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Jos Ratering:
“Als je ‘t hart uit de Zilverkamp
haalt, klopt het niet meer”

IKC Het Drieluik
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Werkgroep Duurzaam Zilverkamp
Duurzaam verder binnen
1,5 meter samenleving

Zilverkamp
en de
coronacrisis
Jonge ouders
MAAIKE EN BAS

“Dat was even slikken: de scholen gaan dicht!”
Het was de eerste reactie op mijn vraag: Hoe
draaide jullie gezin in corona-tijd? Bas en
Maaike werken allebei en hebben twee kinde-
ren, Tijs (7 jr.) en Joep (3 jr.). Meteen moest er
van alles worden georganiseerd en geïmprovi-
seerd, want niet alleen de kinderen kwamen
thuis te zitten, maar ookMaaike en Bas gingen
vanuit huis werken. De jongste van het gezin,
Joep, vond het allemaal prachtig; het leek wel
vakantie met papa en mama iedere dag thuis!
Tijs miste vooral zijn vriendjes én zwemles.
Vlak voordat de ‘intelligente lockdown’ inging,
had hij zijn eerste zwemdiploma gehaald. “Nu
wil ik oefenen voor mijn tweede diploma,
maar het zwembad is dicht!”
Langzamerhand kwam er regelmaat in de da-
gelijkse gang van zaken, maar het blijft moei-
lijk om opeensmet vieren thuis te werken. Dat
ging niet altijd even gemakkelijk. Bas: “Zeker
als je dan toch een team vanuit huis aan moet
sturen per telefoon of via een video-meeting.
Je moet dan goede afspraken maken wie zich
op dat moment bezig houdt met de kinderen.
Ook is het lastig, ondanks alle ondersteuning
vanuit school, om een goede juf of meester te
zijn. Petje af voor al die leerkrachten die dat in
‘normale tijden’ wél voor elkaar krijgen.
Maaike: “Maar dankzij het mooie weer konden
we biologielessen buiten geven. We hebben
heel wat kevers, bijen en pissebedden bekeken.
Ook de jongste ging enthousiast mee op on-
derzoek in eigen tuin!”
Sinds de school en het kinderdagverblijf weer
open zijn gegaan, is de druk er vanaf. De nor-
male structuur komt weer in zicht. En straks al
plannen voor de vakantie? Bas: “We gaan lek-
ker naar Tuinesië!”.

Van de redactie
‘Coronavirus duikt op in Wuhan’,

een bericht van lang geleden. Wat
leek het virus toen ver weg van
Europa en Nederland. Maar ook
wij kregen ermee te maken.
We weten inmiddels hoe….

In het tumult van en de stilte door
corona, besloot de redactie deze

wijkkrant toch ‘gewoon’ te maken.
‘Gewoon’ met behulp van video-vergade-
ringen, telefonische interviews, gesprek-
ken via de mail of op de veilige 1,5 meter
afstand… We staan stil bij wat het virus
voor wijkbewoners betekent, maar we
hebben ook gespeurd naar zaken die ge-
woon zijn doorgegaan, óndanks corona.

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?
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Voor alle huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen

in uw wijk.

Volg ons op Facebook en Instagram.
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6852 EN Huissen

Telefoon
06 14 81 27 67

Jongeren
STRAATCOACH MAARTEN MARSEN

Maandenlang konden de jongeren niet naar
school of sportclub. Om te weten te komen hoe
de jongeren deze tijd ervaren, nemen we con-
tact opmet MaartenMarsen. Maarten is straat-
coach in onze wijk. Hij wordt nu benaderd
door jongeren via social media. Deze jongeren

“Heel leuk vond ik het toen we niet
naar school konden, maar op Beren-
jacht gingen met papa. Bij de buur-
vrouw staat een beer voor het
keukenraam, maar soms moet je
héél goed zoeken. Heb je die grote
beren bij het zwembad voor het
raam zien zitten?”
Femke, 5 jaar

geven vooral aan dat ze zich vervelen. Ze geven
aan onvoldoende invulling te kunnen geven
aan hun dagen, zeker toen de scholen nog he-
lemaal gesloten waren. De schooltaken zijn
niet genoeg om de hele dag mee bezig te zijn,
of ze wíllen er niet de hele dagmee bezig zijn.
Maarten vertelt: ”Jongeren geven aan niet te
weten wat ze met hun tijd moeten doen. Bij
sommigen uit zich dat door lamlendig en ver-
moeid te zijn, bij anderen resulteert het in ver-
veling op straat waardoor ze zich vervelend
gaan ophouden op diverse plekken of span-
ning en uitdaging gaan opzoeken”.

Op de vraag: Wat mógen jongeren in
verband met het virus? antwoort
Maarten: “Dat blijft wisselen bij iedere
persconferentie van deminister-president.
Op dit moment mogen jongeren (12 - 18 jr) op
1,5 meter van elkaar sporten, recreatief of als
training. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Ver-
der mogen jongeren gewoon op straat zijn,
mits ze de 1,5 meter-regel in acht nemen en
niet met grote groepen gaan rondhangen”.
Voor de meeste jongeren is de situatie erg las-
tig, ze worden enerzijds door politie en hand-
having aangesproken en anderzijds hebben ze
‘veel vrij’ en willen ze als in een soort vakantie
bij elkaar komen.
Maarten en zijn collega straatcoach Jim
Dokter merken dat de jongeren nu meer met
buitenactiviteiten bezig zijn, bijvoorbeeld bus-
kruiten, wandelen, fietsen. Gelukkig wordt
het ook weer mogelijk voor jongeren om te
sporten bij een vereniging. Vanuit de ge-
meente wordt gestimuleerd dat verenigingen
in deze tijd ook niet-leden toelaten. De ge-
meente probeert nog meer om de jongeren te
helpen: noodopvang voor kinderen/jongeren

waar het thuis niet zo lekker loopt, meer jon-
gerenwerk op straat. Meer inzet op social
media om jongeren te bereiken. Een chat-func-
tie op de website van SWL en ook jongeren be-
reiken via een livestream.
Momenteel gaan de scholen weer (gedeeltelijk)
open, waardoor het leven weermeer structuur
krijgt. Toch zal deze corona-tijd aanpassingen
blijven vragen en dat heeft zijn weerslag, óók
op onze jongeren.

g
Grevenveld 12  6852 HN Huissen  
m 06 12 13 65 50 e info@peterg.nl 

peter gerretzen
grafische vormgeving & illustraties

Heeft u problemen met het
ontwerpen van uw visite-
kaartje, huisstijl of folder?
Dan zou u een keertje 
met mij kunnen praten. 
Vrijblijvend, 
al hoop ik natuurlijk 
dat er een opdracht 
uit voortkomt.
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GEZOCHT: REDACTEUR M/V
Onze Wijkkrant zoekt een enthousiast redactielid.

Betrokkenheid bij onze wijk en teamgeest
zijn een vereiste.

Werken met een leuk team aan een kwaliteitskrant
is je beloning.

Mail naar: Onze.wijkkrant@gmail.comBeemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

Zilverkamp
en de coronacrisis

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

Door corona uitgesteld, maar niet
afgeblazen…
Ook op de Zilverkamp wordt gekeken hoe zaken op te starten ná corona-tijd. De koffieochtenden en
de wandelgroep die vanaf het koffie-uur start, wachten totdat SWL het groene licht geeft. De scholen
willen weer samen met werkgroep ‘Vaste Prik’ zwerfvuil gaan ruimen in onze wijk. Hoe gaat het met
de Graffiti-werkgroep? Werkgroep ‘Duurzaam Zilverkamp’ is bezig om de uitgestelde bewonersbij-
eenkomst van 31 maart alsnog te plannen. SilverMusic wil graag van start gaan. De Wijkvereniging wil
weer aan de slag. Gemeente Lingewaard staat te popelen om de actie ‘Lingewaard doet’ nu eindelijk
ook in de Zilverkamp te starten. Er wordt gekeken hoe de bijeenkomsten voor de revitalisering van de
straten in de wijk een andere vorm kunnen krijgen….Kortom: Allemaal zaken die stil zijn komen vallen
maar hopelijk binnen korte (of waar nodig langere) tijd weer kunnen beginnen en onze wijk weer brui-
send maken.

Ouderen
MONIQUE RITZEN
MANTELZORGCONSULENT SWL

Opeens was daar de 1,5 meter-maatschappij
met al zijn ge- en verboden. Een lastige
opgave voor ouderen en mantelzorgers.

In verband met het corona-virus werden in
maart alle activiteiten zoals dagbesteding,
huisbezoeken etc. meteen stil gelegd. “Het is
een zware belasting voor mantelzorgers om
degene die je verzorgt 24 uur per dag thuis te
hebben, om je kindmet een beperking nu niet
naar school te kunnen laten gaan, om als ou-
dere de hele dag alleen te zitten en geen be-
zoek te kunnen ontvangen”, vertelt Monique
Ritzen. Zij is mantelzorgconsulent bij SWL en
ze kreeg al snel allerlei signalen binnen.
“Daarom is er vanuit het SWL een oproep uit-
gegaan naar vrijwilligers om hulp te bieden.
Voor praktische hulp, zoals de hond uitlaten
of boodschappen doen, maar ook het regel-
matig bellen van mensen om hen een hart
onder de riem te steken”.
In korte tijd melden 53 vrijwilligers zich aan,

‘Niemand kan op bezoek komen.
De buurvrouw durft niet, de Zonne-
bloem mag het niet. Tafeltje-Dek-je
mag het eten niet binnen brengen.
Zelf kan ik nergens naar toe.
De uren duren nu wel érg lang!’
Mia, 85 jaar (woont zelfstandig)

waaronder bewoners uit de Zilverkamp. Aller-
lei initiatieven worden opgestart: Belmaatjes
bij elkaar gebracht, kaarten maken en bij ou-
deren in de bus doen. Iedere week een gedicht
schrijven voor mantelzorgers. Taarten bakken,
de jongste deelnemer daarbij in onze wijk was
een meisje van 13 jaar!
Monique belt zelf regelmatig mantelzorgers
om te horen hoe het met hen gaat. “Wat me
opvalt is dat veel mantelzorgers de beschik-
king hebben over een grote veerkracht. Het is
niet niks wat er nu opeens van hen wordt ver-
langd! Gelukkig helpt o.a. het zonnige weer
een handje”. Een mooie bijkomstigheid van
deze corona-tijd is dat er ook veel ongeorgani-
seerde hulp is ontstaan: buren die naar elkaar
omkijken, af en toe een praatje op afstand, een
boodschap doen, hulp in de tuin.
Langzamerhand worden er weer activiteiten
opgestart, maar het zal nog een hele opgave
zijn om dit in de nieuwe 1,5 meter-maat-
schappij op een goede en veilige manier vorm
te geven.

Ook in onze wijk was de coronacrisis
de afgelopen maanden het gesprek
van de dag. We zijn inmiddels in een
fase terecht gekomen, waarin de
coronamaatregelen versoepeld
worden. Hoe vergaat het de onder-
nemers in deze tijd?

Waar heb jij je vooral mee bezig gehou-
den de afgelopen tijd? “De eerste weken
werden we, ook vanuit de Zilverkamp,
overstelpt met vragen van onderne-
mers op het gebied van zorg en veiligheid. De
laad- en lostijden van de supermarkten op de
Brink hebben we onder andere op hun verzoek
snel uitgebreid. In een later stadium kwamen
er ook vragen op het sociale en financiële
vlak.”

Is daar verandering in gekomen met de versoe-
peling van de coronamaatregelen? “Door de ver-
soepeling van de regels is er meer ruimte
gekomen voor creativiteit bij de ondernemers.
Ze zijn mondiger geworden en gaan op zoek
naar creatieve oplossingen om de regels toe te
kunnen passen en tegelijk weer zaken te kun-
nen doen. Wij spelen daar vanuit de gemeente
op in door mee te denken en als College van B
& W snel besluiten te nemen. Daarom weten
ondernemers ons steeds vaker en sneller te
vinden en - ook heel belangrijk - het weder-
zijds vertrouwen groeit.”

Hoe gaat het ver-
der, een Onderne-
merscafé op de
Zilverkamp? “Er is
een ‘noodloket’
opgezet om oplos-
singen te vinden
voor problemen en
om wensen en
ideeën te delen. Ik
heb er mijn hoop
op gevestigd, dat
de ondernemers op

de Zilverkamp elkaar op wat langere termijn
blijven opzoeken en waar mogelijk meer gaan
samenwerken. De basis daarvoor wordt nu al
in deze tijd gelegd. Vanuit de gemeente bieden
we voor die samenwerking graag ondersteu-
ning. Ik denk bijvoorbeeld aan facilitering van
de gelegenheid voor ontmoeting in de vorm
van een ondernemerscafé. Na de zomer gaan
we hier verder mee aan de slag.

Ik doe in dezeWijkkrant graag een oproep aan
ondernemers, die dit idee mee vorm willen
geven om zich te melden bij mij of bij de re-
dactie!”

Hoe vergaat het ondernemers
in deze tijd?
Een gesprek met Etienne Vermeulen, Accountmanager Bedrijven
gemeente Lingewaard

“Gelegenheid voor ontmoeting in de
vorm van een ondernemerscafé.”

“Wat heb jij
op dit moment nodig?”
Deze vraag staat centraal bij Fenneke
Blankenstein in haar Praktijk voor
Ontspanning en Bewustwording.

Fenneke werkte naast haar baan als vakleer-
kracht bewegingsonderwijs al vanuit huis als
coach, maar nog heel kleinschalig. Ze wilde
graag de stap maken naar professionalisering
op het gebied van ondernemerschap. Ze heeft
daarvoor een traject gevolgd bij de Onderne-
mersschool in Lingewaard.
Zelf zegt ze dat ze in haar leven veel kennis en
vaardigheden heeft ontwikkeld. “Rode draad
in mijn interesses en ervaring bleek het coa-
chen van kinderen en volwassenen. Hen in be-
weging te zetten, niet alleen fysiek maar ook
innerlijk. Wat zeg je met je lijf? Je communi-
ceert op zoveel manieren! Als je jezelf beter
snapt, kun je vaak weer verder.”

ONDERNEMEN IN DE WIJK Het traject had tot doel om die op een rijtje te
zetten en om haar ondernemers skills te ont-
wikkelen.

Toen ze haar ondernemerschap verder wilde
gaan vormgeven kwam de coronacrisis. “Het
kostte in het begin veel tijd en energie om
alles thuis geregeld te krijgen. Steeds weer
aanpassen, brandjes blussen, alle zeilen bij-
zetten om de week goed door te komen! Twee
jonge kinderen, van 7 en 9 jaar, die thuis les
krijgen en een partner die ook thuis werkt.
Het gewone leven viel stil, tegelijkertijd
groeide ook meer betrokkenheid op elkaar
binnen het gezin. Met z’n allen terug naar de
basis: wat is nu écht belangrijk voor je?”

Praktijk weer open
Hoe wil ze verder gaan met haar praktijk, die
sinds kort weer open is voor behandelingen op
afspraak? Fenneke: “Ik wil naar een stabiele
praktijk, een plek bieden waar mensen even
stilstaan bij zichzelf en zich afvragen: wat heb
ik op dit moment nodig, wat vind ik fijn? Ze
zijn vaak voor anderen aan het zorgen, maar
zorgen ze ook goed voor zichzelf? Soms zitten
mensen ook letterlijk of figuurlijk vast. Het fy-
sieke lichaam staat in directe wisselwerking
met je denken, voelen en doen. Als één of
meer van die aspecten uit balans raken, ont-
staan er dikwijls klachten. Ik wil hen helpen
om de balans te herstellen of te bewaren in
zichzelf. Ieder heeft daarvoor weer iets anders
nodig.”

“Als je jezelf beter snapt,
kun je vaak weer verder.”

Revitalisering Zilverkamp
Bewonersparticipatie
na de zomer weer
van start
De maatregelen vanwege het Coronavirus
hebben ook effect op de bewonersbijeen-
komsten van de revitalisering. De gemeente
Lingewaard is bezig met het bedenken van
nieuwe overlegvormen om de bewoners van
fase 3 van de revitalisering te betrekken bij
de plannen voor hun buurt. De verwachting
is dat dit deel van de revitalisering in
september weer opgepakt kan worden.

De laatste bewonersbijeenkomst heeft begin
maart plaatsgevonden, vlak voor we te maken
kregenmet de ‘intelligente lockdown’. Alle an-
dere samenkomstenmet bewoners heeft de ge-
meente Lingewaard tot de zomervakantie
afgezegd. Om niet te veel vertraging op de
lopen is de gemeente Lingewaard nu aan het
kijken welke andere overlegvormen ingezet
kunnen worden om toch het gesprek met de
bewoners te voeren. De bewoners die dit be-
treft worden hier op een later moment over
geïnformeerd.
Sinds de start van de revitalisering in 2017 be-
trekt de gemeente Lingewaard de bewoners bij

het maken van de plannen voor hun buurt. Be-
woners werden per buurt uitgenodigd voor
een bijeenkomst inWijkcentrumDe Brink. Tij-
dens deze bijeenkomst werden de aanwezige
bewoners in de gelegenheid gesteld om hun
aandachtspunten en ideeën kenbaar temaken.
Na deze bijeenkomst maakten medewerkers
van de gemeente samen met enkele buurtbe-
woners een rondje door de buurt om de ge-
noemde punten op locatie te bekijken.

De uitvoering van de werkzaamheden in de
straten gaat gewoon door. De aannemer neemt
maatregelen om volgens de richtlijnen van de
overheid de werkzaamheden uit te voeren.
Onlangs werd de straatverbetering van Muur-
dijk en Kaaidijk (fase 2) afgesloten en startte de
aannemer in Ulkenpad (fase 4). Meer informa-
tie over de revitalisering kunt u vinden op
www.lingewaard.nl/zilverkamp.
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Op 14 mei jl. stelde de gemeenteraad de ge-
biedsvisie ‘Hart van de Zilverkamp’ vast.
Hierin staan de (globale) plannen voor de
toekomst van drie deelgebieden: het Cen-
trum, locatie Zilverzwaan en De Heuvels
(omgeving De Bunker). Nu de raad de ge-
biedsvisie heeft vastgesteld, kan de ge-
meente de drie deelgebieden verder gaan
uitwerken. Dit gebeurt samen met bewo-
ners van onze wijk. Harriet Eggengoor,
programmamanager Zilverkamp bij de ge-
meente Lingewaard geeft een toelichting bij
de thema’s die uitgewerkt moeten worden.

Woningen, sport en spel
“Op de plaats waar eerst basisschool de Zilver-
zwaan stond, komen woningen. Samen met
omwonenden, andere bewoners van de Zilver-
kamp en andere stakeholders kijken we naar
de invulling van deze plek. Hierbij nemen we
ook het parkeren mee. De Heuvels moet een
plek worden voor sport en spel in het groen.
Hoe dit eruit moet komen te zien, overleggen
wemet de bewoners. Met elkaar bespreken we
waar behoefte aan is vanuit verschillende
groepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren of
ouderen. Daarnaast kijken we bij De Heuvels
ook naar een goed bereikbare parkeerplaats.”

Mogelijkheden de Brink en de Kuul
“Voor de Brink en de Kuul onderzoeken we ver-
der wat nodig is, wat de wensen zijn en wat de
kosten zijn. Eerst kijken we naar wat er in

Ik was verrast en verbaasd toen ik het
stuk, “Twijfel en haalbaarheid nieuw hart
voor de Zilverkamp”, onlangs in De Gel-
derlander las. Verrast, omdat ik dacht dat
dit plan voor vernieuwing om financiële
redenen allang doodgebloed zou zijn en
verbaasd, omdat er geen transplantatie
nodig is, want dat doe je toch alleen als
transplantatie nodig is. Maar vooral ook
omdat transplantaties zeer kostbare ope-
raties zijn, die door de gemeenschap moe-
ten worden voldaan. Als één van de eerste
bewoners van Fase II op de Zilverkamp,
waren we blij, dat er in 1979 een winkel-
centrum, een sporthal, een sociaal cultu-
reel centrum (SCC) en een sportcafé
geopend werden.

De Zilverkamp had een hart
Eindelijk, want één van de eerste activitei-
ten, het klaverjassen en jokeren, kon nu on-
dergebracht worden in het sportcafé en het
SCC. Dit was één van de vele activiteiten van
de belangenvereniging of misschien toen al
de wijkvereniging De Zilverkamp. Ze begon-
nen toentertijd met het kaarten in De Laak
om vervolgens via De Betuwe in De Kuul te-
recht te komen, de juiste plaats voor de be-
woners van De Zilverkamp. En waar-
schijnlijk weten heel veel medebewoners uit
onze wijk niet eens, dat er nog steeds wordt
gekaart in De Kuul, waar ik overigens zelf
mede organisator van ben. Wekelijks tussen
de 40 en 50 personen, vooral onze oudere
medemensen van De Zilverkamp e.o. Het
kaarten was het begin van de vele activitei-
ten die er in en rond het hart van De Zilver-
kamp georganiseerd werden en nog steeds
worden, we denken b.v. aan ‘De Klup’ reeds
40 jaar vaste gebruikers op de vrijdagavond
waarbij zo’n 80 mensen met een verstande-
lijke beperking de avond van hun leven be-
leven, wat mogelijk gemaakt wordt door een
grote groep vrijwilligers. En niet te vergeten
de jaarlijkse Integrade een niet meer weg te
denken happening in de sporthal.

Activiteiten
De activiteiten die door de wijkvereniging
worden georganiseerd zoals Kindercarnaval,
Hallo-ween, Koningsdag, Paaseieren zoeken,
allemaal thema’s die vanuit De Brink en De
Kuul worden opgestart. Met betrekking tot
het sporten in De Brink, zoals badminton,
handbal, volleybal, en loopgroepen speelt
De Kuul geen onbelangrijke rol, om na het
sporten samen van de derde helft te genie-
ten. Sedert 1988 ben ik lid en medeoprich-
ter van de biljartvereniging De Kuul, de
vereniging die inmiddels is uitgegroeid tot
de grootste biljartvereniging van KNBB en
Betuwse biljartbond. Ruim 70 biljarters

leven elke week toe naar hun biljartavond.

Onbegrijpelijk
Het is voor mij onbegrijpelijk, dat er een
visie is, waarbij wordt uitgegaan van sloop
van het verouderde Sociaal Cultureel Cen-
trum, sporthal De Brink en café De Kuul en
dan een nieuw gebouw situeren, dat los
staat van het winkelcentrum om zo een
open verbinding te creërenmet het park. En
dan de parkeerdruk weg te halen bij wed-
strijden. Ze maken het probleem groter dan
dat het is, met deze belachelijke en loze,
maar vooral kostbare argumenten en dan
druk ik mij nog netjes uit.
Er is toch een fatsoenlijke doorgang via het
Ot en Sienpad naar het park en dan die par-
keerproblemen, de gebruikers kunnen toch
ook wat vaker de fiets pakken. Een klaslo-
kaal dat vast zit aan SCC slopen, en de door-
gang vanaf het bruggetje is een feit. En
natuurlijk ben ik voor betaalbare huur en
koopappartementen op De Zilverkamp, die
heel goed gesitueerd kunnen worden op de
plaats waar De Zilverzwaan gestaan heeft en
aan het Ot en Sien Pad, maar blijf van het
bruisende hart af.

Waarom slopen?
Dus waarom slopen, als je veel goedkoper en
efficiënter kunt onderhouden of renoveren.
Er is in 2019 al heel veel geïnvesteerd in de
bekleding van de buitenwanden van de
Sporthal. Kan er geen participatieruimte
gecreëerd worden in het huidige gebouw?

Conceptvisie
Verder vraag ik mij af of de dertigers en de
veertigers in wijk zijn gemoeid in deze be-
sluitvorming. Wanneer we spreken over de
wijk van de toekomst is het deze leeftijds-
groep (jonge gezinnen) die nog van plan is
om 30 - 40 jaar in onze wijk aangenaam te
willen wonen en leven. Is er door de bewo-
ners wel eens onderzocht wat de mogelijk-
heden zijn van het Hart van De Zilverkamp,
waarschijnlijk niet!
Dus verantwoordelijke politici verscheur de
conceptvisie van de centrumlocatie en laat
de gebruikers nog in lengte van jaren ge-
bruik maken van deze locatie in de huidige
gerenoveerde vorm.

Het goede nieuws is, dat de gemeente Lin-
gewaard de financiën van zo’n groot plan
helemaal niet kan verantwoorden naar de
inwoners van Lingewaard deze tijd. Wat mij
betreft wanneer er financiële ruimte is, ad-
viseer ik dat aan algemene- en verkeersvei-
ligheid te besteden.

JOS RATERING

• Ook dit voorjaar weer veel wijkbewoners aan
de klus gingen.

• Coronatijd daar nog een schepje bovenop
deed. Behalve noodzakelijk onderhoud in en om
huis, werden er heel wat renovaties gestart en
isolerende maatregelen genomen.

• We goed om moeten (blijven) gaan met klein
chemisch afval. Verfresten horen, net als frituur-

WIST U DAT... vet, vezeldoekjes en medicijnen, niet door wc,
gootsteen of straatputje gespoeld te worden.

• U veel klein chemisch afval kunt inleveren bij
de winkel waar u het heeft gekocht. Medicijnen
levert u in bij de apotheek. Voor batterijen kunt
u bij veel supermarkten en de bouwmarkt
terecht.

• U klein chemisch afval tegenwoordig GRATIS
kunt wegbrengen naar milieustraat Van Dalen,
Veilingweg 8.

• Er door coronatijd ook meer werd opgeruimd,
weg gedaan en weggegooid.

• U niet de enige bent die de vaste afval ophaal-
dagen van weleer mist.

• De AfvalWijzer-app een welkome én zeer
nuttige hulp is.

• U deze AfvalWijzer-app gratis op uw smart-
phone of tablet kunt downloaden. Zoek op
“Afvalwijzer” in de app-winkel (bijvoorbeeld
Apple Store of Google Play).

Gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vastgesteld

Uitwerking
samen met bewoners

Huissen nodig is op het gebied van sport en an-
dere voorzieningen. De Zilverkamp is daarbij
onderdeel van het grotere geheel. Daarna kij-
ken we naar de specifieke wensen vanuit de
wijk. Daarnaast onderzoeken we nieuwbouw
én verbouw. Als laatste leggen we alles bij el-
kaar. Wat is er mogelijk en financieel haal-
baar? De gemeenteraadmaakt dan uiteindelijk
een definitieve keuze. Het is dus op dit mo-
ment nog niet bekend of er iets verandert en
zo ja, wat deze verandering inhoudt.”

Veilig en groen
“In het hele plan is er aandacht voor veilige
verkeersstromen en duurzaamheid. We willen
dat inwoners en bezoekers van het hart van de
wijk veilig kunnen lopen, fietsen, rijden en
parkeren. Vanuit dat oogpunt kijken we hoe
we het gebied beter kunnen inrichten. Daar-
naast kijken we naar diversiteit van groen,
maar ook naar bijvoorbeeld duurzaamheid bij
het bouwen van nieuwe woningen.”

Denk mee
Het hart van de Zilverkamp is van ons alle-
maal. We hopen dat jong en oud mee willen
denken over de uitwerking van bovenge-
noemde onderwerpen. Die uitwerking gaat
naar verwachting na de zomer van start. Wilt
u meedenken, laat dit dan weten aan ge-
meente@lingewaard.nl onder vermelding van
‘Hart van de Zilverkamp’.

INGEZONDEN BRIEF

• Het erg handig is
om er een herinnering
in te zetten. U krijgt
dan een melding
wanneer uw afval
wordt opgehaald.

Als je het hart uit het centrum
van de Zilverkamp haalt
‘klopt’ het niet meer
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Er wordt hard gewerkt aan het Ot en Sien-
pad. Dat geldt voor het pad zelf, de herin-
richting is volop in uitvoering. Het geldt
ook weer voor de scholen. Dit keer ga ik
praten met Brigitte Bloemenkamp,
directeur van IKC Het Drieluik.

Wat een lawaai en wat een stof aan het Ot en
Sienpad. Een groot contrast met de sfeer ín de
school. Het voelt er rustig, prettig en vriende-
lijk. Dit voel ik blijkbaar niet alleen, het kwam
ook duidelijk naar voren uit de leerlingtevre-
denheids-enquête die het Drieluik kort gele-
den gehouden heeft. Ook ‘veiligheid’ scoorde
hoog. De school is daar blij mee. Brigitte: “Als
kinderen zich veilig voelen binnen de school
kun je echt tot leren komen”.

Nieuw schoolplan
IKC Het Drieluik bestaat uit een Dalton basis-
school, peutergroep, kinderdagverblijf en bui-
tenschoolse opvang. Op de basisschool zitten
136 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De
meeste kinderen komen uit Huissen. Trots ver-
telt Brigitte: “De school heeft dit jaar van alle
scholen in Huissen de hoogste score gehaald
in het RTL nieuws scholenonderzoek. Dat zegt
veel over de kwaliteit van ons onderwijs!”.
Brigitte is trouwens pas sinds enkele maanden
directeur op Het Drieluik. Vol enthousiasme is
ze met haar team bezig het onderwijs samen
verder vorm te geven. Brigitte: We werken op
dit moment aan een nieuw schoolplan en wer-
ken daarin als school en opvang samen. Zo
waarborgen we een doorlopende lijn van 0 tot
12 jaar. Feitelijk wordt het een IKC-plan.
In ons plan stellen we vier pijlers centraal: zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid, samen-
werken, effectief en doelmatig onderwijs en

IKC Het Drieluik
Een rustige, prettige en vriendelijke school

reflectie. We willen als IKC bijdragen aan de
ontwikkeling tot zelfstandige mensen die ac-
tief verantwoordelijkheid nemen voor het
eigen gedrag en het eigen leerproces. We leren
kinderen daarom te reflecteren; welke doelen
stel ik mezelf en wat kan ik doen om deze doe-
len te bereiken? Daarnaast vinden we het van
groot belang dat kinderen leren samenwer-
ken.

Eindmusical gaat door
Naast de klassikale lessen krijgen kinderen de
ruimte om hun taken af te werken in een door
hen zelf gekozen volgorde en in een tempo dat
bij hen past. En vaak kunnen ze daarbij ook
kiezen voor een manier van verwerken die ze
zelf prettig vinden. Demethode '4 x wijzer' die
in de bovenbouw wordt gebruikt, biedt kinde-
ren de gelegenheid hiervoor. Deze methode
wordt gebruikt voor de zaakvakken.
Na het gesprek volgt een rondleiding door de
school. Brigitte geeft aan dat er nieuw meubi-
lair wordt aangeschaft en dat de schoolplei-
nen een opknapbeurt krijgen. Vervolgens door
naar de opvang en de peutergroep. De kinde-
ren spelen op dat moment heerlijk buiten.
Brigitte: “De opvang van Het Drieluik is zeer
flexibel en de oudste kinderen kunnen mee-
profiteren van het programma dat in het
kader van voor- en vroegschoolse educatie ge-
boden wordt aan de peutergroep”. Dat en
meer kunt u allemaal vinden op de website die
volop vernieuwd wordt.

Nog een laatste nieuwtje van Brigitte: “De
eindmusical gaat door. Wel in aangepaste
vorm buiten op het schoolplein, maar we gun-
nen onze leerlingen na al die jaren op Het
Drieluik een spetterend afscheid!”

‘Het resultaat mag er zijn’ zegt Joop Metse-
laars. Hij is als bewoner van de Kaaidijk en
als lid van het projectteam nauw betrokken
bij de revitalisering van het gebied Kaai-
dijk/Muurdijk. Met andere bewoners hield
hij het concept ontwikkelplan van de ‘pro-
fessionals’ (gemeente, Waardwonen, SWL en
Spectrum) tegen het licht.

Ze spraken hun wensen uit over verbetering
van de veiligheid (verlichting, bestrating), over
het aantal parkeerplaatsen en de groenvoor-
ziening. Eenvoudig was het niet om de goede
balans te vinden tussen parkeerruimte en het
beleidsplan Gemeentelijke Groenstructuur.
Volgens Joop zijn ze er goed uit gekomen: de
‘openbare ruimte’ zoals dat zomooi heet heeft

Nu alleen het groen nog
een ware face-lift ondergaan die tot tevreden-
heid stemt. Het heeft geleid tot een meer
ruimtelijk geheel. Dat ervaar je gelijk al bij het
betreden en het inrijden van het woonerf. Er is
voldoende aandacht besteed aan de aanslui-
ting van de straat en de individuele bestrating,
het tuinpad (‘knap gedaan’ aldus Joop). Onder
andere door ‘spiegeling’ zijn er extra parkeer-
plaatsen gerealiseerd. En niet onbelangrijk: de
vier vergaderingen en de onderlinge afstem-
mingen hebben wel het gevoel gegeven dat je
met de bewoners van Kaaidijk en Muurdijk
goed bezig bent met een plan tot verbetering.
De kers op de taart laat helaas nog even op
zich wachten: de groenvoorziening met hees-
ters en planten vindt in het najaar plaats.

GASTCOLUMN
DOOR JOKE VAN ROOSMALEN

Behoud van de sporthal
Allereerst wil ik de redactie van Onze Wijk-
kant bedanken dat ze mij de mogelijkheid
geven om een column te schrijven in deze
zeer goed uitziende, informatieve wijkkrant
en mijn complimenten uitspreken voor alle
vrijwilligers die deze wijkkrant mogelijk
maken.

Ook ik woon al vanaf het begin op de Zilver-
kamp. Door werk verhuisden wij in 1975 van-
uit den Bosch naar De Zilverkamp in Huissen.
We hadden de bedoeling om hier maximaal 10
jaar te blijven wonen om dan weer terug te
gaan naar Brabant. Hoe anders is het gelopen...
wij voelden ons helemaal thuis op de Zilver-
kamp en in Huissen en wilden niet meer weg!
Misschien is het velen van u ook zo vergaan.
We waren jonge, energiekemensen die vanuit
alle delen van het land hier kwamen wonen.
Er werd een wijkvereniging opgericht waarvan
bijna alle bewoners lid werden. Naast belan-
genbehartiging organiseerde deze vereniging
ook activiteiten wat de onderlinge band ver-
sterkte. De jaarlijks terugkerende week in de
zomer en een nacht in de winter van het stra-
tenvolleybaltoernooi, waar in de goeie tijd
zeker meer dan 50 teams aan deelnamen, zijn
mooie herinneringen. Maar tijden veranderen
mensen worden ouder, verhuizen en er komen
nieuwe bewoners, die met recht weer hun
eigen invulling geven aan de wijk en haar leef-
baarheid.

Een bijzondere wijk
In de beginperiode liepen hier regelmatig be-
langstellenden met camera's rond om de
uniek aangelegde wijk te fotograferen. Een bij-
zondere wijk is en blijft het. Een wijk met veel
water en groen en veel verschillende typen
huizen. Een wijk zonder brandgangen waar
veel woningen grenzen aan het groen en ver-
bonden zijn met Huissen. Een historicus heeft
mij er eens op gewezen dat je vanuit verschil-
lende kanten in de wijk zicht hebt op de Huis-
sense kerktoren.
Maar ook een wijk waar een aantal van onze
uitgevlogen jongeren weer naar terug komen
als ze zelf kinderen krijgen. Een veilige, rus-
tige wijk waar men zichzelf kan en mag zijn
met Park Lingezegen om de hoek waar men
heerlijk kan fietsen en wandelen en een snelle
bus- en fietsverbinding naar de steden Arn-
hem en Nijmegen.

Gebiedsvisie
Maar kunnen we eigenlijk nog wel over een
‘wijk’ spreken. We kennen elkaar, we groeten
elkaar en maken een praatje op straat en in
het winkelcentrum. Onze kinderen hebben bij
elkaar op school en sportclubs gezeten, de so-

ciale cohesie groeit. De Zilverkamp heeft meer
dan 6000 inwoners, een winkelcentrum en
een sportvoorziening. Ik denk dat we dat alle-
maal graag zo willen houden. En daar wil ik
het met u over hebben.
Onlangs kreeg ik een stuk van de gemeente
onder ogen over een Gebiedsvisie voor het
Hart van de Zilverkamp, waarin gesproken
wordt over een plan om de omgeving van de
Brink en winkelcentrum tot een bruisend cen-
trum voor jong en oud te maken. Dat kan al-
leen maar goed zijn dacht ik, want eerlijk
gezegd heeft het naar mijn mening de afgelo-
pen jaren wel ontbroken aan activiteiten voor
jongeren. Nu de wijk weer aan het verjongen is
wordt het hoog tijd dat hier aandacht voor is.
Onder andere wordt in deze visie ook nieuw-
bouw of renovatie van ontmoetingscentrum
de Kuul en de Sporthal voorgesteld.

Make-over
Een make-over, prachtig toch... tot ik verder
lees en tot mijn verbazing lees dat de nieuwe
of gerenoveerde sporthal dan in de toekomst
enkel bedoeld is voor scholen en buurt ge-
richte sportactiviteiten. Maar waar blijven de
verenigingen dan? Met name Setash de volley-
balvereniging, de Handbalvereniging Huissen,
de badmintonclub en het zaalvoetbal zijn in-
tensieve gebruikers van de sporthal, zowel
voor de trainingen als voor de wedstrijden. Lin-
gewaard heeft al een tekort aan binnensport-
accommodaties en dan nu een sporthal laten
verdwijnen lijkt me zacht uitgedrukt niet wen-
selijk, zelfs vreemd. Ben ook erg benieuwd wat
de verenigingen en Lingewaard Sport hiervan
vinden en of zij überhaupt betrokken zijn ge-
weest bij de totstandkoming van deze ge-
biedsvisie.

Recht op een sporthal
En dan kom ik weer terug op de grootte van de
wijk. Een wijk met het aantal inwoners van
een redelijk dorp heeft toch recht op behoud
van een sporthal waar op zaterdag en zondag
wedstrijden zijn waar bewoners graag naar
komen kijken. Maar misschien moet ik me
niet drukmaken want onlangs las ik in de Gel-
derlander dat er slechts 50.000 euro is gere-
serveerd voor het opstellen van de plannen en
de uitwerking van de voorbereiding en dat er
verder nog totaal geen budget is om de plan-
nen te verwezenlijken. Er ligt misschien een
mooie visie maar daar hebben we als bewoners
niets aan als hij weer niet tot uitvoering kan
worden gebracht.
Mocht het toch zover komen dan hoop ik dat
u zich samen met mij wilt laten horen voor
het behoud van een sporthal in onze mooie,
bijzondere wijk de Zilverkamp.



Lingewaard Doet
start september!
Door de maatregelen rondom het coronavi-
rus is de start van Lingewaard Doet uitge-
steld. Maar van uitstel komt geen afstel. We
starten in september. Heeft u een idee om
de wijk Zilverkamp nog leuker of mooier te
maken? Doe dan mee met Lingewaard Doet.

Wat is Lingewaard Doet?
Met Lingewaard Doet kunt u waardecheques
sparen voor uw initiatief. Ieder huishouden in
Huissen ontvangt een cheque van 10 euro.
Deze cheque kan ingezet worden om eenmooi
idee tot uitvoering te brengen.

Hoe werkt Lingewaard Doet?
Via de website www.lingewaarddoet.nl kun-
nen inwoners uit Huissen een initiatief aan-
melden. Dat kunnen sociale initiatieven zijn,
maar ook ideeën die bijvoorbeeld de veiligheid
in de wijk verbeteren, of de woonomgeving
groener maken. Het initiatief moet voor de
eigen inwoners zijn. Heeft u al een idee? Meldt
deze dan nu alvast aan via de website.

De cheque van Lingewaard Doet
komt eraan
Inwoners van Huissen en Doornenburg ont-
vangen rond 11 september een cheque van 10
euro. Op de website van Lingewaard Doet kun-
nen inwoners deze cheques doneren aan de
projecten die zij willen steunen. Heeft een ini-
tiatief het totale bedrag bij elkaar? Dan geeft
Lingewaard Doet dit bedrag aan de initiatief-
nemer(s). Daarna kunnen zij aan de slag!

Kom ook met uw idee!
Maak gebruik van de kans om uw leefomge-
ving leuker of mooier te maken. Bedenk op
welk gebied u uw wijk kunt verbeteren.
U kunt uw idee alvast aanmelden op www.lin-
gewaarddoet.nl.
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Groen licht
voor SilverMusic
Door een subsidie van de Provincie Gelder-
land kan SilverMusic, een nieuw bewoners-
initiatief, van start gaan. Tijdens de wijk-
bijeenkomst van mei 2019 werd door Hans
Vos, mede-wijkbewoner, het idee geopperd
een muziekproject op te zetten in de Zilver-
kamp, met als voorbeeld het muziekproject
GladBack in Arnhem (www.gladback.info).

Bij dit project worden, onder begeleiding van
twee deskundigemusici, vanuit een groep van
zo’n 25 mensen, 4 à 5 bandjes gevormd. Na
acht repetitie-ochtenden volgt een optreden
voor publiek. Hans heeft hier zelf al zes keer
aan deelgenomen. Het voorstel om eenzelfde
muziekproject in de Zilverkamp op te zetten
werd enthousiast ontvangen. Hans is aan de

De eerste grote aanschaf voor SilverMusic,
een gloednieuw TAMA-drumstel.

JOHN COPPENS
BUURTBEHEERDER BIJ
WAARDWONEN

De ogen
en oren
van de wijk
“Als buurtbeheerder bij Waardwonen
ondersteun ik bewoners bij het meedoen
in de maatschappij en prettig samenleven.
Bijvoorbeeld als mensen vereenzamen,
buren of jongeren overlast geven of als tui-
nen verwaarloosd worden kom ik in actie.
Dat doe ik door in gesprek te gaan met be-
woners, te bemiddelen bij overlast en door
toezicht te houden. Bovendien help ik om
de buurt schoon, heel en veilig te houden.
Als het nodig is betrek ik bij problemen
onze maatschappelijke partners in de wijk.”

Ik heb regelmatig overleg met de BOA’s, de ge-
meente Lingewaard, zorg- en welzijnspartners
en politie. Zo werken we samen aan een leef-
bare wijk. Ik werk nu sinds medio vorig jaar
als buurtbeheerder en bewoners weten mij

Opnieuw zullen flinke delen van de groen-
strook onttrokken worden aan het open-
bare groen aan de rand van onze wijk nabij
park Holthuizen. Het college besloot name-
lijk 10 maart jl. om 2.225 m2 te koop aan te
bieden aan 12 aanwonenden. De bestem-
ming van het te verkopen én eerder ver-
kochte deel van de groenstrook wil het
college wijzigen in de bestemming ‘wonen’.

Gevolgen voor de groenstrook
Door de grondverkopen aan aanwonenden
wordt de openbaar toegankelijke groenstrook
een stuk kleiner. Wanneer de te verkopen
grond opgeteld wordt bij de eerder verkochte
(1.500 m2) grond, zal een kwart van de groen-

Park Holthuizen
Opnieuw ingrijpende wijzigingen in de groenstrook

strook verdwijnen, zo berekende wijkplatform
Zilverkamp-Holthuysen. Daarmee gaat niet al-
leen openbaar toegankelijk gebied verloren,
maar verdwijnt ook het parkachtig karakter
van de groenstrook. De huidige bestemming
van de te verkopen én eerder verkochte grond
is ‘groen-waterberging’. Het college wil deze
bestemming wijzigen in ‘wonen’, zodat deze
stukken grond als tuin ingericht kunnen wor-
den. Daarvoor zal een wijzigingsprocedure op-
gestart worden.

Het wijkplatform heeft een aantal vragen over
het hele besluitvormingsproces rond de groen-
strook en schreef de gemeenteraad daarover
een brief. B06 en Groen Links hebben daarop

het college om een informatiebijeenkomst
over de groenstrook gevraagd.

Inzet wijkplatform
Sinds 2016 zet WPF Zilverkamp-Holthuysen
zich in voor het behoud van de groenstrook.
Wat vinden zij van dit collegebesluit? Het wijk-
platform: “We betreuren het dat er zo’n groot
stuk van ons publieke groen verloren gaat.
Deze ontwikkeling staat immers haaks op de
breed gedragen wens van de bewoners om een
groene wijk te zijn en te blijven. Maar het col-
lege beslist. We hopen dat de gemeente de
schade aan de groenstrook zo goed mogelijk
zal herstellen door, waar daar nog ruimte voor
is, opnieuw oplopend groen aan te planten.

steeds vaker te vinden. Zo kan ik snel reageren
op situaties die aandacht nodig hebben.
Normaal gesproken kunnen huurders mij
makkelijk even benaderen omdat ik regelma-
tig door de Zilverkamp wandel. Maar door de
coronacrisis werk ik nu wat meer op afstand.
Ik probeer te weten wat er speelt, ik reageer te-

UITBREIDING VAN DE TUINEN
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slag gegaan en heeft subsidie aangevraagd bij
de Provincie Gelderland in het kader van het
verbeteren van de leefbaarheid in de Zilver-
kamp. Het is gelukt, de subsidie is binnen en
nu kan het project onder de naam ‘SilverMu-
sic’ formeel van start gaan. Er is budget voor
de aanschaf van instrumenten (drumstel,
piano, orgel en PA-systeemmet toebehoren) en
de inhuur van professionals.
Inmiddels hebben zich al zo’n 10muzikanten,
aangemeld. Er is nog ruimte voor een of twee
zangers/zangeressen. Het is uiteindelijk de
bedoeling om minimaal twee bandjes te gaan
samenstellen. Voor de goede orde: het is géén
muziekles. Enige ervaring met het maken van
muziek is gewenst.

Helaas ligt alles door de Coronacrisis nu even
stil, maar op zondag 10mei hebben een viertal
muzikanten al even ‘proef-gedraaid’ onder het
afdakje in de tuin van Hans. Hopelijk lukt het
om in de tweede helft van dit jaar definitieve

Dan kan de groenstrook zijn functie van
groene buffer tussen natuur en bebouwing
toch nog enigszins blijven vervullen.”

Wat heeft het WPF bereikt?
We hebben bereikt dat de resterende groen-
strook (na verkoop aan aanwonenden) zal wor-
den toegevoegd aan de hoofdgroenstructuur.
Dit betekent dat er in de toekomst geen
nieuwe stukken uit de groenstrook verkocht
zullen worden en het park weer in rustiger
vaarwater terecht kan komen.
Wij hopen dat hiermee de huidige en toe-
komstige bewoners van de Zilverkamp van dit
mooie en unieke park kunnen blijven genie-
ten.

stappen te zetten, zodat SilverMusic binnen-
kort mooie muziek kan laten horen aan een
Zilverkamps publiek.

Voor informatie kunt U contact opnemenmet
Hans Vos: jhjmvos@gmail.com onder vermel-
ding van info SilverMusic.

lefonisch op overlastmeldingen en op leef-
baarheidssituaties. Zodra de situatie het toe-
laat, ziet u mij weer in de buurt. Heeft u een
idee wat de leefbaarheid in de wijk ten goede
komt neem dan gerust contact met mij op.
Dit kan via 06 30 25 97 36 of via email:
jcoppens@waardwonen.nl.



Om wat meer te weten te komen
hoe jongeren onze wijk ervaren
en hoe zij hun leven in en bui-
ten de wijk zien, interviewt
Onze Wijkkrant dit jaar enkele
jongeren van 15 jaar. Deze keer
is het Quinta. Ze is geboren op
de Zilverkamp. Heeft een groot
deel van haar basisschoolleef-
tijd op ’t Holthuus gezeten en
zit nu in de vierde klas van het
Stedelijk Gymnasium in Nijme-
gen. Na het gymnasium wil ze
waarschijnlijk psychologie gaan
studeren.

Quinta vindt het fijn om op de Zil-
verkamp te wonen. Voor school
reisde ze dagelijks naar Nijmegen
met de bus. Daardoor kon ze goed
het verschil zien. “In Nijmegen
heb je de drukke stad. Thuis op de
Zilverkamp is het rustig en veili-
ger”. Nu in corona-tijd gaat helaas
alles anders. Iedere dag 3 à 4 les-
sen thuis via een videoverbinding
met de hele klas. Voor de rest is
het huiswerk maken. Dat duurt
zeker nog dit schooljaar en er
wordt al gedacht om op deze ma-
nier les te blijven geven tot ja-
nuari.

Op de vraag: Wat vind je niet fijn
aan de Zilverkamp? antwoordt
Quinta na lang nadenken:
“Ehmm… dat is een lastige vraag.
Eigenlijk schiet me niets te
binnen. Ja hooguit het feit dat
mijn vriendinnen in Nijmegen
wonen”. Vóór corona ging ze
graagmet haar vriendinnen shop-
pen in Nijmegen, naar de bios-
coop of wandelen en zwemmen
in de Ooypolder. Als haar vrien-
dinnen naar Huissen kwamen,
gingen ze vaak met de hond wan-
delen of naar het Zwanenwater.
Nu kan dat allemaal niet. Daarom
leest en tekent ze veel. “En als ik
me verveel ga ik filmpjes kijken”.
Wat zou je doen als je de staatslo-
terij zou winnen? “Nieuwe kleren
kopen!” is prompt het antwoord.
De rest van het geld zou ze beste-
den aan het maken van een we-
reldreis, andere mensen ont-
moeten, andere dieren en natuur
bekijken.
Als je het geld mag besteden aan
iets op de Zilverkamp, wat zou dat
zijn? “Vroeger heb ik veel ge-
speeld in de speeltuintjes in de
buurt. Ik weet nog dat ik als kind
wel eens foto’s zag van gróte
speelplekken met van die mooie
grote spannende speeltoestellen.
Díe zou ik op de Zilverkamp wil-
len neerzetten”.
Over tien jaar ziet ze zichzelf de
wereld rondreizen, dan niet voor
haar plezier, maar voor werk. Je
komt dan meer in aanraking met
de cultuur, met andere mensen.
En juist mensen interesseren haar
erg. Maar ja, wat wil je van ie-
mand die psychologie wil gaan
studeren?

5 + + overloop kolom 3 = 14. Overloop (= optelsom van 2 cijfers onder 10) is 0 of 1, dus
= 14 - 5 - 0 / 1= 8 of 9. 2 ongelijke cijfers ( + ) opgeteld is minimaal 3, er is dus zeker

een overloop vanuit kolom 1 naar kolom 2. Dus is minimaal 13 - ( 8 of 9 ) -1= 3 of 4. In dat
geval is er zeker een overloop vanuit kolom 2 naar kolom 3. Dus =14 - 5 - 1= 8, dan is =13
- 8 -1 = 4, dan is = 11 - 4 = 7. Deze keer gaan de prijzen naar:
Henk van Geelen, Tim Hendriks, Mathijs Dubbelman, Rico Jurriens en Mvr. Zuiderduin.
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De taal is niets zonder gebruiker
krijgt pas kracht als het
woord voor woord
op papier wordt opgeschreven
door een ander wordt gehoord

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

GEDICHT
DOOR JAN WERKMAN

Taal

Veel bewoners van de Zilverkamp wonen
lang in onze wijk. Natuurlijk wordt er ook
verhuisd, waardoor er ruimte vrijkomt voor
nieuwe bewoners. Sjoerd, 33 jaar, is een van
hen. Hij vond, samen met zijn vriendin
Linda, hun eerste koopwoning in de
Zilverkamp.

Waar kom je vandaan? Ik ben geboren in Keste-
ren. Daar heb ik tot m’n achtste gewoond. Ons
gezin verhuisde toen naar de Zilverkamp. In
2011 ben ik in Loovelden gaan wonen samen
met Linda. Nu zijn we sinds vorig jaar mei
weer terug op de Zilverkamp. Waarom de Zil-
verkamp?We kozen voor de Zilverkamp omdat
het zo’n groene wijk is. De wijk oogt knus en
gezellig. We wilden ook meer ruimte om ons
heen. Op Loovelden ligt alles er mooi bij, maar
je zit wel ‘hutjemutje’ bij elkaar. Voordat we
naar de Zilverkamp kwamen hebben we wel
rondgekeken in Huissen en omstreken. We
kwamen telkens weer op Huissen uit: waarom
verder kijken als je het in Huissen prettig hebt.
Huissen ligt ook dicht bij de stad, dat vinden
we fijn. Waarom dit huis? Ik tuinier graag en
wilde veel tuin hebben. Nou, dat is met dit
huis heel goed gelukt. Eerst vonden we het
trouwens niet helemaal ons type huis. We zijn
toch gaan kijken en na de eerste bezichtiging
voelde het direct goed. Toen ging het ook heel
snel. De oude en eerste bewoners van de wo-
ning waren al vertrokken en wij kwamen uit
een huurwoning. Wemoesten wennen aan het
beneden slapen. Nu voelen we vooral de voor-
delen daarvan. Als je wakker wordt, kijk je zo
de tuin in en dat geeft een heerlijk gevoel. Hoe
bevalt het wonen op de Zilverkamp? We wonen
hier met veel plezier. In het begin leek het net
alsof we in een vakantiehuisje zaten. Inmid-
dels voelt het als ‘ons huis’. We hebben zowel
jonge als oudere buren. Iedereen maakt een
praatje met elkaar en dat vind ik erg prettig.
Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Ik werk bij
WSP InfraOntwikkeling, vestiging Amersfoort.
Ik adviseer en begeleid infraprojecten, zoals in
de nieuwbouwwijk De Tuin van Elden. Infra
gaat over alle voorzieningen, van riolering tot
lantaarnpaal. Ik heb civiele techniek gestu-
deerd aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
In mijn vrije tijd doe ik aan bootcamp en ik
sport al heel lang bij dezelfde sportschool.

NIEUW IN ONZE WIJK

BREINBREKER (4)

We zoeken een getal van negen cijfers, waarin alle cijfers (1 t/m 9) één keer voorkomen. Het
getal moet deelbaar zijn door 9. Als het meest rechtse cijfer wordt weg gelaten is het getal deel-
baar door 8. Als dan weer het rechtse cijfer wordt weggelaten is het deelbaar door 7, enzovoorts.
Dit patroon zet zich voort tot er één cijfer over is. WAT IS HET GETAL?
Stuur je oplossing met naam en adres naar onze.wijkkrant@gmail.com. De eerste drie goede
inzendingen ontvangen een leuke gadget.

OPLOSSING BREINBREKER (3)

Minibieb
op de Wildzang
Begin dit jaar kwam Ilse met
haar gezin op Wildzang 19
wonen. Nog voordat in huis
alles op orde was, plaatste ze
haar minibieb aan de straat.

Waarom een minibieb? Lezen is
leuk en ik hoop het zo iets laag-
drempeliger te maken om een
boek te gaan lezen. Het is gratis
en ook nog eens vlakbij.

Hoe werkt jouw minibieb? Iedereen
mag gewoon een boek pakken en
mee naar huis nemen. Je mag het
boek houden of je brengt het na
het lezen weer terug. Als je een
boek houdt, is het fijn als je een
keer een ander boek erbij komt
zetten. Idealiter is het een beetje
gevarieerd wat erin staat, voor
ieder wat wils. Soms haal ik er
wat boeken uit en ruil ik ze om
voor een ander.

Ervaringen Mijn ervaring is dat
mensen meer bijvullen dan mee-

nemen. Dat gebeurde in ons vo-
rige huis en dat gebeurt ook hier.
Ik maak geen selectie wat er wel
of niet in hoort. Er zijn uitzonde-
ringen, zoals die keer dat er een
volledige plank gevuld werd met
boekjes van Jehovah’s Getuigen.
Dat vond ik te gek en heb er een
aantal van verwijderd.

Wil jij ook een minibieb starten
en zoek je een goed ontwerp? Wij
kunnen je de bouwtekening van
de Zilverkamp minibieb leveren.
Stuur daarvoor een berichtje naar
de redactie via: onze.wijkkrant
@gmail.com.

JONGEREN IN ONZE WIJK

Quinta

Duurzaam verder binnen
1,5 meter samenleving
Eind maart zou de werkgroep
Duurzaam Zilverkamp starten
met een grote bijeenkomst voor
wijkbewoners. De volgende
onderwerpen stonden op de
agenda: voorlichting over hoe
de wijk kan besparen op ener-
gie; informatie over gemeente-
lijke plannen rond een warmte-
net met duurzame bronnen en
een bewonersaanbod voor een
gratis en persoonlijk maatwerk-
advies voor de eigen woning.

Door de COVID-19 maatregelen is
dit allemaal niet doorgegaan.
De bijeenkomst wordt, indien

mogelijk, in september gehou-
den. We hebben echter niet stil
gestaan. Samen met de gemeente
en de organisatie Woning Waard
hebben we gewerkt aan het maat-
werkadvies voor een 5-tal type wo-
ningen. In totaal staan er 300 van
deze typen woningen in onze
wijk.
Vijf bewoners zijn bereid gevon-
den om als eerste een lijst van
aanvullende vragen van hun wo-
ning te beantwoorden. Aan de
hand daarvan kan een persoon-
lijk advies over de woning worden
gegeven. Er wordt deze zomer ge-
werkt aan een online versie van

het programma. Dit najaar wordt
de verbeterde versie aan iedereen
met dit type woning aangeboden.
Zij krijgen persoonlijk bericht.

Energie ambassadeurs
Wij zijn nog op zoek naar ener-
gie ambassadeurs voor de wijk

WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

die hun directe omgeving en-
thousiast willen maken voor ver-
duurzaming.

Zie: www.energieloketlinge-
waard.nl/lingewaard-doet-
wat/energie-ambassadeurs

BENT U
ONDERNEMER
OF ZZP’ER

IN ONZE WIJK?
Plaats dan een

sponsorbericht.
Zo bereik je

3000 huishoudens
op de Zilverkamp

al vanaf 25 euro per keer!


