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Paalburendag:
Een fijn buurtgevoel
in onze wijk

Met de opening van Het Zilverhuus is een
belangrijk actiepunt uit het WOP (WijkOnt-
wikkelingsPlan) gerealiseerd. Een mooie
aanleiding om met wethouder Witjes eens
bij te praten over twee andere speerpunten
uit het WOP: de fysieke revitalisering (verbe-
teren van straten) en de uitwerking van de
gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp.

Hart van de Zilverkamp
Twee jaar geleden dachten vele wijkbewoners
mee over de toekomst van het hart van de wijk.
Hun wensen en ideeën zijnmeegenomen in de
gebiedsvisie ‘Hart van de Zilverkamp’. In deze
visie (vorig jaar door de raad vastgesteld) is dit
hart van de wijk opgedeeld in 3 gebieden: Lo-
catie Het Centrum (gebied met winkels, soci-
aal cultureel centrum, sporthal en scholen),
Locatie Zilverzwaan (waar de vroegere basis-
school stond), en Locatie De Heuvels (het groen
rondom de jongerenbunker en de parkeer-
plaats daarnaast). Hoe staat het met de uit-
werking van deze gebieden? Wethouder
Witjes steekt van wal met Het Centrum.

Renovatie of nieuwbouw?
“Bij het opstellen van de gebiedsvisie, was er
bij bewoners met name onrust en menings-
verschil over de toekomst van de sporthal. Het
afgelopen jaar hebben we een onderzoek uit
laten voeren over de toekomstmogelijkheden,
renovatie of nieuwbouw, van de sporthal en
SCC De Brink. Er ligt nu een gedegen onder-
zoek, waarbij vijf varianten op plussen enmin-
nen zijn bekeken. De lokale behoefte aan
sociaal-culturele en sportvoorzieningen is ook
in kaart gebracht.”
Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek nam
de raad 4 november jl. het besluit: de sporthal,
SCC De Brink (nu Zilverhuus) en horecagele-
genheid De Kuul worden gerenoveerd tot
maximaal 15 jaar!
Wethouder Witjes is tevreden met dit besluit:
“maximaal 15 jaar renoveren, optie 1, was fi-
nancieel het meest interessant. We gaan zon-
nepanelen plaatsen en de sporthal toegang-
kelijker maken. Deze optie kunnen we uit be-
staande budgetten doen. De andere opties (re-
novatie voor 50 jaar; deels/geheel nieuwbouw)
waren zo duur, dat we dat ook gewoon niet
konden betalen.”
Witjes vervolgt: “Ik ben blij met de duidelijk-
heid die dit besluit geeft. Wat ook nadrukke-
lijk heeft meegewogen is dat we binnen 10 jaar
naar een brede integrale aanpak van het cen-
trumgebied (inclusief winkels én scholen) kun-
nen kijken. Een keuze nu voor grootschalige
nieuwbouw of renovatie was een suboptimale
oplossing geweest voor het gebied. Er is duide-
lijkheid en een perspectief dus.”
Nu de huiskamer van de wijk bijna zijn deu-
ren opent, benadrukt wethouder Witjes nog
eens hoe groot de behoefte aan een huiskamer

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

Wij zetten graag een
stapje extra.
Altijd met een glimlach.
Dat winkelt wel zo lekker.
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Een gezond, gul en gelukkig 2022.

Het Zilverhuus
OPEN HUIS
zaterdag 29 januari

Het heeft even geduurd, maar nu is het
zover: Het Zilverhuus opent officieel zijn deu-
ren. Een belangrijke wens van bewoners is
werkelijkheid geworden: een eigen ontmoe-
tingsplek in het hart van onze wijk! Een brui-
sende plek voor jong en oud, een plek waar
iedereen zich thuis voelt en bovendien de
ruimte heeft om activiteiten te ondernemen.
Kom binnenlopen zaterdag 29 januari tussen
10.00 en 16.00 uur. Dan is er OPEN HUIS.
Bewonder de nieuw ingerichte huiskamer en
proef de sfeer van thuis in onze wijk. Onder
het genot van een hapje en een drankje kun
je er kennis maken met bestaande en nieuwe
activiteiten.
Wil je hier nu al meer over weten? Kijk op de
(losse) binnenpagina van deze krant. Het
open huis gaat door, tenzij coronamaatrege-
len dit niet toelaten. Volg daarom de berich-
ten over Het Zilverhuus op facebook
(zilverkamphuissen) en www.zilverkamphuis-
sen.nl (website).

is. Witjes: “Dit bleek opnieuw uit de enquêtes
en gesprekken die voor het haalbaarheidson-
derzoek zijn gehouden.”

Woningbouw
Het plan is (conform de gebiedsvisie) om op lo-
catie Zilverzwaan appartementen te bouwen
voor starters/ouderen en zorg. Om dit plan
handen en voeten te geven, heeft de gemeente
het afgelopen jaar verkennende gesprekken
gevoerd en uitgangspunten vastgelegd. Wet-
houder Witjes: “Het gaat om inhoudelijke, fi-
nanciële en participatieve uitgangspunten, die
leidraad zijn voor de volgende stap die we zet-
ten: het opstellen van een ontwikkelkader. We
gaan daarvoor diverse bijeenkomsten organi-
seren.”
De komende maanden organiseert de ge-

meente (online) bijeenkomsten met enerzijds
deskundigen en anderzijds direct omwonen-
den. Witjes: “De direct omwonenden zien we
als ‘omgevingsspecialisten’ die meedenken
over het ontwikkelkader. Andere mensen krij-
gen daarna in een openbare bijeenkomst de
gelegenheid om te reageren. We verwachten
dat deze openbare bespreking vóór volgend
jaar zomer plaatsvindt”.

Revitalisering op straatniveau
De revitalisering van straten loopt al wat jaren
en is daarmee speerpunt van het eerste uur.
Helga Witjes blikt terug: “Toen we begonnen
met de revitalisering, was ik heel blij dat we
dat op straatniveau gingen doen. Het traject
dat wij doen, met de bewonersbijeenkomsten,
vinden provincie en andere gemeenten heel

boeiend. Zij kwamen regelmatig op bezoek om
te horen en te zien hoe we dat deden. Eigen-
lijk is het heel simpel: Overleg met mensen op
het niveau van hun eigen leefomgeving, dan
gaat participatie heel natuurlijk.”

Digitaal door corona
Tot maart 2020 werden bewoners uitgenodigd
voor participatiebijeenkomsten in De Kuul.
Dat was daarna niet meer mogelijk vanwege
corona. Na de tweede lockdown (najaar 2020)
ging de gemeente op zoek naar nieuwe vor-
men om bewoners te betrekken bij de verbete-
ring van hun straat. Vanaf maart dit jaar is de
bewonersparticipatie georganiseerd via het di-
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WETHOUDER HELGA WITJES OVER DE SPORTHAL
EN SCC DE BRINK:

”Tot maximaal 15 jaar
renoveren is financieel
het meest interessant”



De timmerman, hij timmert
zowel voor hem als ook voor haar
hij kan maken wat zijn ogen zien

hij timmert het in elkaar.

Soms is hij zijn spijkers kwijt
vroeger dan wel later

en steeds zie je hem dan weer
zoeken op laag water.

Zijn werkplaats brandde uit
dat was dikke pech
Sindsdien timmert hij
volop aan de weg.

Hij heeft weleens een loer gedraaid
in een bijzonder ver verleden

is voor zijn vrouw een blok aan het been
maar uit het goede hout gesneden.
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Praktijk Jos van Biesen
Oosterse geneeswijzen

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

Oude Huissenseweg 4

6834 GS Arnhem

www.josvanbiesen.nl

06 - 26 44 07 33

Een gezellig
en sfeervol café

in het hart
van de wijk.

Nieuw! Speciaalbiertjes
bij De Kuul.

AMB8
DOOR JAN WERKMAN

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

gitale platform samen.lingewaard.nl. Helga
Witjes zegt hierover: ”Het digitale platform be-
valt ons goed; het blijkt handig om informatie
op te halen. We gaan er zeker mee door. Het
kan echter geen vervanger zijn voor fysieke bij-
eenkomsten, waar de sociale component ook
aan bod komt. Aanvullend op het digitale tra-
ject gaan we, zodra het weer kan, opnieuw be-
wonersbijeenkomsten organiseren.”

Verbeteren van de straat
Het uitvoerende werk aan de straten ging in-
tussen wel door, men had maar beperkt last
van de coronamaatregelen. WethouderWitjes:
“We besteden het straatwerk in blokken aan
(meerdere straatclusters tegelijk), steeds bij
drie partijen. Gebra blijkt telkens de partij die
het beste uit de aanbesteding komt, vandaar
dat zij steeds in de Zilverkamp aan het werk
zijn. We zijn overigens heel tevreden met
Gebra. Het werk wordt goed gedaan en de con-
tacten met burgers verlopen uitstekend.” De
fysieke revitalisering zal in verband met co-
rona wel later klaar zijn dan aanvankelijk ge-
pland (2022). Witjes verwacht dat deze eind
2023 is afgerond. Financieel loopt de fysieke
revitalisering in de pas. “De mensen die aan
het einde van de revitalisering zitten, hoeven
zich geen zorgen te maken dat we geen geld
meer hebben. We lopen binnen het budget.”
aldus wethouder Witjes.

OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

KAART VAN DE EERSTE FASE
Op 27 juni 1972 schreef de directeur Gemeentewerken, de heer H. van Meurs, het volgende aan het
college van B&W. “Hierbij ontvangt u een kaart met de eerste fase van het bestemmingsplan de Zil-
verkamp. In overleg met de architect Derksen, de aannemer Hakvoort en de heer Elfrink van alge-
mene zaken zijn op de kaart aangegeven.” 1. Bouwmogelijkheden voor zelfbouwers, 2. Bouw-
mogelijkheden voor fa. Toepoel, Etc.

WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Op de Zilverkamp werken gemeente Linge-
waard, woningcorporatie Waardwonen en
werkgroep Duurzaam Zilverkamp samen
aan een plan om de woningen in de wijk
duurzaam te verwarmen. Op dit moment
lopen onderzoeken naar de best moge-
lijke technieken als alternatief voor aard-
gas. Het doel is om warmtebronnen te
vinden die dichtbij én duurzaam zijn.
De volgende stap is alle bewoners van de
Zilverkamp te betrekken bij het idee.

“De warmtetransitie is voor iedereen in de
wijk belangrijk. We nodigen daarom alle in-
woners uit om samen met ons op zoek te
gaan naar een duurzame en betaalbare
warmtevoorziening voor de Zilverkamp”,
zegt Jurgen ten Brink, projectleider bij
gemeente Lingewaard.
De Zilverkamp is niet zomaar uitgekozen als
proeftuin. Daar zijn goede redenen voor. In
en om de Huissense wijk zijn veel mogelijk-
heden om energie op te wekken en om te
zetten in warmte. Bijvoorbeeld door warmte
te winnen uit de vijvers en sloten in de wijk
(aquathermie). Deze en andere warmtebron-
nen worden op dit moment onderzocht.

Haalbaar, betaalbaar en geschikt
Alle mogelijke scenario´s worden onder de
loep genomen. Voorop staat dat de oplossing
haalbaar en betaalbaar is en past bij de wijk
en de inwoners. Daarom worden de wijkbe-
woners vanaf 2022 nauw betrokken bij het
plan.
Dat gebeurt op allerlei manieren: met infor-
matiematerialen, een spreekuur in het Zil-
verhuus, bijeenkomsten, peilingen en een
klankbordgroep. Iedereen kan zijn stem
laten horen: huurders, woningeigenaren en
ondernemers. Begin 2022 wordt meer be-

Op zoek naar duurzame warmte

kend gemaakt over de mogelijkheden ommee
te denken én mee te doen.
Het project op de Zilverkamp maakt deel uit
van het Programma AardgasvrijeWijken (PAW)
van de rijksoverheid. De gemeente Lingewaard
heeft zich hiervoor aangemeld. Als een van de
50 gemeenten heeft Lingewaard subsidie ge-
kregen om de wijk te verduurzamen.
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp is nauw
betrokken bij het plan via een stuurgroep
waarin ook gemeente en de woningcorporatie
zitten. Meer informatie over de werkgroep is
te vinden in de werkgroepenspecial in deze
wijkkrant.

Heeft u vragen?
Neem dan contact opmet Robin van der Sluijs,
projectondersteuner bij gemeente Lingewaard
(r.vandersluijs@lingewaard.nl) of met de werk-
groep Duurzaam Zilverkamp.

VIER BELANGRIJKE REDENEN
VOOR EEN DUURZAME
WARMTEVOORZIENING

1 We zetten samen stappen naar een
duurzame toekomst zonder gebruik van
fossiele brandstoffen zoals aardolie,
aardgas en steenkool.

2 Door duurzame energiebronnen te
gebruiken verminderen we de uitstoot
van CO2.

3 Met de alternatieven voor aardgas
kunnen woningen comfortabel en betaal-
baar verwarmd worden.

4 We halen onze energie uit duurzame
bronnen dicht bij huis en worden zo min-
der afhankelijk van gas uit het buitenland
of Groningen.Er gebeurt veel

bij de Revitalisering
van de Zilverkamp
De werkzaamheden in fase 2 zijn bijna
klaar. Voor fase 3 worden de laatste ontwer-
pen gemaakt. En de eerste voorbereidingen
zijn alweer gedaan voor het maken van de
plannen voor fase 4.

De werkzaamheden bij de Binnendijk en de
Waterdijk zijn naar verwachting rond de kerst
klaar. In het nieuwe jaar starten de werk-
zaamheden in fase 3 aan de noordwest kant
van de Zilverkamp. De Kuunskop is als eerste
aan de beurt.
In de afgelopen maanden hebben veel bewo-
ners bijgedragen aan het maken van ontwer-
pen. Voor Kolk, Hazeleger en een deel van de
Holthuizerdreef worden nu de definitieve ont-
werpen gemaakt. Ook twee nieuwe straatclus-
ters zijn gestart: Schelf, Schoof en Zolder en
binnenkort de straten Boet, Tas, Silo, Garf,
Stulp en Noordeinde. De bewoners van deze
straten ontvangen een brief met daarin een
uitnodiging om de eerste schetsontwerpen op
samen.lingewaard.nl te bekijken. Daar kan
ook gereageerd worden.
In het nieuwe jaar start het maken van de
plannen voor fase 4. Een deel van fase 4 is al
eerder gerevitaliseerd. De rest komt nu ook
aan de beurt. Als voorbereiding wordt een on-
derzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk en de
kwaliteit van de bomen. De bewoners ontvan-
gen een brief als hun straat aan de beurt is.
Meer informatie over de Revitalisering kunt u
vinden op samen.lingewaard.nl.

Warmtewinning uit de vijvers en sloten in de wijk
(aquathermie).
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK
MEEPRATEN & MEEDOEN I BEWAARBLAD VAN ONZE WIJKKRANT

HOOGSTAMFRUITBRIGADE
‘DE HALVE MORGEN’

Wie: Zes buurtbewoners (kerngroep).
aangevuld met zes vrijwilligers uit de buurt.
Wat: Behoud van appel- en perenboomgaard
in groenzone.
Waar: groenzone tussen Aak, Bylander, Praam
en Bastion.
Wanneer: seizoenswerk, zo’n zes keer per jaar.
Contact: Jentje Bootsma.
Email: riajentjebootsma@planet.nl

De appel- en de perenboomgaard liggen mid-
den in onze wijk, niet ver van ’t Holthuus. Dit
jaar werden voor de derde keer de bomen ge-
snoeid en het fruit geoogst door mensen uit
de buurt. De snoei- en plukdagen zijn steeds
weer een sociaal gebeuren.
Jentje Bootsma zag met lede ogen aan hoe de
appelboomgaard achter zijn tuin jaar in jaar
uit verder in verval raakte. In 2018, bij de revi-
talisering van zijn straat, kaartte hij het aan
bij gemeente en buurtgenoten. Er volgt een
mooie samenwerking tussen gemeente en
buurt: de gemeente herstelt de boomgaard (en-
kele oude bomen worden gerooid, nieuwe aan-
geplant) en de buurtbewoners doen voortaan
het onderhoud. Ook het naastgelegen peren-
boomgaardje wordt bij het herstelplan be-
trokken. Anno 2021 staan er negen appel- en
drie perenrassen.
Het onderhoudswerk wordt gedaan door de
kerngroep, aangevuld met zo’n zes vrijwilli-
gers uit de buurt. Om kundig te snoeien volg-
den zes buurtgenoten een snoeicursus. De
juiste (veilige) materialen zoals ladders, zagen,
snoeischaren en helmen leent de initiatief-
groep van Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland. Ze makenmet plezier gebruik van de
daar aanwezige kennis. De opgedane kennis
en ervaring delen zij graag met wijkgenoten.
Sinds kort staat er een informatiebord bij de
boomgaardjes.

Stichting de Zilverkamp heeft het afgelopen jaar hard gewerkt, eerst aan de oprichting van de stichting en daarna aan de juridische, financiële en
praktische kanten van het opzetten van Het Zilverhuus. Daardoor (en door corona) waren zij al die tijd voor veel wijkbewoners niet zichtbaar aanwe-
zig. Er was simpelweg geen ruimte voor een fysieke kennismaking. Het bestuur voelde de druk daartoe wel en toen er eindelijk ruimte kwam in de
agenda startte het bestuur een kennismakings- en inventarisatieronde met de bewonersinitiatieven en werkgroepen, die op de Zilverkamp actief zijn.

De redactie van Onze Wijkkrant was bij deze gesprekken aanwezig en kreeg zo een goed beeld van de diverse werkgroepen en activiteiten.
Het resultaat is te vinden in deze werkgroepenspecial.

WERKGROEP BOMENROUTE

Wie: Gerrie Aldershof (boomoloog)
en Peter Gerretzen (vormgever).
Wat: Een bomenroute realiseren en een
informatiebord met ontstaansgeschiedenis van
park Zanderij.
Waar: De groene long door de Zilverkamp..
Wanneer: Voor het 50-jarig bestaan van wijk
de Zilverkamp.
Contact:
(voorlopig via) Onze.wijkkrant@gmail.com

Woonwijk de Zilverkamp is een jaren zeventig
wijk. Het was destijds een voorbeeldwijk voor
Nederland. Kenmerkend zijn de lommerrijke
parken, die er als een groene long door heen
meanderen. Kortweg ‘park Zilverkamp’. Het
hart van het park wordt ‘park Zanderij’ ge-
noemd.
Bijzonder is dat oude landschapselementen
(van het oorspronkelijke tuindersgebied)
prachtig zijn verweven met het nieuwe groen.
Het park herbergt inmiddels een grote diver-
siteit aan boomsoorten.
Doelstelling van de Werkgroep Bomenroute is
om ongeveer 25 bomen in de schijnwerpers te
zetten door middel van naambordjes met edu-
catieve informatie en een qr-code. Via deze
code kanmen dan de bomenroute zien/volgen.
Verder wil de werkgroep centraal in het park
Zanderij een informatiebord plaatsen met
daarop de ontstaansgeschiedenis van het park.
Hulp bij de definitieve uitvoering (plaatsen
bordjes) is welkom. VIERING 50 JAAR ZILVERKAMP

Wie: Zes wijkbewoners.
Wat: Het jubileum organiseren
van 50 jaar Zilverkamp.
Waar: Activiteiten door de hele wijk.
Wanneer: Zomer/nazomer 2023.
Contact: zilverkamp50@gmail.com

Door corona zijn de leden van deze werkgroep
nog niet fysiek bij elkaar geweest, maar in de
app-groep zijn vele ideeën naar boven gebor-
reld: Een kleedjesmarkt, een foodtruckfestival,
een gedenkobject of beeld in het park plaat-
sen. Maar ook een kunstroute door de hele
wijk en het optreden van artiesten zoals mu-
ziek en podiumkunst. Ook wordt gedacht aan
een stratentoernooi. Een fototentoonstelling
in Het Zilverhuus mag zeker niet ontbreken.
De bedoeling is dat het een feest wordt voor

WERKGROEP HUISKAMER

Wie: de werkgroep Huiskamer bestaat uit
acht vrijwilligers.
Wat: werkzaamheden t.b.v Het Zilverhuus
(Huiskamer van de Wijk).
Waar: in het complex van de Brink, ingang
Wagenweg (de Benjaminzaal, de Parkzaal
en de Vijverzaal).
Contact: Hans Vos, email: jhjmvos@gmail.com
of zilverhuus@gmail.com

In de afgelopenmaanden is er door een kleine
groep wijkbewoners, samen met een professi-
oneel bouwteam, veel werk verzet om de drie
zalen in het complex geschikt te maken voor
‘Huiskamer van de Wijk’. Het bouwteam re-
noveert de entree en de zalen. De werkgroep
doet de inrichting en de aankleding. Ze kregen
daarvoor deskundig en ook inspirerend advies,
er kwam via Stichting de Zilverkamp budget
beschikbaar voor de aanschaf van materialen,
meubilair en de keukeninrichting. En er werd
en wordt nog steeds vooral veel geklust! Door
dat alles heen speelt corona natuurlijk ook
een rol, wat de snelheid niet ten goede komt!
Na de opening pakt de werkgroep nieuwe
werkzaamheden en activiteiten op t.b.v. Het
Zilverhuus. Uitbreiding van de werkgroep is
ook na de opening nog steeds gewenst en
nodig.

WERKGROEP KUNST

Wie: Op dit moment door een samenloop
van persoonlijke omstandigheden geen leden.
Wat: Kunstuitingen ontwikkelen in allerlei
vormen.
Waar: De hele Zilverkamp.
Contact: Onze.wijkkrant@gmail.com

De werkgroep Kunst is zeer actief geweest in
de wijk. Vele ideeën werden geopperd en di-
verse zijn waar gemaakt zoals duizenden nar-
cissen planten bij de start van het WOP.
Banken in het park, gemaakt van gekapte
bomen uit de wijk. Naamborden aan de in-
gang van onze wijk, oftewel de boomstronken
met ‘Zilverkamp’ erin gekerfd. Twee bomen
die gekapt moesten worden, werden omgeto-
verd tot mooie kunstwerken: Ot en Sien en de
Fruitboom aan de Parkdreef. De bomenroute
komt voort uit de kunstwerkgroep en zal nu
worden uitgevoerd door de werkgroep
‘Bomenroute’, zie elders op deze pagina.
Bovendien werd er gekeken naar kinderspeel-
plekken. Bij Schans en Vijzel is de herinrich-
ting eind november gestart. Ook is er samen
met de kinderen een bord ontworpen met
‘spelregels’ voor bij de speeltuin bij de Schans,
graffiti omgetoverd tot prachtige muurschil-
deringen en een hondenlosloopgebied werd
hondenspeelterrein. Dit alles omdat ze dat ook
een hele kunst vonden!
Er liggen nog vele ideeën op de plank. Hope-
lijk lukt het binnenkort om de werkgroep
weer voort te zetten.

MUZIEKPROJECT SILVERMUSIC

Wie: Hans Vos.
Wat: Bewoners van de Zilverkamp de
mogelijkheid bieden om hun muzikale kunsten
te tonen door deelname in een bandje.
Waar: In Het Zilverhuus
Wanneer: Repeteren op woensdag
en op donderdag.
Contact: Hans Vos,
jhjmvos@gmail.com en www.silvermusic.nl

Door een subsidie van de provincie Gelderland
is het muziekproject SilverMusic in 2019 op-
gestart. Inmiddels hebben zich al drie bandjes
(Huusband 1, 2 en 3) gevormd en wordt er we-
kelijks muziek gemaakt in de Parkzaal van Het
Zilverhuus.
Ieder bandje bepaalt zelf welke muziek er
wordt gespeeld. Wel is het de bedoeling dat de
muziek van ‘aanhoorbaar’ niveau is en dat
deze bij gelegenheden (bijvoorbeeld in de

Brink) ten gehore gebracht wordt. SilverMusic
is dus geenmuziekles. Enige affiniteit met o.a.
notenschrift is een pré. Er zijn drie bandjes,
waarvan een folksong-bandje, met in totaal ca.
16 muzikanten. Ze repeteren 2x per week.
Tevens is er (on)regelmatig een jam-avond voor
de liefhebbers op dinsdagavond van 19 – 23
uur. De basis voor het SilverMusic-project is af-
geleid van het Arnhemse project Gladback,
(zie ook www.gladback.info).
Deelname aan het project bedraagt (vanaf
2022) 10 euro per maand.

álle wijkbewoners, van jong tot oud.
Maar… er zijn nog geen beslissingen genomen,
nog niets ligt vast. Kortom: Er moet nog veel
gebeuren en ideeën zijn nog steeds van harte
welkom, nét als ‘helpende handen’.

DUURZAAM ZILVERKAMP

Wie: De vaste kern bestaat uit acht leden.
Wat: De activiteiten betreffen voorlichting en
advies t.a.v. woningisolatie en verduurzaming
van de koopwoningen op de Zilverkamp en
meedenken in het proces van aardgasvrij maken
van de Zilverkamp .
Waar: Er wordt vergaderd in Het Zilverhuus
Wanneer: 1 x per 14 dagen.
Contactpersoon:
Ton Berens, Mobiel 06 - 41 86 08 85
Email: a.berens@chello.nl

De werkgroep is drie jaar geleden ontstaan
vanuit het Wijk Ontwikkelingsplan (WOP) bij
de start van de revitalisering van de wijk Zil-
verkamp. Destijds lag de nadruk vooral op ad-
vies aan woningeigenaren met betrekking tot
technisch - veelal achterstallig - onderhoud
van de koopwoningen. Wat later kwam de na-
druk te liggen op informatie en advies met be-
trekking tot verduurzaming en isolatie van de
woningen. Dit laatste ook in het kader van het
terugdringen van het energiegebruik. In de
eerste jaren van het bestaan van de werkgroep
zijn rond dit thema verschillende informatie-
avonden georganiseerd, die per avond zo’n 80
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Activiteiten van de
Stichting Welzijn Lingewaard

Onderstaand een overzicht van de activitei-
ten van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL)
voor de wijkbewoners van de Zilverkamp.
Deze activiteiten zullen in Het Zilverhuus
plaatsvinden. Ze worden door vrijwilligers
begeleid en door de Stichting Welzijn Linge-
waard ondersteund. Zodra de coronamaat-
regelen dat toelaten - en het dus veilig kan -
zullen ze hier van start gaan!
Houd de website van Stichting Welzijn
Lingewaard in de gaten, want daarop staat
de actuele informatie! www.swlingewaard.nl.

Overzicht
• Open spreekuur ParticipatiePunt. In com-
binatie met Rijnstad Maatschappelijk werk,
WaardWonen, Wijk GGZ en MEE. Vrije inloop.
• Creaochtend: inloop met allerlei creatieve
activiteiten.
• Brei- & Haakcafé in combinatie met het
oefenen in het spreken van de Nederlandse
taal voor niet-nederlandstaligen. Vrije inloop.
• Koffieochtend met aansluitend soepgroep.
• Open Eetcafé.
• Repaircafé

WERKGROEP VASTE PRIK

Wie: De vaste kern bestaat uit Marjolein Klumper,
Tineke Dalhuizen en Aafke Nijhoff.
Wat: Zwerfvuil opruimen samen met de kinderen
van IKC Het Drieluik en IKC ’t Holthuus.
Waar: de Zilverkamp.
Wanneer: 1 x per 2 maanden
Contact: Marjolein Klumper
via klumplam@xs4all.nl

Al jaren organiseren Marjolein, Tineke en
Aafke om de twee maanden een zwerfvuil-op-
ruimactie met de kinderen van de basisscho-
len in de wijk. Ze zorgen voor vuilniszakken,
prikstokken, handschoenen en wat er nog
meer nodig is om samen met de kinderen vei-
lig al het afval dat gevonden wordt, op te rui-
men. Met de scholen wordt afgesproken welke

STICHTING TOT BEHOUD
VAN DE BONGERD DE ZILVERKAMP

De in 1997 opgerichte Stichting tot Behoud
van de Bongerd De Zilverkamp zorgt, met me-
dewerking van een nauw betrokken gemeente,
donaties van de opgerichte ‘Vrienden van de
Bongerd’ en de vrijwillige inzet van de 'Groene
Vrienden’ voor behoud en onderhoud van de
kersenbongerd aan het Jan van Janboaspad.
Zo’n 25 ‘Groene Vrienden’ zorgen er regelma-
tig voor het klein onderhoud. De gemeente
doet het grote onderhoud eens in de tien jaar.
In de bongerd vinden jaarlijks ook andere ac-
tiviteiten plaats. Er wordt bijvoorbeeld voor
leerlingen van basisschool De Abacus een bui-
tenles verzorgd door imker Theo Giesen. Er
staan 20 kasten voor bijen in de bongerd. En

WIJKVERENIGING ZILVERKAMP

Wie: Wijkvereniging Zilverkamp voor alle inwo-
ners van de wijk.
Wat: Organiseert activiteiten het hele jaar rond.
Waar: De Zilverkamp.
Contact: Joachim de Bruin
via www.zilverkamp of 06 - 55 17 44 65

De leukste wijkvereniging van Huissen bestaat
al weer 47 jaar. Dankzij een enthousiast be-
stuur en dito vrijwilligers organiseert deWijk-
vereniging Zilverkamp voor jong en oud
allerlei activiteiten. De meest bekende activi-
teit is misschien wel de jaarlijkse Koningsdag-
rommelmarkt met kinderspelen. Maar vergeet
niet de kindercarnavalsmiddag, de spannende
Halloweentocht, de Tienerdisco, Burendag en
het Paaseieren zoeken.
Maar de wijkvereniging doet en wil meer.
Samen met kinderen van ’t Holthuus worden
rond Pasen bij alle cliënten van de thuiszorg
in onze wijk een zakje paaseieren bezorgd. Bij
ieder zakje zit een tekening met naam van de
inpakker. Dat levert leuke en dankbare reac-
ties op. Verder wordt gekeken of er maande-
lijks een filmmiddag/-avond georganiseerd
kan worden. Hiervoor worden sponsors
gezocht. Door alle beperkende maatregelen
laat dit nog even op zich wachten.
Ook meedoen als vrijwilliger en/of lid worden
voor maar 10 euro per gezin per jaar? Ga naar
www.zilverkamp.nl enmeld je aan. Voor leuke
ideeën kun je altijd contact opnemen met de
voorzitter Joachim de Bruin.

NATUUR DICHTBIJ

Wie: Maria Carpay, Frida Disselhorst,
An Lammens, Loeki Langendoen,
Svetlana Miteva, Kersti Otte, Rita Vastbinder.
Wat: Meer biodiversiteit (soortenrijkdom)
dicht bij huis, door acties en door informatie
verstrekken.
Waar: Zilverkamp en directe omgeving.
Wanneer: 10x per jaar vergaderen, daarnaast
concrete projecten uitvoeren.
Contact: Maria Carpay via:
natuurdichtbij.huissen@gmail.com

Het is groen wonen in de Zilverkamp. Een
weelde die wij, bewoners, bij onze woning ca-
deau krijgen. Groen blijven wonen gaat niet
vanzelf, zeker niet nu de natuur zo onder druk
staat. Het verlies aan biodiversiteit (soorten-
rijkdom) is een feit.
We kunnen er met elkaar iets aan doen. Daar-
voor is de werkgroep ‘Natuur Dichtbij’ opge-
richt. De werkgroep ondersteunt en werkt aan
plannen die de natuurlijke schakels in de na-
tuur opbouwen, behouden of versterken. De
eerste ideeën zijn uitgevoerd zoals: grasland
verrijkenmet bloemen- en kruidenlinten; tips
voor egelvriendelijk tuinieren in Onze Wijk-
krant beschrijven; er loopt een actie om meer
groene (sedum)daken in de wijk aan te leggen.
Er wordt gezocht naar een geschikte plek voor
een voedselbos; we vragen aandacht voor vleer-
muizen bij het isoleren van huizen, voor het
gebruik van regentonnen. We schouwen
samen met de gemeente in de wijk om te zien
waar het groen onder druk staat/verbeterd kan
worden. Kortom: genoeg te doen!Wilt u samen
met ons aan de biodiversiteit in onze wijk wer-
ken, of misschien aansluiten bij één bepaald
onderwerp? Laat het ons weten! Helpende han-
den, als vrijwilliger bij een van onze acties,
kunnen we goed gebruiken.
Ook daarvoor kunt u zich aanmelden op
natuurdichtbij.huissen@gmail.com.

HARTVEILIG WONEN

Wie: Willem Duiven, Theresia Elderhorst,
Will Hulshof en Jos Willemsen.
Wat: AED’s in hele wijk beschikbaar én
voldoende gekwalificeerde hulpverleners
in de eigen buurt.
Waar: Zilverkamp.
Contact: Will Hulshof,
Email: w.hulshof@hetnet.nl
Mobiel: 06 12 09 37 43

In onze wijk waren te weinig AED’s beschik-
baar. Daarom richtten Willem, Theresia, Will
en Jos in 2019 de werkgroep Hartveilig Wonen
op. In de buurt waar een AED ontbrak, zamel-
den zij geld in. Samen met de sponsorgelden
van Stichting Kruiswerk Huissen konden twee
AED’s aangeschaft worden en werden de gaten
in de dekking gevuld. Benieuwdwaar de AED’s
zijn in onze wijk? Kijk dan op www.zilver-
kamphuissen.nl; hier vind je een plattegrond
met AED-locaties.
Het tweede doel, voldoende gekwalificeerde
hulpverleners in de eigen buurt, is een stuk
moeilijker te realiseren. Op dit moment zijn er
40 gecertificeerde hulpverleners geregistreerd.
Volgens de normen van de Nederlandse Hart-
stichting zijn er minimaal 65 hulpverleners
nodig op de Zilverkamp. Daar is dus nog werk
aan de winkel. Is burgerhulpverlening iets
voor jou? Meld je dan bij Stichting Kloppend
Hart voor Lingewaard aan voor een reanima-
tiecursus. Voor iedereen die op de Zilverkamp
woont vergoeden zij 50% van de kosten van
een reanimatie basis- of opfriscursus. Uw zorg-
verzekering doet vaak de rest. Ga naar de web-
site: www.kloppendhartvoorlingewaard.nl.
Heb je nog vragen, neem gerust contact op
met Will Hulshof (mailadres zie boven).
Je kunt Hartveilig Wonen steunen via IBAN:
NL23 INGB 0796 9689 69 o.v.v. Hartveilig
Wonen.

tot 100 wijkbewoners trokken. In 2020 is de
werkgroep in een nieuwe fase terechtgeko-
men. Sindsdien staat de Energietransitie in
brede zin centraal, waarbij de Zilverkamp op
termijn een aardgasvrije wijk moet gaan wor-
den. De gemeente Lingewaard heeft daarvoor
subsidie gekregen in het kader van het Pro-
gramma Aardgasvrije Wijken (PAW) van de
rijksoverheid. Om dit proces op de Zilverkamp
te begeleiden is een stuurgroep gevormd,
waarvan ambtenaren van de gemeente Linge-
waard, Waardwonen en leden van de werk-
groep Duurzaam Zilverkamp deel uitmaken.
Voor meer informatie zie ook elders in deze
wijkkrant het artikel ‘Op zoek naar duurzame
warmte voor de Zilverkamp’.
Wilt u betrokken zijn bij de duurzaamheids-
plannen op de Zilverkamp? Uitbreiding van de
werkgroep Duurzaam Zilverkamp is zeer wel-
kom!

groep leerlingenmeegaat. Vaste Prik benadert
vervolgens vrijwilligers die een groepje leer-
lingen willen begeleiden. De werkgroep heeft
een lijst van vrijwilligers, maar ook ouders,
opa’s en oma’s zijn welkom. De inzet van twee
vrijwilligers per groepje van ongeveer zes leer-
lingen maakt het mogelijk om ruim aandacht
aan de kinderen te besteden. Voor hen is mee-
doen aan de opruimactie een feestje, maar ze
verbazen er zich over wat er allemaal op straat
en in de struiken wordt gegooid. Het maakt
hen bewust van de rommel die mensen zelf
maken. Kinderen willen daar graag uiting aan
geven en het gesprek erover aangaan met de
begeleiders van de groepjes. Dat maakt het
voor de vrijwilligers zo leuk om mee te doen.
Ook de Boa’s uit de wijk lopen vaak mee. Dat
vinden de kinderen reuze spannend!
Door corona heeft ‘Vaste Prik’ een tijd lang
niets kunnen organiseren, maar de bedoeling
is om in januari 2022 weer van start te gaan.

Theo Visser vertelt er enthousiast over de
fauna rond de bongerd.
Ook voor ouderen en voor mensenmet een be-
perking zijn er activiteiten. Er worden midda-
gen georganiseerd om samen kersen te eten en
verhalen van vroeger te horen of te delen.
Wie meer wil weten over de interessante his-
torie van de kersenbongerd kan terecht op de
website van Onze Wijkkrant.
Wie vrijwilliger wil worden of donateur kan
zich aanmelden bij secretaris Henk Looijen,
Wieken 3. Telefoon 026 - 325 23 52.
E-mail: henk.looijen@gmail.com

Samen komen we
verder!
Met bestuurslid Harry Aalbers van de
Stichting de Zilverkamp keek de
redactie terug op de gesprekken.

Wat viel je op?
Het waren stuk voor stuk positieve ge-
sprekken. Ook de bevlogenheid van de
mensen was geweldig. De inzet van een
(kleine) groep bewoners voor het realise-
ren van Het Zilverhuus is hartverwar-
mend. Mooi ook was de diversiteit te
zien aan werkgroepen, hoe breed die
was, van Zwerfafval tot Hartveilig
wonen.

Welke werkgroep verraste je?
Dat was wel de Werkgroep Hartveilig
wonen. Nooit geweten dat de dekking in
de wijk zo groot was en dat er een heel
fijnmazig netwerk achter zit van men-
sen in de wijk, die de defibrillator kun-
nen hanteren of uitleggen. Dat was een
eyeopener.
Een aandachtspunt vind ik wel dat er
meer jongeremensen in de werkgroepen
mogen komen. Ik wil dan ook een op-
roep doen aan mensen die dit verhaal
lezen en zich aangetrokken voelen tot
één van de werkgroepen: doe mee en
meld je aan. Samen komen we verder!

Aanmelden kan via de website
www.zilverkamphuissen.nl
of via het mailadres van Onze Wijkkrant:
Onze.wijkkrant@gmail.com

Denker, doener of toch meer een organisator?
Er is voor iedere inwoner op de Zilverkamp iets te doen. Soms een activiteit waar je lan-
ger mee bezig blijft, soms een activiteit waar even een paar helpende handen nodig zijn.
Bij het lezen van deze paginamet al die mooie initiatieven viel er vast wel een werkgroep
op waarbij je dacht: Daar wil ikmeer van weten! Neem gerust contact op via het mailadres
dat bij die werkgroep staat. De werkgroepen hebben vrijwilligers nodig, de wijk heeft vrij-
willigers nodig. Daar wordt de wijk beter van, maar jij zelf ook! Het geeft veel voldoening
en plezier om samen met elkaar ergens de schouders onder te zetten.
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

Net een beetje anders.

Max Vitaal
activiteitengids!
Een activiteitengids voor alle ‘senioren’
(50+) inwoners van Lingewaard met daarin
een uitgebreid aanbod van wat er op be-
weeggebied te doen is. Zeer laagdrempelig
kunnen senioren kennismaken met uiteen-
lopende activiteiten.

Wandelen, voetballen, yoga etc. Dankzij het
boekje van Max Vitaal kan deze doelgroep uit
Lingewaard dit jaar vrijblijvend ontdekken
welke beweegactiviteit bij ze past. Of u leert
creatieve talenten samen met andere leef-
tijdsgenoten alsnog kennen. Een proefles bij-
wonen kan door vrijblijvend contact op te
nemen met de deelnemende aanbieder.
Max Vitaal heeft alle mogelijke activiteiten
binnen de gemeente in een boekje gebundeld,
waardoor u niet zelf op zoek hoeft te gaan
naar de legio mogelijkheden. U zult verrast
worden door de aangeboden keuzes!
De activiteitengids is verkrijgbaar bij het Par-
ticipatiepunt Huissen, dinsdag tussen 13.30 en
15.00 uur (Het Zilverhuus, Wagenweg 12c).
Vragen? Of wilt u samen met Sport- & Cul-
tuurcoach Quint van de Ven kijken naar een
geschikte sport? Neem contact op met:
q.vandeven@swlingewaard.nl of via 06 - 13 96
65 36.

OPLOSSING BREINBREKER (9)

Er zijn 10108152 mogelijkheden!
De eerste positie kent 9 mogelijkheden. De
letters op positie 2 heeft 26 mogelijkhe-

den. De letter op positie 3, heeft 25 moge-
lijkheden, de letter op 4, heeft er 24.

In mindering 1, voor de combinatie KUT.
De cijfers op positie 5 heeft 9 en positie 6

heeft 8 mogelijkheden. Samen dus
9x((26x25x24)-1)x9x8 = 10108152.

Helaas waren er deze keer
geen goede inzendingen.

GASTCOLUMN
DOOR WILLEM HENDRIKS

Zilverkamp toen en nu
In 1968 waren er de eerste plannen rondom
de woningbouw Zilverkamp. Het ging erom
zelf de gewenste woningbouw in de regio
op te starten en niet te wachten op initiatie-
ven uit Arnhem. Hiermee was het plan de
Zilverkamp geboren. In 1972 werd gestart
met de bouw en inmiddels zijn we bijna 50
jaar verder. Zoals vele ‘Zilverkampers’ zich
nog wel zullen herinneren werd er destijds
door heel Nederland naar dit ambitieuze
woningproject gekeken.

Ik woon zelf sinds 1995 in een woning in de
wijk Zilverkamp. Maar, en dat is het leuke,
mijn eerste voetstappen op deze bodem date-
ren al vanaf mijn 6e jaar. Als jong knulletje
heb ik hier vele uren met mijn vriendjes spe-
lend doorgebracht.
Indrukwekkend was de grote boerderij aan de
Korte Loostraat. Deze boerdering heette ‘De
Zïlverkamp’. Ik heb nog de beelden op mijn
netvlies dat het hooi naar binnen werd gere-
den op de boerderij met paard en wagen. We
struinden de hele omgeving af. Op zoek naar
een appel of een paar kersen. Ik zie nog voor
me dat er in de kersenbongerd door de sprau-
wenjagers met een hoop kabaal de spreeuwen
werden verjaagd. Op enig moment is de boer-
derij verkocht en werd hierin een restaurant
gevestigd. Ik heb van die gelegenheid gebruik
gemaakt om daar eens te gaan eten. Dit res-
taurant is inmiddels ook verdwenen en het
pand is nu omgetoverd tot een prachtig riant
woonhuis.

Veranderingen in de wijk
Ik heb dus nogal wat jaartjes doorgebracht in
de toen nog niet bestaande wijk Zilverkamp.
In al die jaren heeft er een flinke bebouwing
plaatsgevonden waarin veel mensen inmid-
dels hun stek hebben gevonden. Er heeft een
revitalisering plaatsgevonden om de wijk na

zoveel jaren nieuw elan en aanzien te geven.
Wat is hiervan terecht gekomen? Er vond een
uitbreiding plaats van het aantal parkeer-
plaatsen. Delen van de wijk werden aangewe-
zen als woonerf met onder andere als doel dat
er alleen in de parkeervakken werd gepar-
keerd. Daarnaast moest de aanwijzing als
woonerf er voor zorgen dat de snelheid werd
aangepast.
De plannen omvatten ook het kappen van een
aantal bomen. Echter tot op heden heeft er
geen vervangende aanplant plaatsgevonden.
Nou is het makkelijk om te wijzen naar een ge-
meente, projectleider, wijkagent of wijkplat-
form. Dit is echter maar één kant van het
verhaal. Als medebewoners in de wijk zullen
we ook zelf een steentje moeten bijdragen aan
het wel en wee van de wijk. Alleen samen kun-
nen we er wat van maken. Een paar voorbeel-
den zijn de rommel rondom huis opruimen,
onderhouden van de tuin en neem de regels
in acht die voor een hond gelden (aanlijnen,
opruimplicht). De snelheid op een woonerf
aanpassen om onze spelende kinderen alle
ruimte te geven.

Samen kunnen we er wat van maken
Met veel plezier geniet ik van het vele groen
in de tuinen en straten in onze wijk. De prach-
tige bloemenbakken bij de huizen brengen
een mooie sfeer over. Hugo de Jonge deed op
de persconferentie van vrijdag 12 november jl.
een uitspraak om mensen aan te spreken op
hun gedrag. Ik zou dit vooral ook positief wil-
len uitvoeren. Spreek buren enmedebewoners
vooral ook aan op demomenten dat de dingen
goed gaan. “Wat is uw tuin mooi”, “wat een
leuk initiatief”, (insectenhotel, zitplaatsen in
perkjes, bloemrijke invulling bij het huis, boe-
kenruilkast bij het huis).
Hiermee houden we onze wijk gezamenlijk
mooi en schoon.

De Stichting tot Behoud van de Bongerd De
Zilverkamp kreeg op zondag 10 oktober in Café
Het Moment de cultuurprijs 2021 uitgereikt
door burgemeester Nelly Kalfs. Deze prijs werd
ooit ingesteld door ‘De Bevelander Muzikanten’
uit Huissen. Voorzitter van de Bevelanders, Piet

ONZE WIJKKRANT

Wie: De redactie, bestaande uit vijf leden én 30
enthousiaste bezorgers.
Wat: Uitgave van Onze Wijkkrant, 4x per jaar.
Waar: Er wordt vergaderd in Het Zilverhuus
of via Zoom.
Wanneer: In totaal 4x per uitgave.
Contactgegevens:
Email: onze.wijkkrant@gmail.com
Website www.zilverkamphuissen.nl

Sindsmaart 2018 valt in 2700 huizen op de Zil-
verkamp vier keer per jaar Onze Wijkkrant op
de mat. Dit gebeurt dankzij de inzet van vrij-
willige bezorgers. De bewoners worden daar-
mee op de hoogte gehouden van het wel en
wee in de wijk. Daarbij wordt gestreefd naar
een zo groot mogelijke diversiteit aan onder-
werpen. De foto’s bij de artikelen zorgen voor
een kleurrijk geheel. Uit de reacties van de le-
zers valt op te maken dat de krant goed gele-
zen én gewaardeerd wordt.
De afgelopen jaren werd veel aandacht besteed
aan de revitalisering van de wijk. In de nabije
toekomst zijn de spotlights onder andere ge-
richt op de transitie naar aardgasvrije wijk, de
ontwikkelingen rond het nieuwe culturele
hart van de wijk, Het Zilverhuus en de voorbe-
reidingen voor het vijftigjarige bestaan van de
wijk. Genoeg om over te schrijven!
Voorwaarde voor het kunnen delen van al deze
boeiende ontwikkelingen is wel dat de redac-
tie versterking krijgt. Er zijn afgelopen jaar re-
gelmatig oproepen geplaatst voor uitbreiding
van het redactieteam.We zijn op zoek naar be-
woners, die hun wijk kennen of juist willen
leren kennen, die nieuwsgierig zijn naar de ko-
mende ontwikkelingen in deze ‘wijk van de
toekomst’ en die het leuk vinden in teamver-
band een krant te maken! Ze hebben zich he-
laas nog niet gemeld. We hopen van harte dat
ze dat nu, op de drempel van een nieuw jaar,
wel gaan doen.

WEBSITE DE ZILVERKAMP

Wat: Website www.zilverkamphuissen.nl met
informatie voor en over de wijk de Zilverkamp
Contact: beheerder Max Bozon
Email: info@Zilverkamphuissen.nl

De website van de Zilverkamp is een initiatief
van de beide wijkplatforms (deze zijn opge-
gaan in Stichting de Zilverkamp). Zij zetten
vier jaar geleden de website op vanuit de be-
hoefte aan verbinding en communicatie van-
uit een centrale digitale startpagina (portaal)
voor onze wijk. Dat is www.zilverkamphuis-
sen.nl geworden. De website is door OVK-web-
design gebouwd en gebruiksvriendelijk
ingericht. De beheerder kan daarmee de in-
formatie eenvoudig op de website plaatsen en
bewoners kunnen het op hun beurt gemakke-
lijk vinden.
Zilverkamphuissen is ook te vinden op Face-
book en dat verhoogt het gebruik van de web-
site enorm. Als er ook nog eens pakkende
foto’s en bijzondere informatie over de wijk ge-
deeld worden, komen bezoekers regelmatig
terug. Normaal komen er 10 - 25 bezoekers per
dag. Als er een nieuwsbericht wordt geplaatst,
ook via facebook, kan dit oplopen tot ruim
500 bezoekers per dag, gedurende 1 - 3 dagen.
Zo maar een paar bevindingen van Max,
beheerder van de website.
De website wordt steeds verder gevuld met in-
formatie over activiteiten, initiatieven en ge-
beurtenissen in onze wijk. De beheerder van
de website levert deze stukken niet aan; zijn
taak is om de aangeleverde informatie goed
vindbaar en prettig leesbaar op de website te
zetten. Probeer het zelf eens uit en neem een
kijkje op www.zilverkamphuissen.nl.
Misschien heb je wel een leuk artikel over de
wijk, een bijzonder verhaal over jouw buurt of
iets voor op de wijkagenda. Stuur het dan naar
Max (emailadres zie boven), hij zet het op de
website. Zo wordt de website steeds meer het
digitale informatie- en communicatieplatform
van en voor onze wijk.

EN ALS U NOG MEER WILT WETEN...

BREINBREKER (10)

BEESTENBOEL
In de tuin van Willem lopen konijnen,

eenden en mieren.
Er zijn drie keer zoveel mieren als eenden.

Er zijn in totaal 53 koppen
en 260 poten aanwezig.
Hoeveel konijnen, eenden

en mieren lopen er?

Stuur je oplossing voor 1 januari naar:
Onze.wijkkrant@gmail.com,
en win een leuke gadget.

ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP

Jaargang 4 INummer 4 I December 2021Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van 3000 exemplaren Redactie: Maria Carpay, Frida Disselhorst, Peter Gerretzen,

Ingrid Gribling en Will HulshofE-mail redactie: Onze.wijkkrant@gmail.com Website: www.zilverkamphuissen.nl

Werkgroep Duurzaam Zilverkamp:Op zoek naar
duurzame warmte

Bewaarblad
Een overzicht vanactiviteiten in de wijk

Gastcolumn van Willem Hendriks:Zilverkamp toen en nu
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ONZE WIJKKRANT
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Paalburendag:
Een fijn buurtgevoelin onze wijk

Met de opening van Het Zilverhuus is eenbelangrijk actiepunt uit het WOP (WijkOnt-wikkelingsPlan) gerealiseerd. Een mooieaanleiding om met wethouder Witjes eensbij te praten over twee andere speerpuntenuit het WOP: de fysieke revitalisering (verbe-teren van straten) en de uitwerking van degebiedsvisie Hart van de Zilverkamp.

Hart van de Zilverkamp
Twee jaar geleden dachten vele wijkbewonersmee over de toekomst van het hart van de wijk.Hun wensen en ideeën zijnmeegenomen in degebiedsvisie ‘Hart van de Zilverkamp’. In dezevisie (vorig jaar door de raad vastgesteld) is dithart van de wijk opgedeeld in 3 gebieden: Lo-catie Het Centrum (gebied met winkels, soci-aal cultureel centrum, sporthal en scholen),Locatie Zilverzwaan (waar de vroegere basis-school stond), en Locatie De Heuvels (het groenrondom de jongerenbunker en de parkeer-plaats daarnaast). Hoe staat het met de uit-werking van deze gebieden? WethouderWitjes steekt van wal met Het Centrum.

Renovatie of nieuwbouw?
“Bij het opstellen van de gebiedsvisie, was erbij bewoners met name onrust en menings-verschil over de toekomst van de sporthal. Hetafgelopen jaar hebben we een onderzoek uitlaten voeren over de toekomstmogelijkheden,renovatie of nieuwbouw, van de sporthal enSCC De Brink. Er ligt nu een gedegen onder-zoek, waarbij vijf varianten op plussen enmin-nen zijn bekeken. De lokale behoefte aansociaal-culturele en sportvoorzieningen is ookin kaart gebracht.”
Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek namde raad 4 november jl. het besluit: de sporthal,SCC De Brink (nu Zilverhuus) en horecagele-genheid De Kuul worden gerenoveerd totmaximaal 15 jaar!
Wethouder Witjes is tevreden met dit besluit:“maximaal 15 jaar renoveren, optie 1, was fi-nancieel het meest interessant. We gaan zon-nepanelen plaatsen en de sporthal toegang-kelijker maken. Deze optie kunnen we uit be-staande budgetten doen. De andere opties (re-novatie voor 50 jaar; deels/geheel nieuwbouw)waren zo duur, dat we dat ook gewoon nietkonden betalen.”
Witjes vervolgt: “Ik ben blij met de duidelijk-heid die dit besluit geeft. Wat ook nadrukke-lijk heeft meegewogen is dat we binnen 10 jaarnaar een brede integrale aanpak van het cen-trumgebied (inclusief winkels én scholen) kun-nen kijken. Een keuze nu voor grootschaligenieuwbouw of renovatie was een suboptimaleoplossing geweest voor het gebied. Er is duide-lijkheid en een perspectief dus.”Nu de huiskamer van de wijk bijna zijn deu-ren opent, benadrukt wethouder Witjes nogeens hoe groot de behoefte aan een huiskamer

u WINKELT toch ookgraag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

Wij zetten graag eenstapje extra.
Altijd met een glimlach.
Dat winkelt wel zo lekker.
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Een gezond, gul en gelukkig 2022.

Het Zilverhuus
OPEN HUIS
zaterdag 29 januari

Het heeft even geduurd, maar nu is hetzover: Het Zilverhuus opent officieel zijn deu-ren. Een belangrijke wens van bewoners iswerkelijkheid geworden: een eigen ontmoe-tingsplek in het hart van onze wijk! Een brui-sende plek voor jong en oud, een plek waariedereen zich thuis voelt en bovendien deruimte heeft om activiteiten te ondernemen.hapje en drankje
Kom binnenlopen zaterdag 29 januari tussen10.00 en 16.00 uur. Dan is er OPEN HUIS.Bewonder de nieuw ingerichte huiskamer enproef de sfeer van thuis in onze wijk. Onderhet genot van een hapje en een drankje kunje er kennis maken met bestaande en nieuweactiviteiten. Wil je hier nu al meer over weten?Kijk op de (losse) binnenpagina van dezekrant. Het open huis gaat door, tenzij coro-namaatregelen dit niet toelaten. Volg daaromde berichten over Het Zilverhuus op face-book (zilverkamphuissen) en www.zilver-kamphuissen.nl (website).

is. Witjes: “Dit bleek opnieuw uit de enquêtesen gesprekken die voor het haalbaarheidson-derzoek zijn gehouden.”

Woningbouw
Het plan is (conform de gebiedsvisie) om op lo-catie Zilverzwaan appartementen te bouwenvoor starters/ouderen en zorg. Om dit planhanden en voeten te geven, heeft de gemeentehet afgelopen jaar verkennende gesprekkengevoerd en uitgangspunten vastgelegd. Wet-houder Witjes: “Het gaat om inhoudelijke, fi-nanciële en participatieve uitgangspunten, dieleidraad zijn voor de volgende stap die we zet-ten: het opstellen van een ontwikkelkader. Wegaan daarvoor diverse bijeenkomsten organi-seren.”
De komende maanden organiseert de ge-

meente (online) bijeenkomsten met enerzijdsdeskundigen en anderzijds direct omwonen-den. Witjes: “De direct omwonenden zien weals ‘omgevingsspecialisten’ die meedenkenover het ontwikkelkader. Andere mensen krij-gen daarna in een openbare bijeenkomst degelegenheid om te reageren. We verwachtendat deze openbare bespreking vóór volgendjaar zomer plaats vindt”.

Revitalisering op straatniveauDe revitalisering van straten loopt al wat jarenen is daarmee speerpunt van het eerste uur.Helga Witjes blikt terug: “Toen we begonnenmet de revitalisering, was ik heel blij dat wedat op straatniveau gingen doen. Het trajectdat wij doen, met de bewonersbijeenkomsten,vinden provincie en andere gemeenten heel

boeiend. Zij kwamen regelmatig op bezoek omte horen en te zien hoe we dat deden. Eigen-lijk is het heel simpel: Overleg met mensen ophet niveau van hun eigen leefomgeving, dangaat participatie heel natuurlijk.”

Digitaal door corona
Tot maart 2020 werden bewoners uitgenodigdvoor participatiebijeenkomsten in De Kuul.Dat was daarna niet meer mogelijk vanwegecorona. Na de tweede lockdown (najaar 2020)ging de gemeente op zoek naar nieuwe vor-men om bewoners te betrekken bij de verbete-ring van hun straat. Vanaf maart dit jaar is debewonersparticipatie georganiseerd via het di-

LEES VERDER OP PAGINA 2.

WETHOUDER HELGA WITJES OVER DE SPORTHALEN SCC DE BRINK:

”Tot maximaal 15 jaarrenoveren is financieelhet meest interessant”

Schrijver, benadrukte dat de prijs echt dik
verdiend was. “De stichting zorgt immers al
vele jaren voor het beheer en de instandhouding
van deze kersen-hoogstamboomgaard en levert
daarmee een bijdrage aan het behoud van
natuurwaarden in Huissen en de Overbetuwe.”

Cultuurprijs 2021 voor de Stichting tot behoud van
de Bongerd De Zilverkamp



Zuider
Apotheek
Zilverkamp

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

In nummer 3 ,september 2021, van Onze Wijkkrant
de Zilverkamp zie ik foto van inmiddels overleden
mevrouw Mien de Groot. De foto is genomen ter ge-
legenheid van de sleuteloverdracht van haar
nieuwe huis op Stuurboord 2. Zij is nog altijd
bekend bij sommige mensen van de Protestantse
Gemeente in Huissen. In 70’er en 80’er jaren een
groeiende kerkgemeenschap vanwege de in
aanbouw zijnde Zilverkamp.
Mien de Groot hebben wij leren kennen als een
lieve zorgzame vrouw. Mien is niet geboren aan het
Kraggenburgsepad te Huissen zoals vermeld.
Haar wieg heeft gestaan in Zeeuws Vlaanderen.
Zij voelde zich echter zeer thuis in de Huissense
gemeenschap.
Veel verdriet heeft zij na de oorlog ondervonden
door verlies van haar broer. Na de oorlog lagen nog
vele resten van mijnen en ander oorlogsmaterieel
in bermen en weilanden, dit is haar broer, vlak bij
boerderij aan Kraggenburgsepad, fataal geworden.
Zij onderhield ook nauw contact met haar andere
broer die in Barneveld in een huis voor begeleid
wonen een goede plek heeft gevonden.
Toen zij van Stuurboord naar Goudreinet verhuisde
logeerde haar broer wekelijks bij haar.
Een ding weet ik zeker, zij is de 20e eeuw op de dag
van de arbeid (1 mei) in Zeeuws Vlaanderen gebo-
ren. Deze dag vierde zij vaak in de Betuwe samen
met familie en vrienden. Moge haar gedachtenis
tot zegen zijn.

HELEEN VAN DER HONING

INGEZONDEN BRIEF

Hoe kan ik een melding
doorgeven aan de
gemeente?
Oei… er ligt een stoeptegel omhoog, of
er is afval gedumpt in het plantsoen
naast mijn woning!

Je kunt op verschillende manieren een
melding doen bij de gemeente.
Dat kan via de website van de gemeente,
www.lingewaard.nl, houd daarvoor uw
DigiD bij de hand. Het kan ook via een
Whatsapp-bericht naar 06 - 22 25 88 94,
maak een foto en geef duidelijk aan in
welke straat en ter hoogte van welk huis-
nummer het is.
Verder kun je op werkdagen tussen 9.00
en 17.00 uur het Klant Contact Centrum
bellen via 026 - 326 01 11.

Maar..
Heeft u vragen over het ophalen van rest-
afval, GFT-containers en PMD-zakken,
Bel dan rechtstreek met Remondis via
024 - 372 52 50.
Is je container niet geleegd? Meld dit dan
online, via de website.
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JONGEREN IN ONZE WIJK

Thijs
Ommeer te weten te komen over hoe jonge-
ren onze wijk ervaren en hoe zij hun leven
in en buiten de wijk zien, interviewt Onze
Wijkkrant jongeren van 15 jaar. Deze keer
Thijs.

Thijs is een actieve 15 jarige. Hij fietst iedere
dag naar zijn school in Beek-Ubbergen! De ene
helft van de week, als hij bij zijn moeder
woont, vanuit Gendt. De andere helft van de
week, als hij bij zijn vader woont, vanuit Huis-
sen. “Wel op een elektrische fiets hoor!”, zegt
hij er eerlijk bij. Thijs zit op de havo. Deze havo
is bijzonder, omdat je er zelf zoveel mogelijk je
eigen planning moet maken. Wel binnen ka-
ders waar je aanmoet voldoen. Dat vereist dis-
cipline, maar gelukkig is er goede begeleiding.
Dat zelf plannen is soms “best wel wat lastig”,
omdat hij nu in havo 4 allerlei deadlines heeft
voor schoolonderzoeken.
Sinds februari woont Thijs bij zijn vader op de
Zilverkamp. Hij vindt het er fijn wonen. “Lek-
ker rustig, maar wel een winkelcentrum in de
buurt.” Zijn straat is zo ingericht dat er niet
hard gereden kan worden. Hij vindt het ‘super’
dat er veel groen in de wijk is. Vooral omdat
het grote aaneengesloten stukken zijn. Zo is er
bij hem achter een grasveld mét twee goals,
waar hij al voetballend veel gebruik van
maakt.
Wat hij minder prettig vindt, is dat er op som-
mige plekken in de wijk erg weinig verlichting
is, zoals bij het fietspad langs het park Holt-
huizen. En wat hij zéker niet fijn had gevon-
den: dat schietincident in de buurt een paar
maanden geleden. “Dan schrik je je toch
kapót!” Thijs vindt dat er in de wijk niet veel te
doen is voor jongeren. “Daar bij die hangplek
aan de Nielant zul je mij niet vinden. Ik ga lie-
ver voetballen, gamen of pokeren met vrien-
den”. Als hij wat mocht veranderen aan de
wijk, zou hij dan ook kiezen voor een jeugd-
honk. “Tegenwoordig hebben ze het steeds
over eenzame ouderen, maar er zijn ook jon-
geren die een eigen plek nodig hebben. Bij-
voorbeeld als je het thuis lastig hebt.”
Over tien jaar ziet Thijs zich best aan de rand
van de Zilverkamp wonen. Dat hangt natuur-
lijk wel af van een eventuele partner en een
baan. Maar eerst wil hij ‘social work’ gaan stu-
deren om later “mensen te helpen een beter
leven op te bouwen.” Na die studie wil hij een
paarmaanden rondreizen. “Als ik inmijn graf-
kist lig, wil ik minstens de helft van de wereld
hebben gezien!”
Onze actieve 15-jarige gaat na het interview
meteen door naar McDonalds, waar hij een
paar uur per week werkt om een zakcentje te
verdienen.

Fijn Buurtgevoel
Op de landelijke Burendag van 25 septem-
ber werd in onze Zilverkamp de zevende
‘Paalburendag’ gehouden. In de straten
Landpaal, Paalbalk en Paalsteen was er dit
keer een zelf verzorgde High Tea, helemaal
in Engelse stijl. Het proeven van de meege-
brachte hartige en zoete lekkernijen en het
uitwisselen van recepten zorgden al snel
voor gezellige gespreksstof.

Met subsidie van het Oranjefonds hadden een
aantal buurtbewoners weer een leuk pro-
gramma in elkaar gestoken.
Voor een impressie van de dag, zie de website
www.paalburen.nl.
Maar de Paalburendag is niet de enige activi-
teit die de buurtbewoners bij elkaar brengt!
Een groeiend deel van de bewoners van de in
totaal 50 adressen blijkt elkaar ook daarbui-
ten te kunnen vinden! Zo nodig wordt er
samen geklust én er is aandacht voor elkaar
bij lief en leed.

Buurtbetrokkenheid
De redactie was nieuwsgierig naar deze vorm
van buurtbetrokkenheid en ging op bezoek bij
twee van de zes voortrekkers in de Paalbuurt,
Mariska Stoffelen en Henk Flederus. Beiden
hebben ervaren dat het woonplezier enorm
verbetert als je contact maakt met je buren.
Maar hoe doe je dat? Al snel valt het App-
woord. Henk: We hebben een buurt-App, een
soort prikbord, met vraag en aanbod van spul-
len of hulp bij klussen. Handig ook als iemand
onverwacht vervoer nodig heeft, bijvoorbeeld
voor doktersbezoek. Mariska denkt aan een op-

roep op de App om samen als buurt een kerst-
pakket te maken voor een mantelzorgende
buurman en zijn dementerende vrouw. Dat
werd bijzonder gewaardeerd.
Henk: ‘Op oudejaarsdag worden er oliebollen
gebakken en wordt er samen op straat,
natuurlijk met een glas glühwein erbij, alvast
geproost op het nieuwe jaar.’
Er komen nog meer voorbeelden op tafel die
allemaal bijdragen aan een fijne buurt.

Waar gebeurt dat nog meer?
Waar gebeurt dat nogmeer op de Zilverkamp?
En hoe dan? Is de buurt-App de hedendaagse
sleutel voor (meer) verbondenheid in de
buurt? En bestaat en werkt het elkaar kennen
en aanspreken in deze digitale tijd ook nog
steeds? De redactie is benieuwd naar het
buurtgevoel van onze wijkbewoners.
Ben je zelf actief in je buurt of ken je wijkbe-
woners in een actieve buurt meldt het ons,
dan nemen we contact op. In de volgende
edities van Onze Wijkkrant komen we graag
met meer inspirerende verhalen!

WIST U DAT...

• Waterschap Rivierenland deze zomer tussen
juli en september een aantal vijvers op de
Zilverkamp heeft uitgebaggerd.
• Daarbij ongeveer 70% van alle vijvers in onze
wijk betrokken waren.
• Het slib deels met een schuifboot en deels
met een cutterzuigboot is gebaggerd.
Een schuifboot schuift de bagger naar de
zijkant van een vijver. De cutterzuiger zuigt de
bagger op en brengt dit onder druk via een
leiding naar een tijdelijk depot in de watergang.
• Al het slib is opgeladen in vrachtwagens en
afgevoerd naar een depot.
• Hierbij 8.900 m3 slib uit de vijvers is gehaald;
dat zijn 356 volle vrachtwagens.
• 85% naar Ochten is afgevoerd (schone
bagger) en de overige 15% naar Rotterdam
(iets vervuild, minder schone bagger).

Op 9 februari 2022 start het Alzheimer Café
Lingewaard in de Zandse Kerk in Huissen.
Vanaf die datum wordt het Alzheimer Café
iedere tweede woensdag van de maand van
19.30 - 21.30 uur gehouden, met uitzonde-
ring van de maanden juli en augustus.
De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is een plek om lotgenoten
te ontmoeten. Mensen met dementie, hun
naasten, hulpverleners en belangstellenden
komen maandelijks samen. Tijdens de infor-
mele bijeenkomsten krijgen de bezoekers in-
formatie over dementie en kunnen ze ideeën
en ervaringen uitwisselen.
Wil je als vrijwilliger een steentje bijdragen,
neem dan contact op met de coördinator van
het Alzheimer Café Lingewaard, Wilmy Viëtor.
Mail naar alzheimercafe@zandsekerk.nl.

Eerste Alzheimer Café
in Lingewaard


