
Niet alleen met haar kookkunst haalt ze do-
naties binnen voor goede doelen. Ze heeft
thuis een professionele naaimachine. Daarop
heeft ze onder andere ruim 5000 sjaals ge-
maakt én verkocht voor Villa Joep, een stich-
ting die zich inzet voor de bestrijding van
neuroblastoom, een agressieve vorm van kin-
derkanker. Ria is dankbaar voor de hulp van
een aantal vrijwilligers, die haar helpen bij de
organisatie van haar activiteiten!

Nog even dit
Ria heeft ook een kersenbongerd in haar ach-
tertuin, die haar op het idee bracht van een
jaarlijkse activiteit voor bewoners van Sancta
met hun begeleiders: samen kersen eten!
Ria verzorgt de catering, compleet met mooi
gedekte tafels, eigen Engels servies, koffie,
thee, zelfgebakken appeltaart en natuurlijk
onbeperkt kersen eten!
Al met al redenen genoeg voor een zéér
verdiend lintje!

ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP

Jaargang 4 iNummer 2 i Juni 2021
Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van 3000 exemplaren

Redactie: Maria Carpay, Frida Disselhorst, Peter Gerretzen,
ingrid Gribling en Will Hulshof

E-mail redactie: Onze.wijkkrant@gmail.com Website: www.zilverkamphuissen.nl

interview met Marilo Janssen
Participatiepunt Huissen
verhuist naar Het Zilverhuus

Ecologisch maaibeheer
Met natuurlijk beheer
bloeit er meer!

Column van Henk Willems:
Schuivende grenzen...
ook op de Zilverkamp

2 3 4 5

ONZE WIJKKRANT

1

Werkgroep Duurzaam Zilverkamp:
Uitvoering warmtetransitie
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Ria Dries
kreeg een
lintje!
In aanwezigheid van burgemeester Nelly
Kalfs ontving Ria Dries uit handen van haar
echtgenoot de onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Ria heeft zich
namelijk tientallen jaren als vrijwilligster
op allerlei manieren ingezet voor de
gemeenschap. Het was dan ook niet de
vraag óf Ria een lintje zou krijgen, maar
eerder wannéér.

De aanvraag was gebaseerd op haar jarenlange
werk als vrijwilligster voor Stichting De Zon-
nebloem, Stichting PANI, de RijnWaal Zorg-
groep (vh Sancta Maria) en Stichting Villa Joep.
Goede reden voor de redactie om haar een be-
zoekje te brengen en meer te horen over de ac-
tiviteiten van deze bewoonster van de
Zilverkamp.

‘ik ben een mensenmens’
In 1984 kwam Ria met haar gezin te wonen
aan de Windzoom in Huissen. Een fijn huis,
maar “Ik ben een mensenmens” zegt ze over
zichzelf en ze ging zeker niet stilzitten! Van
1985 tot 1990 heeft ze tijdens de jaarlijkse zon-
nebloemvakanties als hoofd huishouding de
leiding gehad over een vrijwilligersgroep.
Hulpbehoevende vakantiegangers hadden het
prima naar hun zin en Ria kijkt daar met ont-
zettend veel plezier op terug!
Vanaf 1990 werd Ria vrijwilligster bij de Rijn-
Waal Zorggroep (vh Sancta Maria). Ze hielp
daar de dag- en groepsverzorging voor kwets-
bare ouderen op te zetten. Wat later kwam het
huiskamerproject voor dementerende oude-
ren erbij. In totaal heeft ze er 27 jaar met veel
plezier gewerkt.

Hapjes maken
Door haar hobby koken was ze al snel ver-
maard om haar hapjes onder veel bewoners in
Huissen en omstreken. Bij Jansen Totaal
Wonen in Huissen heeft Ria zelfs workshops
‘Hapjes maken’ gegeven. Het was toen een
kleine stap om ook daar het ‘Buffet op Zondag’
te verzorgen. En met succes, want het maxi-
male aantal deelnemers van 45 personen werd
altijd gehaald. De inkomsten daarvan waren
voor Stichting Pani, een project in Bangladesh
dat door bewoners van de Zilverkamp was ge-
start.

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

De goedkoopste
in de buurt
dankzij de
laagsteprijsgarantie.
Dat winkelt wel zo lekker.

In het vorige nummer van OnzeWijkkrant is
een prijsvraag uitgeschreven voor een aan-
trekkelijke naam voor de huiskamer. Liefst
met duidelijke link naar de Zilverkamp.

Er zijn 17 voorstellen bij de redactie binnen-
gekomen, dus er viel wat te kiezen. Bij de (ano-
nieme) beoordeling werd gekeken of de naam
paste bij het gebouw en bij de activiteiten. Het
viel op dat veel benamingen de associatie met
de wijk bevatten, gezien de voorvoegingen Zil-
ver en Silver. Daarnaast kan het woord ‘huus’
of ‘huys’ natuurlijk worden gelinkt aan ons

mooie stadje Huissen, terwijl het ook het ge-
bouw symboliseert. Na het vaststellen van een
‘top 3’ bleek dat ‘Zilverhuus’ het meest over-
eenkwam met het ‘gevoel’ dat men heeft bij
een huiskamer van de wijk. Van nu af aan heet
onze huiskamer dus: Het Zilverhuus!
Alle inzenders bedankt voor hun creatieve in-
breng. De naamgever (naam bekend bij de re-
dactie) heeft aangegeven dat hij/zij de attentie
schenkt aan Het Zilverhuus.

Inmiddels is de verbouwing en inrichting van
de ruimtes in volle gang. Een groeiend aantal
organisaties en initiatieven toont interesse in
het gebruik van de ruimtes waar Zilverkam-
pers straks terecht kunnen voor hun activitei-
ten en vergaderingen Er zit (zelfs letterlijk)
muziek in: het bandproject Silver Music is er al
begonnen met repeteren!
De officiële opening van Het Zilverhuus is vast-
gesteld op 1 oktober 2021, maar als alles mee-
zit kunnen de eerste activiteiten al begin
september van start gaan!

Onze huiskamer heeft
een naam:

Vanuit de wijk horen we dat Onze Wijkkrant het bewaren waard is. Er staan leuke weetjes in en de krant ziet er ook mooi uit. De re-
dactie is natuurlijk super blij met dit compliment. Over de glossy uitstraling kwam wel een vraag: “denkt de redactie wel aan duur-
zaamheid?” Jazeker, want we hebben er voor gekozen om de krant af te laten drukken op FSC gecertificeerd papier. Het FSC-systeem
zorgt ervoor dat de bossen op de aarde door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Bij de volgende jaargang
gaan we kijken of een nóg milieuvriendelijker wijkkrant, met glossy uitstraling, mogelijk is.

DE rEDaCtiE.



Samen met bewoners
“Wij werken het liefst samen met de bewo-
ners”, zo vervolgt Dennis.“ Zij kennen hun
leefomgeving het beste en zijn onze ogen en
oren in de wijk. In normale omstandigheden
pakken we alle meldingen op die bij de ge-
meente en politie binnen komen op het ge-
bied van de leefbaarheid. De problemen en
incidenten vanuit de Zilverkamp wijken niet
af van andere woonwijken in Lingewaard. De
hoofdonderwerpen zijn hondenoverlast,
jeugdoverlast en afval.”

Coronamatregelen
Het afgelopen jaar lag de nadruk op het hand-
haven van coronamaatregelen, bij bewoners
én ondernemers. Dennis: “We werden daar-
voor gemeentebreed ingezet en niet alleen in
het eigen werkgebied. Door Corona was en is
er minder tijd voor ‘reguliere’ meldingen. He-
laas was er helemaal geen tijd om de leef-
baarheidsproblemen in de Zilverkamp te
bespreken met het wijkplatform. Zodra de co-
rona omstandigheden dit toelaten, pakken we
dit weer op.”
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De Boa’s (buitengewoon opsporingsambte-
naar) zijn nog steeds druk met handhaven
op coronamatregelen. Hebben zij tijd voor
hun dagelijks werk? De redactie ging het
antwoord op deze en andere vragen halen
bij Dennis, senior medewerker bij het team
Veiligheid, Toezicht en Handhaving van ge-
meente Lingewaard.

Werkterrein
Boa’s houden toezicht op de lokale orde en vei-
ligheid. Zij controleren of mensen zich aan de
regels houden en geen overtredingen begaan,
zoals fout parkeren of milieuregels overtre-
den. In onze gemeente zijn zeven boa`s werk-
zaam; vijf werken er in de dorpskernen en
twee in de buitengebieden. Iedere boa heeft
zijn eigen werkgebied. Collin en Quissam zijn
sinds januari 2020 werkzaam in onze wijk. “In
essentie doen alle boa`s hetzelfde werk”, zo
vertelt Dennis. “Wel heeft iedere boa zijn
eigen taakaccent, bijvoorbeeld afval, verkeer,
hondenoverlast, jeugdoverlast of handhaving
op de alcoholwetgeving. De boa’s van het bui-
tengebied houden toezicht op onder meer
flora en fauna, hondenoverlast en afvaldum-
pingen.”

EEN BOA WERKT HET LIEFST
SAMEN MET BEWONERS

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

Goed nieuws voor de bewoners van de
Zilverkamp: Het Participatiepunt Huissen
gaat binnenkort verhuizen van de Lange-
kerkstraat naar Het Zilverhuus. Als alles
meezit starten daar in september wekelijks
open inloopspreekuren van Stichting Wel-
zijn Lingewaard (SWL), Woningcorporatie
Waardwonen en Stichting Rijnstad Maat-
schappelijk werk. Deze spreekuren blijven
overigens bedoeld voor alle Huissenaren.

Reden om er in deze Wijkkrant het licht op te
laten schijnen. We spraken met Marilo Jans-
sen, vrijwilligster van SWL en al enkele jaren
de spil van het Participatiepunt Huissen en
stelden haar een aantal vragen.

Met welke vragen komen mensen zoal op
het spreekuur?
Marilo: tijdens de spreekuren van SWL helpt
een vrijwilliger iedereen die een hulpvraag
heeft over zijn of haar (sociale) leven. Bijvoor-
beeld op het gebied van schulden, eenzaam-
heid, ondersteuning thuis, woonproblemen.
Daarbij kan het gaan om hulp bij het invullen
van formulieren, contact leggen met instan-
ties maar ook informatie over regelingen van
de gemeente. Veel mensen weten niet waar ze
recht op hebben. En dan veranderen regelin-
gen ook nog vaak per jaar! Wij houden dat bij
en ondersteunen bewoners bij hun aanvragen.
Door onze ervaring en ons netwerk kunnen
we op een laagdrempelige manier mensen hel-
pen bij het oplossen van problemen. Wij vor-
men het ‘informele circuit’.
Als het gaat om hulp bij meer complexe zaken
lopen we binnen bij de professionals van Rijn-
stad of Waardwonen. Dat is het voordeel dat
we alledrie op hetzelfde tijdstip en in het-
zelfde gebouw spreekuur houden. Je kunt
even sparren, maar een hulpvrager desnoods
ook meteen doorverwijzen. De lijnen zijn kort,
mensen worden snel geholpen. Dat maakt de
inloop laagdrempelig.

Er zijn in de loop van de tijd allerlei initia-
tieven en activiteiten in de wijk ontstaan.
Speelt het Participatiepunt daarin ook een
rol?
Marilo: Jazeker! We faciliteren en ondersteu-
nen initiatieven van bewoners. Wel belangrijk

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!

om erbij te vermelden: wij organiseren een ac-
tiviteit niet, dat moeten de mensen zelf doen.
Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief is het
Breicafé. Dat is ontstaan uit twee ideeën van
bewoners. Een paar nieuwkomers vroegen
hulp met de Nederlandse taal, een ander
wilde ‘iets met handvaardigheid’ aanbieden.
We hebben hen met elkaar in contact ge-
bracht en daaruit is het Breicafé ontstaan.
Voor mensen die op zoek zijn naar een activi-
teit, maar nog geen idee hebben wat de mo-
gelijkheden zijn is er onder andere een
databank met vacatures voor vrijwilligers. Ook
was er vóór corona een map met daarin een
overzicht van culturele, educatieve en spor-
tieve activiteiten in de gemeente Lingewaard.
Helaas is tegenwoordig bijna alles digitaal, ter-
wijl er ook behoefte is aan een papieren over-
zicht. Met name ouderen zijn nog niet zo
thuis in de digitale wereld. Veel instanties ver-
geten dat nog wel eens.

Heb je nog wensen of ideeën voor activitei-
ten in Het Zilverhuus in de nabije toe-
komst?
Marilo: Het zou mooi zijn als de huiskamer
elke dag een uurtje open zou zijn voor wijk-
bewoners, die spontaan even binnen willen
lopen voor een kopje koffie of thee of om een
spelletje te doen. Na anderhalf jaar stilte is het
de hoogste tijd om elkaar weer te mogen ont-
moeten. Ik hoop dat Het Zilverhuus daarin bij
kan dragen.

Spreekuurtijden
De spreekuurtijden worden bekend gemaakt
in het Gemeente Nieuws, zodra we weten dat
dit weer mogelijk is. Tot die tijd kan er voor
vragen contact opgenomen worden op de vol-
gende manieren:
Voor SWL: Marianne te Bokkel, 06 20 90 50 84
of mailen naar m.tebokkel@swlingewaard.nl
Voor Rijnstad: bellen met het centrale tele-
foonnummer van Rijnstad 026 - 312 77 00 of
via hulp online website rijnstad.nl/hulpon-
line_form.html. Er wordt dan contact met je
opgenomen.
Voor Waardwonen: bellen met Peter Spaan,
Wijkconsulent Waardwonen, op 06 13 50 85
27 of e-mail naar pspaan@waardwonen.nl.

De drie beste dokters
werken aan de bloemenvelden
Zilverkamp
‘De natuur, tijd en geduld zijn de drie
beste dokters’, is een oude wijsheid.
Kijkend naar de bloemenvelden aan de
rand van de Zilverkamp, hebben we ze
voorlopig alle drie nodig.

informatiebord
Bij de velden staan inmiddels twee informa-
tieborden. Het beeld op het informatiebord
lijkt (nog) niet op wat er te zien is. Dat duurt
ook nog wel even. December jl. hebben be-
woners de vier velden ingezaaid, dit ge-

beurde onder begeleiding van Bram van
Schaffelaar, natuurtechnisch adviseur van
de Ginkelgroep. Begin mei heeft Bram de
velden geïnspecteerd. Hij was positief en te-
vreden over de stand van zaken; zo’n 40%
van de ingezaaide soorten was opgekomen,
waaronder de klaproos, koekoeksbloemen,
duizendblad en fluitenkruid. “De overige
planten zullen volgen, daar is voldoende
plaats voor in de velden. Belangrijk blijft om
de velden met rust te laten”, aldus Bram. De
natuur kent en neemt zijn eigen tijd en wij,
wijkbewoners, hoeven ‘alleen maar’ gedul-
dig af te wachten.

Uitnodiging
Bram maakt 2 juli a.s. nogmaals een rondje
over de velden. Hij vindt het leuk om bewo-
ners mee te nemen in de ontwikkeling en
betekenis van de bloemenvelden. Heb je zin
om aan het einde van de middag (16.00 uur)
mee te lopen en meer te weten te komen
over het nut van de bloemenvelden? Meld je
dan aan via onze.wijkkrant@gmail.com.
Meer informatie (zoals de verzamelplek)
krijg je daarna per mail.

WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ

Participatiepunt Huissen
verhuist naar Het Zilverhuus

interview met Marilo Janssen, vrijwilligster van SWL
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Hondenpoep
is 15 punten!
tenminste bij Scrabble… Bij de doorsnee wan-
delaar in ons mooie park levert dit slechts erger-
nis op. We genieten met zijn allen van buiten-zijn
en al het groen, jammer dat je al die poep ziet en
ruikt! Beste hondenbezitters, wilt u de honden-
poep opruimen? Of gebruik de uitlaatveldjes, daar
wordt het voor u opgeruimd! OPrUiMEN en
DaNKJEWEL leveren 27 punten op! Dat is dus
flink wat meer.

Heb jij ook zin in een
feestje?
Tenzij coronamaatregelen roet in het eten
gooien organiseert Wijkvereniging de Zil-
verkamp voor kinderen en tieners op za-
terdag 17 juli het zomercarnaval. Noteer
die datum al vast in je agenda.
Partypeople van 6 t/m 8 jaar zijn welkom
van 15.30 tot 17.30. Partypeople van 9 t/m
12 jaar zijn welkom van 19.15 tot 21.45. Lo-
catie Cultureel Centrum ‘De Brink’.
Meer informatie vindt u op onze website
en Facebookpagina.

Een schone straat
is heel wat waard!
Met grijper, zak en ring
wordt het een makkelijk
ding!
We ergeren ons regelmatig groen en geel aan
al het zwerfvuil in onze wijk. Wat wordt er een
hoop troep op straat gegooid: mondkapjes,
peuken, plastic zakken, blikjes! We klagen
tegen elkaar, bij de gemeente, het winkelcen-
trum en spreken ‘heterdaadjes’ aan. Ook zijn
er diverse brigades actief in de wijk om het
e.e.a. op te ruimen. Petje af! Dat alles helpt…
maar niet genoeg.
Zelf kunnen we ook een handje meehelpen.
Ons motto is: niet klagen maar handen uit de
mouwen! En u hoeft uw handen niet vuil te
laten worden!

Wat kunt u doen?
Bij ons in de straat heeft een bewoonster ‘ont-
dekt’ dat je een grijper, een ring, handschoe-
nen en zakken bij de Gemeente kunt aan-
vragen. De volle zak wordt ook opgehaald!
Twee bewoners van onze straat hebben nu
handig gereedschap om ons straatje, en om-
geving, schoon te houden.
Wilt u dat ook? Stuur dan een e-mail naar:
t.vanzantvoort@lingewaard.nl en het komt
goed. Op naar een schone Zilverkamp!

WILLE VAN DEN DOOL EN MIEKE MONTANUS

Zoals door velen niet onopgemerkt is geble-
ven zijn de muurschilderingen op het
Lianderhuisje bij de Sportdreef en het KPN
huisje nabij ‘de bunker’ erg mooi gewor-
den. Terwijl de kunstenaars van de Verf-
brigade bezig waren hebben vele passanten
de werken in wording bewonderd en soms
zelfs een handje mee geholpen,

Een aantal bewoners heeft aangegeven in hun
eigen omgeving ook iets dergelijks te willen
realiseren.De initiatiefnemers van de Sport-
dreef willen u hier graag bij ondersteunen. Zij
zijn bezig om een ‘draaiboekje’ te maken
waarin alle stappen die nodig zijn op een rijtje
worden gezet. Belangrijke elementen zijn
draagvlak van omwonenden, toestemming
van de ‘huisjes’eigenaren, kunstenaars, een
mooi ontwerp, een begroting, financiering en
samenwerking met Gemeente en het Wijk-
platform. En een lange adem.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een draaiboek?
Neem contact op met Wijkplatform de Zilver-
kamp. Die kunnen u doorverwijzen naar de
initiatiefnemers.

WILLIE VAN DEN DOOL EN MIEKE MONTANUS

VaN LELiJKE GraFFiti Naar MOOiE MUUrSCHiLDEriNGEN

Dát willen wij ook wel!

NIEUWS VAN WIJKVERENIGING ZILVERKAMP

Ecologisch maaibeheer op
twee locaties in de Zilverkamp!

Met natuurlijk beheer
bloeit er meer
Vanaf juni gaat de gemeente Lingewaard op
10 locaties minder en anders maaien. Het be-
treft een proef om zo ervaring op te doen
met ecologischmaaibeheer. Twee locaties lig-
gen in onze wijk: groenzone de Zanderij en
de groene long aan de Loostraat tegenover de
entree (Plaza) van Loovelden.

Wat gaat er veranderen? John de Wit: “Op de
beide locaties op de Zilverkamp wordt tot nu
toe bijna wekelijks gemaaid. Het is de bedoe-
ling om hier 1 tot maximaal 4 keer per jaar te
gaan maaien en het maaisel ook af te voeren.
De maaimomenten worden afgestemd op de
ontwikkeling van de vegetatie. Op enkele plek-
ken gaan we sinusbeheer toepassen. Dan
wordt in meanderende lijnen gemaaid en
komen sommige delen vaker dan andere aan

(W. van) Burendag op
25 september
Wijkvereniging de Zilverkamp wil van Bu-
rendag op 25 september een geweldig wijk-
feest maken. Naast een rommelmarkt gaan
we ook kinderspelen en een feestelijk fiets-
tochtje door de wijk organiseren.
Meehelpen? Bel 06 55 17 44 65.

Op de rommelmarkt zijn uitsluitend ge-
zinnen welkom, die aanbieden wat ze niet
meer gebruiken; geen handelaren maar
mensen zoals u en wij. Het maakt deze
rommelmarkt tot de leukste recycle activi-
teit van het jaar. Marktplaatsen kunnen
vanaf 1 september uitsluitend per e-mail
gereserveerd worden door leden van wijk-
vereniging de Zilverkamp, via buren-
dag@zilverkamp.nl.
Meer informatie via onze website en Face-
bookpagina.

DiGitaaL VaarDiG
De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert sa-
men met SeniorWeb workshops Digitale vaardig-
heden. in verband met corona zijn de meeste
workshops nu online via videoprogramma’s
teams of Zoom te volgen. Er is een scala aan
onderwerpen van veilig internetten tot Phishing
en Whatsapp-fraude. alle work-
shops zijn gratis, tenzij anders
vermeld.
Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl/agenda, of scan
de Qr-code met de camera
van je smartphone.

Vernieuwing van de
straatverlichting
Stapsgewijs wordt de straatverlichting in
onze wijk vervangen. In de afgelopen 2 jaar
gebeurde dit in fase 1 en 2. Dit voorjaar is
fase 3 aangepakt. De klus (Holthuizerdreef,
Kolk, Waterkiep, Hazeleger, Kuunskop, Silo
en omgeving, Schelf en Wildzang) was eind
april klaar.

Wat is er vervangen?
Theo Rutten, beheerder openbare verlichting
geeft een toelichting: “Oude lantaarnpalen
(dat zijn de meeste) zijn in hun geheel vervan-
gen. De lichtmast wordt verwijderd en er
wordt een nieuwe geplaatst. Er zijn geen mas-
ten bij geplaatst of weggehaald. De verlichting
is vervangen door een led uitvoering. Dit is
energiezuiniger en onderhoudsarmer.”
Het is nog niet bekend wanneer de straatver-
lichting in fase 4 aan de beurt is. “Zodra er
weer budget beschikbaar is, gaan we verder”,
aldus Rutten.

OPLOSSING BREINBREKER (7)

afhankelijk van de interpretatie van de
vraag in Breinbreker 7 zijn er 27 verschil-
lende combinaties mogelijk. Het getal 2 is
ook een priemgetal, maar voor het getal 1
is afgesproken dat het geen priemgetal is.
1 is echter wel een oneven getal, en 2 dus
niet. We rekenen beide interpretaties goed.

Jose Teunissen en Toon Hendriks
vallen in de prijzen!

de beurt. Later in het jaar planten we nog wat
struiken aan. Dit alles moet er toe leiden dat
kruiden en andere vegetatie de kans krijgen
om zich te ontwikkelen.” Ecologisch maaibe-
heer zorgt dus voor meer biodiversiteit en va-
riatie in het groen. Een ideale leefomgeving
voor bijen, vlinders en kleine vogels.

tien locaties
De 10 locaties zijn zorgvuldig uitgekozen. Ze
liggen verspreid over de gemeente, zowel in
als buiten de bebouwde kom. Het gaat om ver-
schillende typen bermen en graszones. Voor
elk type is een (ecologisch) maaiadvies opge-
steld. Op basis van de ervaringen met deze 10
pilots, worden eind volgend jaar nieuwe con-
tracten opgesteld voor ecologisch maaibeheer
in onze gemeente.
Behalve voor deze 10 locaties heeft John de
Wit met de aannemer die nu de bermen
maait, afgesproken om dit jaar de brede ber-
men in de gemeente niet te maaien. De Wit:
“Denk bijvoorbeeld aan de bermen naast de
Ir. Molsweg. Uiteraard maaien we de randen
naast weg en/of fietspad wel, dit in verband
met de veiligheid.”
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders
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Schuivende grenzen… ook op de Zilverkamp

Park Holthuizen
van publiek naar privaat

Als betrokken bewoner (nu bijna 40 jaar)
van De Zilverkamp, heb ik de min of meer
felle discussies rondom de privatisering van
Park Holthuizen met belangstelling ge-
volgd. Niet alleen als een wijkbewoner die
dichtbij ‘Holthuizen’ woont. Mijn persoon-
lijke betrokkenheid gaat terug naar de 90-er
jaren.

Ik was toen als wethouder nauw verbonden
met de privatisering van sociaal-cultureel cen-
trum (annex sporthal) De Brink en van de
openlucht recreatie zoals Park Holthuizen. In
deze gastbijdrage koppel ik de recente discus-
sies over de schuivende grenzen rondom ‘Holt-
huizen’ aan het verschijnsel privatisering.
Ofwel, de verschuiving van ‘publieke’ naar
‘private’ ruimte. Ik zie die ‘strijd om de grond’
in onze wijk als een direct gevolg van die poli-
tieke en bestuurlijke verschuiving. Die kwam
natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het afsto-
ten van publieke taken naar ‘de markt’, van
bijvoorbeeld gemeente naar particuliere be-
drijven was een belangrijk onderdeel van wat
vaak ‘neoliberalisering’ genoemd wordt.

Privatisering
In Nederland vooral, maar niet alleen, verte-
genwoordigd door de (neo)liberalen van de
VVD. Het neoliberale gedachtengoed, inclusief
privatisering, vond namelijk ook meer en
meer ingang bij andere politieke partijen.
Zelfs bij partijen als de PvdA die oorspronke-
lijk wars waren van deze liberale visie. Zo ook

in Huissen, nu Lingewaard. Tegen deze ach-
tergrond kan ik me voorstellen dat de privati-
sering van Park Holthuizen in eerste instantie
weinig weerstand opriep. Maar dat wil niet
zeggen dat zo’n opvatting over de verschui-
ving van publieke naar private ruimte zonder
problemen zou zijn. Wat mij betreft, integen-
deel.

Discussie
Waar gaat die discussie in vredesnaam over?
Nergens toch? Zo onbelangrijk, zo kleingees-
tig! Er zijn mede-wijkbewoners die er zo te-
genaan kijken. Toch waag ik te betwijfelen of
je daarmee deze kwestie kunt afdoen. Het
weerspiegelt in mijn ogen in het klein iets wat
veel groter en belangrijker is. Iets wat ons al-
lemaal aangaat, ongeacht in welke wijk, ge-
meente of zelfs land we wonen. Dat is het
antwoord op de vraag hoe wij de rol zien van
de (gemeentelijke) overheid versus die van ‘de
markt’(het particuliere bedrijfsleven)? In dit
geval vooral toegespitst op de rol bij de verde-
ling van publieke en private ruimte. Hoe breed
of hoe eng zien we de sturende, bepalende rol
van de gemeente Lingewaard?

Naar mijn idee heeft in dit geval onze overheid
te lichtvaardig en te veel vanuit het domi-
nante neoliberale denken het belang van de
publieke ruimte ‘over de heg gegooid’. Met
voor alle betrokkenen vervelende discussies
tot gevolg.

In de vorige Wijkkrant hebben we geschre-
ven over de plannen voor de speelplekken
achter de Schans en bij de Vijzel. Op de ont-
werpen is massaal gereageerd door omwo-
nenden, zowel positief als kritisch.

De plannen zijn naar aanleiding daarvan zo-
veel mogelijk aangepast. Bij speelplek de
Schans bleef de zorg voor overlast van kinde-
ren in de vorm van o.a. langdurig schreeuwen
om het schreeuwen. De werkgroep speeltuin-
tjes heeft dit opgepakt en is in gesprek gegaan
met omwonenden. Dat gesprek vond plaats bij
speeltuin de Schans. De kinderen die daar
toen speelden waren zeer geïnteresseerd in
wat er werd besproken. Zij begrepen meteen
dat het ging om overlast. Spontaan ontstond

Waterschap Rivierenland gaat een deel van
de vijvers in de Zilverkamp baggeren. Eind
vorig jaar schreven we nog dat deze werk-
zaamheden vanaf september 2021 worden
uitgevoerd. De planning van het waterschap
is nu om dit deze zomerperiode uit te voe-
ren, met een eventuele uitloop naar septem-
ber 2021.

Thijs Schelling (waterschap, team baggeren)
vertelt: “Het baggeren is nodig om de vijvers
weer op voldoende diepte te brengen. We ver-
wachten verder dat de baggerwerkzaamheden
bijdragen aan een betere waterkwaliteit. De
bagger wordt uit de watergangen gehaald met
behulp van een graafmachine of een speciale
baggerboot. De manier waarop dat gebeurt,
kan per situatie anders zijn. Nagenoeg alle
bagger uit de vijvers wordt afgevoerd naar een
depot.”

Zodra zeker is dat de werkzaamheden deze
zomer door kunnen gaan, zal het waterschap
de bewoners die aan de te baggeren vijvers
wonen informeren. Informatie over de werk-
zaamheden is dan ook te vinden op de website
van de gemeente.

het idee om de kinderen zelf een bord te laten
maken waarop ze aan zouden geven dat fijn
spelen samen kan gaan met rekening houden
met omwonenden. Op een woensdagmiddag
zijn we in de nieuwe Huiskamer van de Zil-
verkamp met de kinderen aan de slag gegaan.
Op bijgaande foto ziet u de kinderen bij het re-
sultaat.

De gemeente zal binnenkort het bord plaat-
sen. Helaas zorgt corona ervoor dat de lever-
tijden van de speeltoestellen enorm opgelopen
zijn. Vandaar dat het plaatsen daarvan nog
even op zich laat wachten.

NaMENS DE WErKGrOEP SPEELtUiNtJES
LIESBETH BERENS EN MIEKE MONTANUS

Actie voor speeltuin achter de Schans

Baggeren vijvers
Zilverkamp eerder
dan verwacht

Betrokken bewoner
iedere Zilverkamper kent wel de fietsrotonde aan
het Jan van Janbaospad. Deze rotonde is ook een
plantsoen en dat schijnt voor mountainbikers en
brommers een uitdaging te zijn.
Sinds de gemeente hier grote natuurstenen heeft
neergelegd is dat voorbij. De beplanting is kwets-
baar, maar gelukkig heeft an Lammens (lid van
de werkgroep Natuur Dichtbij) het onderhoud ge-
adopteerd. Onlangs zijn er enkele stenen ver-
dwenen, daarom de oproep van an. Hulde aan
eenieder die net zo betrokken is bij het groen in
onze Zilverkamp.

AMB8

Op een zomeravond
(het zal juli zijn geweest)
bleef mijn schoenmaker
heel keurig bij zijn leest

als vakman zeer getapt
heeft hij leer op maat gesneden

en vervolgens zeer tevreden
mijn laars erbij gelapt

Hij leerde continu
want dit was zijn parool:
Beter een hele lapper

dan een halve zool

DOOR JAN WERKMAN
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Kindercoach Gerdien Jansen

“Wat voor de meeste
mensen makkelijk is,
is voor mij moeilijk”
Ze is 14 jaar en dit is haar overtuiging. En die
overtuiging zijn we samen aan het onder-
zoeken. Als we een talentengesprek voeren
geeft ze aan dat ze graag dapper zou willen
zijn. Ik vind haar al dapper, maar dat vind ik.
Zij denkt er anders over. “Is er mogelijk iets
dat je graag zou willen delen, maar niet, of
nog niet durft?” vraag ik haar. “Ja” zegt ze.
Ze zegt dat ze moed gaat verzamelen en het
me zal gaan vertellen. Omdat ze zo dapper is
om naar haarzelf te durven kijken…

Als ik in de modus schiet van het haar willen
overtuigen van mijn gelijk (ik vind haar dap-
per) sla ik de plank mis. Sla je de plank mis als
ouder, begeleider, mentor van pubers in deze
leeftijdsfase. Herken je het misschien? De uit-
spraken als: “Natuurlijk kan je het wel!” Of:
“Jawel, je ziet er wél leuk uit!” Of: “Denk eens
positief, het komt heus goed…”. Heel subtiel
schuilt in deze uitspraken, ook al zijn ze be-
doeld vanuit liefde, een boodschap dat de
puber tegen wie je dit zegt, het mis heeft. En
dan ontstaat het domino-effect met gedachten
zoals “Zie nu wel.. zij weten het beter, ik
weet/kan het niet…”.
Het druist misschien volledig in tegen dat wat
je je kind zou willen zeggen als je ‘meegaat’
in de negatieve emotie en hiermee voor je ge-
voel de onzekerheid voedt. Echter, wat je doet
als je de gevoelens van onmacht en onzeker-
heid serieus neemt is dat je erkent dat deze ge-
voelens er mogen zijn. En als je de gevoelens
erkent, erken je ook je kind in al haar of zijn
facetten. Je kind is goed zoals het is en dat is
precies zoals ik ook naar de kinderen (én vol-
wassenen) kijk die bij mij komen. Ik probeer
er niets van te vinden, ik luister en erken wat
er is. Dat voelt veelal als veilig. En dan krijg ik
ongelooflijk veel te horen. Diepe geheimen,
grote angsten, veel onzekerheden en dan voel
ik me bevoorrecht dat ik met deze kinderen
zulke mooie gesprekken mag voeren. Ik merk
vooral dat bij deze kinderen tussen de 13 en
17 jaar een gevoel van veiligheid niet vanzelf-
sprekend is. De klas, de sociale druk om goed
genoeg, mooi genoeg, slim genoeg of leuk ge-
noeg te zijn drukt zwaar. En dan is ‘wat voor
de meeste mensen makkelijk is, voor deze pu-
berkinderen moeilijk…’

WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

De werkgroep Duurzaam Zilverkamp zet
zich al vanaf 2019 in om in de nieuwe en
complexe problemen die de warmtetransi-
tie met zich meebrengt de belangen van
bewoners te behartigen.
De werkgroep is inmiddels een serieuze
gesprekspartner van de gemeente en ini-
tiatiefnemer van de oprichting van een co-
öperatie om alle wijkbewoners te kunnen
vertegenwoordigen in het participatiepro-
ces met woningeigenaren dat noodzake-
lijk is in de warmtetransitie.

De eerste fase waarin we nu zitten bestaat
uit onze participatie in een speurtocht (een
haalbaarheidsonderzoek) naar natuurlijke
warmtebronnen en naar nieuwe technische
mogelijkheden om huizen liefst gasloos (CO2

vrij) te verwarmen. Het is gelukt om voor alle
wijkbewoners een gelijkwaardige plek te
krijgen in het overleg over en de aansturing
van de voorbereidingen en werkzaamheden
die dit de komende jaren met zich mee-
brengt.

Stuurgroep warmtetransitie
Zilverkamp
In de praktijk betekent dit dat er een stuur-
groep is gevormd die het hele proces van on-
derzoek en besluitvorming dat nu gaande is,
aanstuurt. In de stuurgroep zitten een verte-
genwoordiging van de gemeente (projectlei-
der), Duurzaam Zilverkamp (wijkbewoners
en particuliere woningeigenaren) en Waard-
wonen (eigen woningbestand en huurders).
Op dit moment loopt er naast het onderzoek
naar warmtebronnen en techniek een diep-
gaand onderzoek naar de isolerende eigen-
schappen van de huizen in de Zilverkamp.
Daar zijn bewoners van verschillende wo-
ningtypen voor benaderd. Dit onderzoek le-
vert ons en de bewoners een waardevol
advies voor verbetering aan hun woning en
zo weten we op termijn meer over de totale
isolatiekwaliteit in de Zilverkamp. Hier wor-
den toekomstige maatregelen voor duur-
zame verwarming op afgestemd.

Onderzoeken
Er wordt onderzoek gedaan naar collectieve
oplossingen (warmtenet in de wijk) en naar
individuele oplossingen (per woning). In-

middels zijn en worden er haalbaarheidson-
derzoeken gedaan naar aquathermie (warmte
uit oppervlaktewater) en wordt er gekeken
naar het Zwanewater en de rivier de Rijn.
Daarnaast is er onderzoek naar de mogelijk-
heden voor zonthermie- (warmte) en elektrici-
teitsopwekking op de Vliegerweide (Ir. Mols-
weg). Van groot belang is hierbij de land-
schappelijke inpassing en het verkrijgen van
de vergunningen daarvoor. Het is per slot van
rekening een natuurgebied. Niet onbelangrijk
bij al deze onderzoeken is de seizoensopslag
voor warmte. Ook worden individuele oplos-
singen zoals ‘all electric’ en ‘hybride’ bekeken.
Dit zijn beide technieken met individuele
warmtepompen.

Oprichting Coöperatie van
Woningeigenaren
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp bestaat
uit enkele vrijwilligers uit onze wijk, maar het
gaat om het belang van alle wijkbewoners. Dat
belang wordt voor (600) huurders vertegen-
woordigd door de deelname van Waardwonen
in de organisatie van de warmtetransitie.
Duurzaam Zilverkamp wil en kan de (2000)
particuliere woningeigenaren vertegenwoor-
digen. Daarvoor richten we een coöperatie op
waar alle bewoners van de Zilverkamp lid van
kunnen worden. Het idee is dat we de oplos-
sing voor duurzame warmte niet alleen van
het aanbod van marktpartijen laten afhangen
maar hier ook zelf initiatieven in kunnen
nemen. De concept statuten voor de coöpera-

tie zijn er en liggen bij de notaris. Een co-
öperatie geeft mogelijkheden om de wijk-
bewoners meer zeggenschap te geven over
hun toekomstige warmtevoorziening.
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp zal in
de vertegenwoordiging van de wijkbewo-
ners in het overleg met de gemeente ge-
bruik maken van de coöperatie. Bewoners
kunnen voor een kleine bijdrage in de kos-
ten lid worden en zich daarmee verzekeren
van participatie in het overleg en invloed
uitoefenen op de definitieve oplossing.

Uitvoering warmtetransitie Zilverkamp krijgt vorm

OPROEP!
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp is naar-
stig op zoek naar wijkbewoners die:
• deel willen nemen aan het overleg in de
werkgroep Duurzaam Zilverkamp voor de
realisatie van de warmtetransitie,
• bestuurslid willen worden voor een
coöperatie van eigenaren in verband met de
behartiging van de belangen van wijkbewo-
ners.

Meer informatie zie de website Wijkplatform
Zilverkamp of bel met a. Berens 06 41 86
08 85, P. Ballhaus 06 22 96 13 67 beiden
van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp.
Voor de coöperatie kunt u contact opnemen
met J. de Bruin 06 55 17 44 65. Huurders
kunnen zich ook richten tot Waardwonen.

Revitalisering
Zilverkamp
Door de corona-maatregelen is het niet
mogelijk om fysieke bijeenkomsten te orga-
niseren. Vanaf eind februari vindt daarom
de bewonersparticipatie digitaal plaats.

Willem Bijker, projectleider van de revitalisa-
tie: “Op basis van de ervaringen tot nu toe heb-
ben we het idee dat het gebruik van
samen.lingewaard.nl een mooie toevoeging is
op de communicatie en samenwerking met de
bewoners. Het is voor nu een goede vervan-
ging voor de fysieke bijeenkomsten.”
Via het digitale platform kunnen documenten
worden gedeeld, filmpjes, ontwerpen etc. “We
krijgen veelal positieve reacties over het plat-
form. We zien dat bewoners reageren op de
ontwerpen en dat er ook vragen worden ge-
steld. Het is een groeimodel waarbij wij ook
steeds weer leren. We hopen dat steeds meer
bewoners deze weg weten te vinden.”
Er is nu de hoop dat na de zomer de fysieke be-
wonersbijeenkomsten weer van start kunnen
gaan. Gekeken moet worden in welke vorm er
dan ‘live’ met de bewoners gecommuniceerd
kan worden bijvoorbeeld door middel van
thematische bijeenkomsten. Daarbij kunnen
ook reeds aangepakte straten aansluiten.

Wilt u zelf eens bekijken hoe de digitale
bewonersparticipatie in de praktijk werkt,
kijkt u dan op samen.lingewaard.nl.

revitalisering in de straat
Na de vakantie staan de volgende straten
op de planning om op te starten:
• Straatcluster 7. Schoof.
• Straatcluster 8. Schelf, Zolder en Deel
• Straatcluster 9. Garf, Stulp, Silo 2 t/m 18
• even en Noordeinde,
• Straatcluster 10. Boet, Tas en Silo
• 1 t/m 31 oneven,

Daarnaast worden voor de gehele Greven-
veld en de gehele Holthuizerdreef nog
aparte plannen gemaakt. Die staan ook op
de planning voor na de zomer.

ONDErNEMErS StEUN ONS

Het gaat goed met de Zilverkamp,
mede doordat de bewoners samen
met de gemeente nieuw leven blazen
in de bijna 50 jaar oude wijk. Het gaat
ook goed met de lokale ondernemers
op de Zilverkamp, die een groot deel
van hun geld verdienen aan ons. Onze
Wijkkrant heeft als motto door en voor
bewoners, waarbij het idee is dat we
elkaar kunnen versterken door als bur-
ger lokale ondernemers en ZZP’ers
met voorrang te kiezen. Het zou mooi
zijn als iets van dat lokaal verdiende
geld terugvloeit door het sponsoren
van lokale projecten. Wil jij Onze Wijk-
krant steunen. Vanaf €80,- plaatsen wij
in ruil daarvoor een advertentie in Onze
Wijkkrant.
Meer weten? Bel, 06-12 09 37 43 of
mail naar onze.wijkkrant@gmail.com.

BREINBREKER (8)

Onderstaande rechthoek
is verdeeld in drie vakken.

Hoe groot is het middelste vak?
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Zuider
Apotheek
Zilverkamp

uw medicijnen,
onze zorg
Brink 4
6852 EE Huissen
T 026 325 21 20

Het 50-jarig bestaan van de Zilverkamp
staat voor de deur. Natuurlijk mag zo'n bij-
zonder jubileum niet ongemerkt voorbij-
gaan. Het Wijkplatform heeft al diverse
ideeën, zoals het verzamelen van verhalen
en foto’s, om een gedenkboek te maken.

Ook zou het fijn zijn als de publieke ruimte op-
gesierd kan worden met een aandenken ge-
maakt door bewoners. Verder valt er
natuurlijk te denken aan festiviteiten rond de
datum 1 september 2023. Hoe mooi zou het
zijn als het een bijzonder feest wordt van en
voor de bewoners.

Vele handen maken licht werk
Dat moet natuurlijk allemaal georganiseerd
worden en daarvoor geldt: ‘Vele handen
maken licht werk’. Dus beste bewoners van de
Zilverkamp: kom en denk en doe mee om er
een onvergetelijke gebeurtenis van te maken!
Heb je ideeën aan te dragen of kun je hieraan
een bijdrage leveren, meld je dan aan op het
mailadres van Comité 50 Jaar Zilverkamp:
zilverkamp50@gmail.com.

PETRA BOUMAN
WILL HULSHOF

Comité 50 Jaar
Zilverkamp

OP WEG NAAR 50 JAAR DE ZILVERKAMP

Iris
Om wat meer te weten te komen over hoe
jongeren onze wijk ervaren en zij hun
leven in en buiten de wijk zien, interviewt
Onze Wijkkrant jongeren van 15 jaar.
Deze keer is Iris aan de beurt.

Iris woont al haar hele leven op de Zilverkamp.
Ze vindt het er plezierig, het voelt vertrouwd.
Ze heeft aardige buurtgenoten en het is erg
leuk om met hen het jaarlijkse ( als er geen co-
rona is…) straatfeest te vieren. “Geweldig, bij
elkaar komen op straat en gezellig kletsen
alsof je iedereen dagelijks spreekt”.
Sommige dingen vindt ze niet mooi in de Zil-
verkamp. “Er zijn best wel wat straten die er
rommelig en onverzorgd uitzien. Daar zou
eens wat meer groen moeten komen. En die
speeltuintjes in de wijk kunnen ook een op-
knapbeurt gebruiken!”

Iris is tot groep 5 naar basisschool het Drieluik
gegaan en daarna naar de Abacus. Nu zit ze op

JONGEREN IN ONZE WIJK

OPSPOriNG VErZOCHt!
Op 1 sept 1973 wordt door burgemeester
Hein Aalders een sleutel overhandigd van
een woning uit het eerste contingent van
38 nieuwbouwwoningen op Stuurboord en
Bakboord. Blijkens bijgaande foto uit het
archief van de Historische Kring Huissen,
is het een dame.

De vraag is wie zien we hier op deze foto? De
redactie ging op zoek en weet inmiddels dat
de dame op de foto mevrouw Janssen (bijnaam
de Groot) is. Zij was de eerste bewoner van
Stuurboord 1. Burgemeester Aalders en me-
vrouw Janssen zijn beide overleden. De man
met bakkebaarden en gebaksdoos is Herman
Hendriksen (de kapper). Hij was net als de man
met tas op de achtergrond (Ruud van Aalten)
aanwezig namens het bestuur van Wonings-
tichting St. Joseph. Hendriksen was voorzitter
en Van Aalten secretaris. Ook deze beide heren
leven niet meer. Wie kent de andere personen
op deze foto?

WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ

HET DAK OP!
U heeft vast wel eens gelezen dat we meer
natuur nodig hebben. Dat is goed voor ons-
zelf, de natuur en het milieu. Misschien
denkt u, ja maar wat kan ik daar aan doen,
ik heb geen of een te kleine tuin voor meer
natuur of bomen. Denk dan eens aan een
GROENDAK.

Hiervoor zijn geschikt: carport, platte daken
van schuren, fietsenstalling, bijkeuken, tuin-
huisjes, dakkapellen, luifels, tuinkamers/ser-
res. De voordelen van een groendak zijn:
•Verhoging van de biodiversiteit voor met
name bijen, hommels, andere insecten en vo-
gels, in een stedelijke omgeving
•Vertraagt waterafvoer door buffering.
•Een groendak zuivert de lucht, want het
bindt CO2 en fijnstof.
•Koelt uw dak in de zomermaanden en iso-
leert in de wintermaanden.

•En niet te vergeten: een groen uitzicht is
mooi en maakt gelukkig. Stel je eens voor, alle
geschikte daken in de Zilverkamp (en daar-
buiten) groen. Hoeveel vierkante meters na-
tuur krijgen we er dan bij? Van het idee alleen
al, worden wij blij!

informatiemiddag/avond
Wij, van werkgroep Nauur Dichtbij, willen
graag een informatiemiddag/avond over bo-
vengenoemd onderwerp houden, maar ja, de
coronacrisis heeft ons in de ban. Daarom heb-
ben wij het volgende bedacht: u kunt alvast
uw naam, adres en e-mailadres achter laten op
info@hetoranjetipje.nl. Zodra er weer moge-
lijkheden zijn, gaan wij aan het organiseren
en nodigen wij u uit.

Kunt u niet wachten, dan is er van alles te
lezen over een groendak op internet.
Bijvoorbeeld op www.meergroenedaken.nl,
www.groendak.nl of www.sedumworld.com.

het Olympuscollege in Arnhem, in klas 3 van
het VWO. Vriendinnen heeft ze daardoor voor-
namelijk buiten de wijk. Op de Zilverkamp is
ze wel te vinden voor haar favo-
riete sport: volleyballen. Dat doet
ze met veel plezier bij Setash in
sporthal De Brink. Ze helpt er ook
de jongste volleyballers, van 5 tot
8 jaar, te trainen. Buiten doet ze
aan skateboarden. “Niet in de Zil-
verkamp want dat is niet handig
met al die hobbelige straten.
Daarom ga ik meestal richting
park Lingezegen. Daar heb je
mooie gladde asfaltpaden”.

Piano spelen
Binnen hobby’s heeft Iris genoeg: ze speelt
piano, gitaar en ukelele. “Voor piano zit ik op
les, de rest heb ik mezelf aangeleerd. Ik heb nu
ook een nieuwe uitdaging: zingen!” Ze houdt
ook van tekenen en schilderen. Vroeger riep ze
altijd dat ze kinderarts wilde worden, maar nu
denkt ze na over een studie psychologie óf
kunst-docente worden (het vak ‘ckv’ op de mid-
delbare school is Culturele en Kunstzinnige
Vorming). Het liefst les geven aan tieners, want
dat vindt ze een interessante leeftijd.
Van huis uit werden Iris en haar zus gestimu-
leerd om hun eigen geld te verdienen. Iris
begon met oppassen en folders rondbrengen,
maar nu werkt ze in de horeca, bij de Buiten-
poort. “Die interactie met collega’s vind ik erg
leuk.”

Over tien jaar...
Over tien jaar hoopt ze een studie te hebben
afgerond, een baan, misschien een partner en
een leuk huis in een gezellige straat. Groot
hoeft dat huis niet te zijn, als het maar inge-
richt is met dingen waar zij belang aan hecht,
waar zij zich goed bij voelt. Ze verwacht niet
dat ze dan nog in Huissen zal wonen.
Iris heeft nog een laatste wens voor de wijk:
Een buurthuis, maar dan voor jongeren. Een
binnenruimte waar ze met leeftijdsgenoten
samen kan komen, lekker chillen!

Het Comité 50 Jaar Zilverkamp is ook opzoek naar andere informa-
tiebronnen of foto’s die iets vertellen over het ontstaan van onze
wijk. Vragen als: Wie waren de andere bewoners van het eerste uur?
is er ooit een eerste steen gelegd? Zo ja, waar en door wie? alle we-
tenswaardigheden omtrent de planning en bouw van onze wijk zijn
welkom. Stuur ze naar zilverkamp50@gmail.com.


