie-
ders levensstijl, waarom zou je oordelen over
hoe iemand zijn leven invult als dat hem of
haar gelukkigmaakt. En zo de wereld inkijken
is erg mooi.
Om me heen zie ik de mensen steeds indivi-
dueler worden. Een simpele groet op straat of
in de supermarkt wordt vaak genegeerd of met
een rare blik beantwoord. Toch zijn er steeds
meer mensen eenzaam, mensen die geen fa-
milie, vrienden of buren hebben om op terug
te vallen. Of niet goed voor zichzelf kunnen

opkomen en daardoor niet om hulp (durven
te) vragen. Wij kunnen met z’n allen hier wat
aan doen.
Een vriendelijk ‘hallo’ of een glimlach naar
een persoon die je tegenkomt, kan voor de
ander best het enige vriendelijke contactmo-
ment van de dag zijn. Zoiets kleins kan al veel
betekenen.
Help een keer met het aanvegen van de stoep,
van herfstblaadjes (of zelfs nu zomerblaadjes
door de droogte) tot sneeuwvrij maken. Bied
eens aan om een keer wat boodschapjes mee
te nemen voor het geval hij of zij dat niet zelf
kan en laat vooral weten dat jij het echt prima
vindt, om deze hulpvraag te krijgen. En zeg dit
tegen je buurtgenoot als het nog niet nodig is,
des te makkelijker wordt het om dit aan te
geven zodra het wel nodig is. Nog makkelijker
wordt het als je iemand eerst eens uitnodigt
voor een kopje koffie of thee bijvoorbeeld in
de (speel)tuin of in het park. Iedereen zou
mogen of zelfs moeten kunnen genieten van
de kleine dingen. En soms kan een paar mi-
nuten van jouw tijd daarvoor al het verschil
uitmaken. Samen kunnen we de wereld of in
ieder geval De Zilverkamp een beetje mooier
maken.
Zeg jij ook vriendelijk ‘hallo’ tegen een onbe-
kende volgende keer?

UITGEKEKEN OP JE BOEKEN?
OP ZOEK NAAR IETS
NIEUWS?
Je kent ze wel, die miniboekenkastjes, die je
tegenwoordig overal in het land tegenkomt.
Bij campings, jachthavens en voor particu-
liere huizen. Ook op de Zilverkamp. Je snuf-
felt er wat in door, ziet iets interessants
staan en mag het meenemen om te lezen,
en… om te houden.

Een mooi voorbeeld van hergebruik en circu-
laire economie. Je pakt eventueel een boek uit
je eigen boekenkast, dat je al langer naar de
kringloop had willen brengen en plaatst het
terug op de lege achtergebleven plek in die mi-
nibieb.
We gaan dat in het Zilverhuus ook doen. Daar
komt een boekenkast, die door alle bezoekers
op dezelfde wijze als hierboven beschreven,
kan worden gebruikt. Heb je thuis boeken, die
je waarschijnlijk niet meer zult lezen, doneer
ze dan aan deze minibieb. Alle boeken zijn
welkom, ook kinderboeken. De boeken in deze
kast mag je meenemen om ze zelf thuis te
lezen en te behouden of weer terug te bren-
gen. Het zou leuk zijn als er hier een levendige
uitwisseling van boeken gaat plaatsvinden.
Het is dus geven en nemen. Desondanks is rui-
len geen verplichting. Je hoeft geen boek terug
te brengen, hoewel we dat wel op prijs stellen.
We willen wel graag dat het bij één of twee
boeken per keer meenemen blijft. Het is na-
tuurlijk niet de bedoeling, dat de inhoud van
de hele kast wordt meegenomen, om deze ver-
volgens weer op Marktplaats aan te bieden.
Naar we verwachten zal een redelijk aanbod
vanuit de wijk ruime keuzemogelijkheden bie-
den voor eenieder. Hoort zegt het voort.

BREINBREKER (12)

Een opknapbeurt
voor het Zilverhuus
en het dak van de
Sporthal
“Hè, nú al?” hoor ik u zeggen. Het Zilver-
huus is nét geopend en nu al opknappen?
Een terechte opmerking, maar omdat er be-
sloten is om deze locatie nog minimaal 15
jaar te laten bestaan is het nodig om puien
van het Zilverhuus te vervangen en het dak
van de sporthal te renoveren.

Aanvankelijk zouden de puien aan de zuid-
zijde van de Benjaminzaal niet meer worden
vervangen, omdat het niet duidelijk was of de
gebouwen waarin Het Zilverhuus nu gevestigd
is, lang zouden blijven staan. Waarom een pui
vervangen als het gebouw mogelijk binnen
een paar jaar gesloopt wordt? Toen duidelijk
werd dat het gebouw nog minstens 15 jaar in
gebruik blijft, kon door de gemeente een in-
vesteringsprogramma worden ‘geactiveerd’.
Dit betekent voor Het Zilverhuus dat er twee
slechte puien worden vervangen door nieuwe.
In juli is met deze klus begonnen.
Voor het dak van de sporthal betekent het dat
het gerenoveerd en geïsoleerd wordt. Wellicht
komen er in de toekomst nog zonnepanelen
op. In augustus is men begonnenmet dit werk.
Voor deze renovatie is veel materiaal nodig en
om de grote hoeveelheden materiaal op het
dak te kunnen zetten werden flinkemachines
ingezet.

Silvermusic
zoekt een bassist
SilverMusic is een initiatief om Zilver-
kampers die graag wat aan muziek wil-
len doen, samen te laten spelen met
andere muzikanten. Inmiddels zijn er
twee bandjes samengesteld: ‘Huusband
1’ en ‘Huusband 2”.

De bandjes repeteren om de twee weken,
elke donderdagavond. Vanaf september
gaan we van de Parkzaal van het Zilver-
huus naar de (naastgelegen) Vijverzaal.
Deze ruimte is iets beter geschikt voor het
maken van muziek. De deelnemers zijn
vooral mensen die thuis met hun piano, gi-
taar, basgitaar, drumstel, saxofoon wat
meespelen op hun favoriete muziek en ei-
genlijk ook wel graag met anderen samen
zouden willen spelen. In de praktijk komt
dat er dan vaak niet van, de drempel om
contact te leggen is dan iets te hoog.
Juist voor deze mensen is SilverMusic be-
doeld. We zijn allemaal ‘amateurs’, maar
proberen door het repeteren van nummers
toch ‘aanhoorbare’ muziek te produceren
en dat begint al aardig te lukken. De hui-
dige bandjes bestaan uit zangeres, gitarist,
basgitarist, drummer, saxofonist. Sommi-
gen spelen in beide bandjes.

Eén van de bandjes mist nog een basgita-
rist, dus áls je wat kan pingelen op je bas-
gitaar, neem dan contact op met Hans Vos
via info@zilverkamphuissen.nl of www.sil-
vermusic.nl.

Een nieuwe
aannemer voor de
revitalisering
Het werk aan de revitalisering van onze
wijk is in volle gang. Wat opvalt is dat er nu
een andere aannemer aan het werk is. Was
de kwaliteit van de vorige aannemer, de
firma Gebra, niet goed genoeg?

Volgens een woordvoerder van de gemeente
heeft de wisseling niets te maken met de kwa-
liteit van de firma Gebra. “Bij de uitvoering
van de werkzaamheden wordenmeerdere stra-
ten geclusterd. Per cluster moeten we een aan-
besteding doen. De firma Dusseldorp heeft de
aanbesteding van deze straatclusters gewon-
nen.”
Momenteel wordt er gewerkt in fase 3, ten zui-
den van de Holthuizerdreef. De ontwerpen
voor de rest van fase 3 zijn bijna klaar. De ge-
meente verwacht dat voor fase 4 begin 2023 de

ontwerpen voor alle straatclusters zijn opge-
start. Schetsontwerpen zijn al gedeeld met de
bewoners van Beemd, Dullert, Ulkenpad en
Biezen. Binnenkort krijgen ook de bewoners
van Zwanenveld en Reigerbos een uitnodiging.

In coronatijd kwamen de fysieke bijeenkom-
sten te vervallen en konden bewoners enkel di-
gitaal participeren. Gelukkig kunnen er weer
bijeenkomsten worden gehouden waarin
bewoners kunnen meedenken met de
plannen voor het opknappen van hun
straat. Dit gaat nu in de vorm van in-
loopbijeenkomsten in het Zilverhuus,
waarbij bewoners tussen bepaalde tijden
kunnen binnenlopen om hun vragen en

opmerkingen met de plannenmakers te
delen. Ook de locatiebezoeken, ‘de schouw’ ge-
noemd, vindt weer plaats. Die is na de sluiting
van de reactietermijn op het schetsontwerp.
Daarbij wordt met een selecte groep bewoners
op locatie gekeken en men kan dan eventueel
een toelichting geven op punten in het schets-
ontwerp.

Meer informatie over de Revitalisering kunt u
vinden op samen.lingewaard.nl.
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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.

Net een beetje anders.

Hij is de ganse dag
aan het bakken
niet in de zon

en ook geen brood
Potten hebben hem te pakken

Hij maakt ze klein
tot heel erg groot
zowel heel slanke
als met buiken

Zijn ambitie steekt hij
zonder meer
in kannen

en in kruiken

AMB8
DOOR JAN WERKMAN

RONALD KEIZER:

“Ik wil de Zilverkamp
leuker maken“
Ronald Keizer, nog niet zo heel lang woon-
achtig in Huissen, is de maker en bedenker
van het houten wooneiland voor eenden in
de vijver van de wijk. Dit idee heeft een
voorgeschiedenis.

Ronald is een verwoed visser en heeft al heel
lang in de buurt van Tiel een huisje aan de
Linge waar hij naar hartenlust zijn hobby kan
beoefenen. Toen hij drie jaar geleden een
kleindochter kreeg vond hij dat hij de omge-
ving van zijn huisje moest opleuken en
bouwde daar een ooievaarsnest op een paal.
Als kers op de taart werd zijn werk kort daarna
beloond met de geboorte van een ooievaars-
jong. Hij had al op veel plekken in de Arn-
hemse regio gewoond en vond uiteindelijk een
huis aan de Kaaidijk waar hij vanuit zijn huis
kon vissen. Turend naar de overkant van het
water bedacht hij dat daar een uilenkast wel
een aanwinst zou kunnen zijn. Ook hier werd
hij beloond met jongen.
Het bevestigen van de eendenkooi bleek in de
praktijk nog niet zo eenvoudig, omdat het
waterpeil regelmatig verandert en de ankers
niet voor voldoende stabiliteit zorgden. Door
het aanbrengen van ijzeren pinnen is dat pro-
bleem nu ook verholpen. Niet iedereen zal het
hebben bemerkt maar de eenden maakten ge-
bruik van het eiland en dit resulteerde in
nieuwe bewoners.
Daarna maakte hij op de muren van een huis
aan de Muurdijk heel originele vogelhuisjes
met een kleurrijke voorkant. Ronald is nog
lang niet uitgedacht over nieuwe projecten. Zo
denkt hij aan nog meer vogelhuisjes en het
planten van een palmboom. “Maar de mensen
moeten het wel leuk vinden”.

LINGEWAARD DOET!
Dit voorjaar werd voor de tweede keer in Huissen
en Doornenburg de actie ‘Lingewaard Doet’ ge-
houden. Alle inwoners konden hierbij initiatieven
indienen die ten goede komen aan hun straat of
buurt. Ook in de Zilverkamp zijn diverse ideeën
en plannen naar voren gebracht, onder andere
het maken van een ‘Social Sofa’, informatiebor-
den over planten en dieren in de wijk, een straat
aankleden met vogelhuisjes, vleermuishuisjes en
insectenhuizen, het plaatsen van vleermuiskas-
ten… Er werden flyers gemaakt, app-berichten
verstuurd, mond tot mondreclame gemaakt om
maar zoveel mogelijk cheques binnen te krijgen.
Alle bewoners van de wijk hadden namelijk een
cheque van ‘Lingewaard Doet’ in de brievenbus
gekregen en konden deze doneren aan het pro-
ject dat hen het meeste aansprak. Dat is massaal
gedaan en bijna alle projecten hebben hun streef-
bedrag binnen gehaald en kunnen binnenkort wor-
den uitgevoerd. Daarom “bedankt!” aan alle
Zilverkampers die hebben bijgedragen. We hel-
pen zo sámen de wijk weer wat fraaier te maken.

Koffieochtenden
in het Zilverhuus
Het wordt steeds drukker bij de koffieoch-
tend in Het Zilverhuus. Elke tweede donder-
dag van de maand kunnen belangstellenden
vrij inlopen voor het drinken van één (of
meerdere) kopjes koffie. Het gaat natuurlijk
niet alleen om de koffie, maar ook om lek-
ker met andere bewoners van de Zilver-
kamp (en ook wel daarbuiten) over van alles
en nog wat te praten. Het is nu één keer per
maand, maar mochten er meer vrijwilligers
zijn, dan kan de koffieochtend in de toe-
komst vaker gaan plaatsvinden. Uiteindelijk
zouden we het iedere week willen organise-
ren.
Noteer het in uw agenda: elke tweede don-
derdag van de maand.
Mocht u interesse hebben om op andere
donderdagen koffie te zetten en te schen-
ken, meld dit dan bij uw volgende bezoek
aan de koffieochtend.

Tiny houses op het terrein
van de Zilverzwaan

Eerste Oekraïners
worden begin
oktober verwacht
Op locatie Zilverzwaan wordt hard gewerkt
aan het realiseren van tijdelijke woon-
ruimte voor Oekraïense vluchtelingen.
Vanaf begin oktober worden de eerste bewo-
ners verwacht.
Sanne Hodzelmans is bij de gemeente Linge-
waard spin in het web bij het huisvesten
van Oekraïense vluchtelingen. Zij praat de
bewoners van de Zilverkamp graag bij over
de tijdelijke huisvesting op locatie Zilver-
zwaan.

Hoe zien de huisjes eruit?
Sanne: “De huisjes komen compleet aan. Het
is een tijdelijke woning, met een begane grond
van circa 20m2. De woonruimte is hoog, waar-
door er een vide ingebouwd is waar een slaap-
kamer is met tweepersoonsbed en een kast.
Onder deze vide bevinden zich eethoek en
keukentje en in het achterste deel van de wo-
ning zijn in een afgesloten ruimte wc en
douche gemaakt. De bank in de woonruimte
is tevens slaapbank. Daarmee zijn de wonin-
gen geschikt voor 2 of 3 personen.”

Hoe worden de woningen toegewezen?
Sanne: “Dat gebeurt in Scherpenzeel, daar zit
het aanmeldcentrum voor de veiligheidsregio
waartoe Lingewaard behoort. Elke veiligheids-
regio heeft zo’n aanmeldcentrum. Oekraïn-
sche vluchtelingen bepalen zelf waar ze zich
aanmelden. Wij kunnen als gemeente alleen
aangeven voor welke groepen de woonruimte
geschikt is. Deze tiny houses zijn door de steile
trap bijvoorbeeld niet geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn.”

Inburgeren
Sanne: “De eerste kennismaking met de
nieuwe bewoners vindt vanuit de gemeente
plaats in een gesprek van wel drie uur. Er staat
een uitgebreid team paraat om op basis van dit
eerste contact, de vluchtelingen te verbinden
met alle noodzakelijke en wenselijke voorzie-
ningen (BSN nummer en Digid, taalles, school,

huisarts, werk, sportverenigingen, GGZ). Ook
is er een locatiemanager, die regelmatig op lo-
catie Zilverzwaan aanwezig zal zijn. deze loca-
tiemanager is het aanspreekpunt voor allerlei
vragen van de vluchtelingen maar ook van
wijkbewoners. Verder is er elke week een koffie
ochtend voor Oekraïners, tot nu toe steeds in
de Tabaksschuur bij het gemeentehuis in Bem-
mel. We overwegen zeker om dergelijke och-
tenden ook in het Zilverhuus te gaan
organiseren als locatie Zilverzwaan bewoond
wordt.”

Wanneer komen de eerste bewoners?
Sanne: “Zoals het er nu uitziet, zal dat begin
oktober zijn. In augustus is de grond opge-
hoogd en is de infrastructuur aangelegd. De
eerste acht huisjes zijn medio september ge-
plaatst. In de derde week van september gaan
we proefslapen, om te zien en te ervaren of
alles het goed doet. Als alles in orde is bevon-
den, zijn Oekraïners welkom voor de eerste
serie huisjes. Daarna wordenmet tussenpozen
van een maand, nog twee keer zes huisjes ge-
plaatst op locatie Zilverzwaan. Ze zijn allemaal
bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Ervaringen tot nu toe
Sanne: “Op dit moment wonen er 108 Oekraï-
ners in onze gemeente. Een gedeelte hiervan
woont bij gastgezinnen. In onze gemeente is
80% van de Oekraïners aan het werk. Ze heb-
ben zin om iets van hun leven te maken. Ze
zijn in het algemeen blij, enthousiast en dank-
baar.”


