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ONZEWIJKKRANT
De Zilverkamp

ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP 4 Jaargang 1

December 2018

Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van
3000 exemplaren.

28 september:
Revitalisering Fase 1
officieel gestart

Whatsappservice van de gemeente
Ongemak binnen enkele
dagen opgelost

Verslag inloopmiddag 7 november
Een geslaagde en succesvolle
bijeenkomst in SCC De Brink

Bewoners brengen hun stem uit
Een nieuw beeldmerk
voor onze wijk

2 2 3 4

Heeft u goede ideeën,
mooie onderwerpen of kent

u interessante mensen
of bedrijven, mail naar

onze.wijkkrant@gmail.com
en een reactie volgt vanzelf.

BENT U ONDERNEMER
OF ZZP’ER IN ONZE WIJK?

Plaats dan hier
uw sponsorbericht.

Zo bereik je 3000 huishoudens
op de Zilverkamp

al vanaf 25 euro per keer!

Binnenkort gaat het gebeuren. Een oud
appelboomgaardje in het midden van onze
wijk (tussen Aak, Praam en Bylander) wordt
hersteld! Het initiatief kwam van Jentje
Bootsma.

Jentje Bootsma woont al 40 jaar op de Bylan-
der. Indertijd moest hij vanwege z’n werk rich-
ting Arnhem verhuizen. “De boomgaard gaf
mede de doorslag om voor dit huis te kiezen”,
zo vertelt Jentje. “Het is een prachtig verleng-
stuk van onze tuin. Onze jongens hebben daar
heel veel gespeeld, geravot, paaseieren gezocht
en appels geplukt.”
Het idee om de appelbongerd te herstellen
leefde al heel lang bij Jentje. “Ik raakte steeds
meer gefrustreerd door het slechte, zeg maar
gerust het afwezige onderhoud aan de bomen.
Daardoor gingen een aantal appelbomen
dood. Ze werden meestal vervangen door an-
dere appelbomen, maar niet altijd. Lang gele-
den zijn er drie niet-appelbomen in geplant,
bomen die er niet horen. Dat weet ik overigens
pas sinds kort, want ik wist echt niks van
bomen.”
Jentje had zijn zorg en ergernis wel eens in-
formeel ter tafel gebracht. Niemand, ook
Jentje niet, pakte het verder op. Maar nu met
de revitalisering van zijn straat trof hij vrucht-
bare grond. Hij vertelt daarover: “Toen we dit
voorjaar als straat op uitnodiging van de ge-
meente bij elkaar kwamen, heb ik gezegd dat
ik niet zoveel wensen voor mijn straat heb,
maar des te meer voor het boomgaardje ach-
ter mijn huis. Anne Pronk van de gemeente
pikte dit signaal op. Ze had namelijk dit geluid
ook op andere bewonersavonden rond de revi-
talisering gehoord. Zo is het balletje gaan rol-
len en kregen we twee revitaliserings-
projecten: de revitalisering van onze straat
door de gemeente en het herstel van de appel-
boomgaard door aanwonenden. Wij bewoners
willen weer een vitale boomgaard. Dat is het
doel van ons initiatief.”
Na die eerste bewonersbijeenkomst over de re-
vitalisering van de Bylander, organiseerde de
gemeente vrij snel een bijeenkomst met de
aanwonenden van de appelbongerd. Daarna
volgde nog een bezoek aan de boomgaard, met
gemeente, geïnteresseerde aanwonenden en
met deskundigen van Lingewaard Natuurlijk.
Op basis van alle ideeën die naar voren werden
gebracht, heeft de gemeente een voorstel ge-
maakt. “En weet je wat het mooie is,” zo ver-
volgt Jentje, “het groen aan de andere kant
van het doorgaande fiets-voetpad is ook bij het
voorstel betrokken. Daar worden, passend bij
de historie van dit tuindersgebied weer een
peren- en notenbongerd aangeplant.”

Nu er een herstelplan ligt, heeft Jentje op-
nieuw de hele buurt erbij betrokken. Hij no-
digde alle aanwonenden uit om bij hem thuis
over het voorstel te praten (koffie en appeltaart
stonden klaar). Dat was op 22 november jl. Het
werd een constructieve avond. De bewoners
brachten in het voorstel enkele kleine wijzi-
gingen aan. Daarnaast wilden ze geen (nieuwe)
notenbongerd, vooral vanwege de overlast die
de notenbomen vroeger hadden gegeven. De
notenbongerd is dan ook uit het voorstel ge-
schrapt. Bewoners en gemeente hebben afge-
sproken dat de gemeente het definitieve
herstelplan voor de boomgaardjes gaat uitvoe-
ren. De gemeente rooit enkele bomen en zorgt
voor de nieuwe aanplant. Het onderhoud aan
de fruitbomen en de beukenhagen zal voort-

Herstel van een oude
appelboomgaard

Wat gebeurde er dit
jaar in onze wijk?
Minibieb in de buurt. Een eerste boeken-
kastje is getimmerd en als minibieb aan de
Landslag geplaatst.
Kunst in de wijk. Er zijn twee boomkunst-
werken gezaagd (Ot en Sien en fruit); van
gekapte boomstammen zijn zitbankjes ge-
maakt en geplaatst; boomstammen met de
naam ‘Zilverkamp’ zijn op vier toegangs-
plekken in de wijk neergelegd.
Herstel van boomgaardjes. Waaronder
appelboomgaard tussen Aak, Praam en
Bylander. Bewoners gaan zelf het onder-
houd doen.
Herinrichting openbaar groen Kolk. Be-
woners pakten met steun van de gemeente
openbaar groen grondig aan.
Bloembollenactie. Vele bloembollen ge-
plant in de wijk, initiatief van beide wijk-
platforms.
Wijkkrant. Verschijnt 4x per jaar.
Beeldmerk Zilverkamp. Initiatief van
beide wijkplatforms, om de herkenbaar-
heid van de Zilverkamp en van bewoners-
initiatieven te vergroten.
Vaste prik. Een paar keer per jaar wordt
zwerfvuil weggehaald door basisschool-
kinderen, die begeleid worden door vrij-
willigers uit de wijk.
Koffie ochtend. Iedere eerste donderdag
van de maand ontmoeten senioren elkaar
in SCC De Brink.
Start wandelgroep. Recent initiatief, ont-
staan vanuit koffie ochtend.
Duurzaam Zilverkamp. Plannen voor
collectieve inkoopactie van isolatie. De
belangstelling blijkt groot.

aan door bewoners gedaan worden. Daarvoor
stelt de gemeente een ‘groencontract’ met de
bewoners op. Jentje vertelt: “Er staat een hoog-
stamfruitbrigade klaar, bestaande uit acht
buurtbewoners. We zitten nu samen op snoei-
cursus en in december hebben we de
eerste praktijkdag om de bomen van onze
appelbongerd te snoeien.”

Jentje: “Ik ben heel blij met ons resultaat tot
nu toe. Maar ik heb zelf niet de behoefte om
ons bewonersinitiatief verder uit te bouwen of
om me elders in de wijk in te zetten. Ik kan
iedereen aanraden om zelf initiatief te nemen
als je vindt dat het beter kan in jouw woon-
buurt. Alleen met elkaar komt het voor
mekaar!”

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!
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Steeds meer mensen kiezen voor zonne-
panelen. Wanneer u daar ook over
denkt, is het belangrijk te weten dat u
de BTW kunt terugvragen. Dit kan wan-
neer de panelen op het dak liggen. Dit
geldt voor nieuwe installatie, maar ook
voor bestaande, als u de factuur met
daarop de BTWmaar heeft bewaard.
Voor 12 panelen is dit al gauw een be-
drag van tussen de 700 en 900 euro.

U levert met de panelen stroom terug naar
het energienet. Volgens de belastingdienst
bent u dan, ook als particulier, een ener-
gieleverancier dus een bedrijf. Op de web-
site van de belastingdienst vind je hierover
uitgebreide informatie. Voor het terugvra-
gen van de BTW moet u zichzelf melden
als ondernemer bij de belastingdienst.
De betaalde BTW voor de aanschaf en de
installatie van de panelen kunt u terug-
vragen.
Echter over de opbrengsten uit de terug ge-
leverde stroom dient u belasting te beta-
len. Dit is een forfaitair bedrag afhankelijk
van het aantal panelen. Dat geldt voor het
jaar van installatie. Voor de jaren daarna
kunt u een ontheffing vragen. ZZP-ers moe-
ten hierbij opletten, mogelijk geldt dit niet
voor hen, vanwege de grens bij de kleine-
ondernemersregeling. Wilt u zelf de BTW
terugvragen, ga dan naar de website van
Milieu Centraal, daar vindt u een uitge-
breid stappenplan. U kunt het ook uitbe-
steden, want er zijn bedrijven die deze
administratie voor ca 100 euro doen. Ook
de mensen van Lingewaard Energie
(www.lingewaardenergie.nl) of het Ener-
gieloket van de gemeente kunnen u hel-
pen. Voor de duidelijkheid, het terug-
vragen van de btw is niet verplicht.

Patricia is sinds 2015 ge-
biedscoördinator in Huis-
sen. Er zijn vier gebieds-
coördinatoren werkzaam
in Lingewaard. Oorspron-
kelijk is deze functie ge-
creëerd om de 15 wijkplat-
forms te ondersteunen en om informatie tussen
gemeente en wijk uit te wisselen. Patricia houdt
een vinger aan de pols bij Wijkplatform Huissen-
West, Wijkplatform Zilverkamp-Holthuysen en Wijk-
platform Zilverkamp-Zuid.
In de loop van de tijd is het werkterrein steeds
breder geworden. Als gebiedscoördinator weet
Patricia veel van wat er zich in de wijken afspeelt
en daarom wordt ze steeds vaker benaderd door
organisaties, bewoners(groepen), maar ook door
beleidsmedewerkers om eens te kijken naar een
bepaalde zaak als die zich voordoet. Zo kan ze
soms dingen uitleggen, mensen/organisaties in
contact brengen met elkaar, bepaalde zaken pro-
beren te koppelen, etc. Ook bij allerlei activiteiten
in het kader van het Wijkontwikkelingsplan is
Patricia betrokken: wijkconferenties, inspraak-
avonden, de officiële start van de revitalisering…
Kortom: ze is de ‘smeerolie’ in de wijk en zo krijgt
de gemeente ‘een gezicht’.

Even voorstellen. . .
PATRICIA HOOGVELD
Gebiedscoördinator

Na het slopen kwam het (ver) bouwen: zowel ‘t
Holthuus als het Drieluik zijn nu écht een In-
tegraal Kind Centrum (IKC) geworden: de héle
opvang en het onderwijs voor kinderen van
0 t/m 12 jaar onder één dak. Doordat de peu-
terspeelzaal aan het Ot en Sienpad gesloopt is,
kwam er ruimte om de hoofdingangen van
beide IKC’s naar dit pad te verplaatsen. En… er
werd een nieuw gebouw tussen beide hoofd-
ingangen gebouwd: het Consultatiebureau.

Het consultatiebureau valt onder GGD Gel-
derland-Midden en is bedoeld voor (ouders
van) kinderen van 0 tot 4 jaar. De meesten van
ons kennen het bureau van het meten, wegen
en natuurlijk de inentingen. Maar er is meer.
De jeugdverpleegkundigen en de jeugdartsen
die het bureau ‘bemannen’ vinden preventie
belangrijk. Er is aandacht voor de gezondheid
van de kinderen, maar ook voor de ontwikke-
ling en de problemen die zich daarbij voor
kunnen doen: problemen betreffende (borst)-
voeding, slecht slapen, spraak/taalontwikke-

NIEUWS VAN HET OT EN SIENPADRechtshulp nodig?
Rechtswinkel Over-Betuwe verleent gratis
advies aan u, tijdens één van onze inloop-
spreekuren. Alle medewerkers zijn Nijmeegse
rechtenstudenten die een basiskennis van het
Nederlandse recht hebben. Onze rechtswinkel
is actief in de gemeenten Lingewaard en Over-
betuwe. Elke maand draaien wij één inloop-
spreekuur in Bemmel, twee inloopspreekuren
in Elst en ook twee in Huissen. Ons inloop-
spreekuur in Huissen vindt plaats op de eerste
en derde woensdag van de maand, van 19.00
tot 19.45, in SCC de Brink. Van tevoren een af-
spraak maken is niet nodig, u kunt zo binnen
lopen. Tijdens dit spreekuur kunnen wij u hel-
pen met uw juridische vragen. Denk hierbij
onder andere aan vragen over alimentatiere-
gelingen, arbeidsovereenkomsten, problemen
met de gemeente of met andere partijen. Wij
geven u aan de hand van ons gesprek na 14
dagen een vrijblijvend advies. Wij zijn er dus
voor u om een eerste stap te zijn in het ver-
krijgen van juridische bijstand.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.rechtswinkeloverbetuwe.nl en voor vra-
gen kunt u mailen naar:
info@rechtswinkeloverbetuwe.com

In fase 1 is op 28 september de revitalisering van de Zilverkamp officieel in gang gezet door wet-
houder Helga Witjes. Wij als bewoners van cluster 1 en 2 (Fase 1) hebben afgelopen tijd meege-
maakt wat het is om ‘gerevitaliseerd’ te worden: stof, zand, lawaai, mannen in lichtgevende rode
pakken en graaf-, hijs-, trilmachines…
Lang hiervoor zijn wij al opgeroepen om mee te kijken hoe onze straten eruit zouden moeten zien:
parkeerplaatsen erbij of juist niet, hoe is de verlichting, welk groen moet vervangen worden en door
welke planten, welke bomen moeten weg/erbij, misschien zijn er verkeersremmende maatregelen
nodig? Het resultaat van de ontwerpplannen, die we als bewoners samen met de gemeente ge-
maakt hebben, oogt nu nog wat steriel. De nieuwe bomen en struiken worden later geplant. En ja,
niet aan álle wensen kon worden voldaan, maar tijdens de inspraakavonden is er goed naar ons ge-
luisterd. Er werd uitleg gegeven als bepaalde dingen niet konden en zo mogelijk alternatieven aan-
gedragen. Daarom de tip van een van de bewoners: “Valt de uitnodiging van de gemeente om te
komen praten over de revitalisering van úw straat in de bus, maak er gebruik van!”

Snel opgelost!

Het consultatiebureau

BTW Terug!
Ook op bestaande zonnepanelen

Voortgang revitalisering

ling, de ‘nee’-fase van peuters, enzovoorts. Elk
kind heeft immers recht op een zo gezond mo-
gelijke ontwikkeling.
Iedere week is er een inloopspreekuur voor
meten, wegen en korte vragen; op dinsdag en
donderdag van 13.00 - 13.30 uur. Verder kun-
nen ouders op afspraak komen. Dat kan op
vier verschillende dagdelen door de week. Dat
is makkelijk voor werkende ouders.
De consultatiebureaus zijn onderdeel van de
jeugdgezondheidszorg ( JGZ) waar ouders en
kinderen tot 18 jaar bij terecht kunnen. Tot
vier jaar zijn zij welkom op het consultatiebu-
reau. Als de kinderen naar school gaan, wor-
den ze daar op gezette tijden door de
medewerkers van de JGZ gezien. Op welke leef-
tijd dat gebeurt en hoe vaak, hangt af van het
soort onderwijs dat het kind volgt.
Het gebouw van het consultatiebureau staat
op een praktische plek, dichtbij kinderopvang
en scholen. Het is eenvoudig, doch doelmatig.
Een ruime hal, waar de kinderwagens ‘gepar-
keerd’ kunnen worden. Daarna een ruimte
waar de kinderen uit- en aangekleed kunnen
worden, gemeten en gewogen. Een kantoortje,
keukentje en twee ruime behandelkamers. Er
wordt nog bekeken of deze mooie ruimte ook
gebruikt kan worden voor andere doeleinden,
bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten van
de JGZ.
De medewerkers van het consultatiebureau
zijn blij met de verhuizing van De Appelbon-
gerd naar het Ot en Sienpad. Wij hopen u ook!
Wilt U informatie of een afspraak maken, kijk
dan op de website:
www.vggm.nl/consultatiebureau
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Voor alle huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen

in uw wijk.

Volg ons op Facebook en Instagram.

Tas 8
6852 EN Huissen

Telefoon
06 14 81 27 67

BRINK 15, 6852 EE HUISSEN
TELEFOON 026 325 25 67

BLOEMSIERKUNST

Voor al uw bloemen, planten,
trouw-& rouwwerk

Dagelijks verse bloemen.

Onze Wijkkrant
Heel wat bezoekers kwamen langs bij de stand
van Onze Wijkkrant. We kregen mooie reacties
op de inhoud en de vormgeving. Er werden
contacten gelegd en ideeën besproken voor
volgende uitgaven. Diverse mensen namen als-
nog een van de wijkkranten mee die op de
tafel lagen, omdat ze die betreffende krant
niet in de bus hadden gehad. Een mooi op-
stapje voor ons als redactieleden om te vertel-
len dat we de verspreiding van Onze Wijk-
krant graag zelf in de hand willen hebben met
behulp van wijkbewoners. Er heeft zich een
grote groep mensen aangemeld als bezorger.
Fijn, vele handen maken licht werk en wij als
redactie weten nu dat Onze Wijkkrant overal
in de Zilverkamp wordt verspreid.

Werkgroep Kunst etc.
De stand van Werkgroep Kunst etc. viel met-
een op. Een wand vol foto’s trok de aandacht
bij binnenkomst in de grote zaal. Veel mensen
kwamen dan ook een kijkje nemen om te zien
waar de werkgroep mee bezig is: mappen
waarin foto’s van statige bomen, gemaakt in
onze eigen wijk, om een bomenroute te
ontwerpen. Foto’s van natuurspeeltoestellen,
van hondenspeeltoestellen, een uitkijktoren.
Kortom; ideeën genoeg!
Toch konden mensen nog meer suggesties
naar voren brengen op een grote plattegrond
die op tafel lag. Daar werd druk gebruik van
gemaakt en er kwam van alles naar boven: bij-
voorbeeld het aanleggen van een herinne-
rings-bomenlaan, wilde bloemen in het park,
prullenbakken plaatsen en het aanpakken van
de hondenuitlaatplek in de Zanderij. Er is nog
genoeg werk voor Werkgroep Kunst etc.

Werkgroep
Duurzaam Zilverkamp
Toch handig, zo’n groep van gedreven bewo-
ners, die er samen voor willen gaan de wijk te
verduurzamen. Op deze bijeenkomst kon je ze
persoonlijk vragen stellen, maar het wordt pas
echt interessant als binnenkort duidelijk
wordt hoe de eerste collectieve inkoop van iso-
leren vorm gaat krijgen.

Een geslaagde bijeenkomst
in SCC De Brink

VERSLAG VAN DE INLOOPMIDDAG OP 7 NOVEMBER

Werkgroep ‘Vaste Prik’
De bijeenkomst heeft de werkgroep vier
nieuwe vrijwilligers opgeleverd! De lijst van
vrijwilligers bestaat inmiddels uit 35 mensen
die af en toe meelopen met de prikacties.
Daarbij wordt er zwerfvuil geprikt samen met
kinderen van IKC ‘het Drieluik’ of IKC ’t Holt-
huus’.

Woningcorporatie
Waardwonen
Met diverse kopers en huurders werden ge-
sprekken gevoerd over de EPA-maatregelen
(Energie Prestatie Advies) die Waardwonen
heeft genomen in hun woningen op de Zilver-
kamp. Diverse huurders gaven aan dat ze zeer
tevreden zijn, omdat hun woning een veel
prettiger binnenklimaat heeft sinds die aan-
passingen.

Al vóór het officiële begin van 15:00 uur
kwamen er mensen binnen om eens te zien
wat er allemaal te doen was. Onder het
genot van een kop koffie of thee werd er
eerst in de kleine zaal gekeken naar een
diavoorstelling over de ontwikkeling van
onze wijk De Zilverkamp. Vol aandacht en
speurend naar bekende plekken. Misschien
zag je opeens je eigen huis in aanbouw!

Daarna door naar de grote zaal. Daar waren
nog meer oude foto’s te zien, maar bijvoor-
beeld ook een overzicht van het gebruik van
de grond vóór de bouw van onze wijk: boer-
derijen, akkerbouw, tuinbouw, boomgaar-
den…
De tentoonstelling (met ook foto’s van wijkbe-
woners) was samengesteld in samenwerking
met de Historische Kring Huessen en vormde
een mooie omlijsting voor het presenteren
van resultaten en plannen die voortgekomen
zijn uit het Wijkontwikkelingsplan. Bewoners
en professionals lieten bij de diverse stands
graag zien hoe ze bezig zijn om onze wijk
weer een flinke oppepper te geven!
Aan het begin van de avond bezochten wet-
houder Witjes en wethouder Slob de fototen-
toonstelling en de stands. Zij waren zicht-
baar onder de indruk van alle initiatieven.
“Trots ben ik op wat hier in de Zilverkamp ge-
beurt”, zei Helga Witjes. “De betrokkenheid
groeit en daar word ik heel blij van.” Wethou-
der Witjes liet verder weten dat de gemeente
de komende vier jaar ook flink aan de bak
gaat in de Zilverkamp. Voor de revitalisering
van de Zilverkamp komt 7,5 miljoen euro be-
schikbaar (raadsbesluit 7 november, red.).
Wethouder Slob was zeer te spreken over de
groeiende belangstelling van bewoners van de
Zilverkamp voor duurzaamheidsmaatregelen.
“We hebben geregeld dat er ook op de Zilver-
kamp een energieloket komt”, zo vertelde wet-
houder Slob. “Vanaf 1 januari a.s. houdt het
energieloket een keer per maand spreekuur
op de Zilverkamp”, aldus de wethouder.
De belangstelling van de bewoners was groot,
er zijn vele vragen gesteld, ideeën uitgewis-
seld, contacten gelegd, vrijwilligers gewor-
ven… Het was een zeer geslaagde bijeen-
komst, van, voor en door bewoners van de Zil-
verkamp!

FOTO’S: FOTO MIREAT EN PETER GERRETZEN

AANWEZIGE WERKROEPEN
EN ORGANISATIES:
• Werkgroep Duurzaam Zilverkamp
• Woningcorporatie Waardwonen
• Werkgroep boekenkastjes
• Werkgroep Kunst etc.
• Werkgroep Appelbongerd
• Onze Wijkkrant
• SWL
- Koffie ochtend
- Participatiepunt
- Wandelgroep
• Gemeente Lingewaard
• Werkgroep ‘Vaste Prik’
• Wijkvereniging de Zilverkamp
• HAN (Hogeschool Arnhem NIjmegen)
• Leefbaarheidsalliantie Gelderland
• Hans Wienk en Hans Hoen (zij willen een boek
schrijven over de Zilverkamp)
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Onlangs was ik een paar dagen in Praag. Het
is een prachtige stad waar ik regelmatig kom

omdat mijn jongste zoon in een naburig stadje woont met zijn Tsjechi-
sche vrouw en twee prachtige dochters. Het is, net als een aantal an-
dere grote steden (Amsterdam!), in de loop van de tijd een trekpleister
van formaat geworden: het hele jaar door elke dag drommen toeristen
al dan niet in groepsverband met voorop de gids met paraplu of vlag-
getje. Op je gemak rondslenteren over de historische Karelsbrug is er
niet meer bij. Het lopen door de binnenstad van Arnhem of Nijmegen,
hoe druk het soms ook kan zijn, is dan een verademing. Dat geldt
zeker als je een ommetje maakt door onze mooie wijk. Nu kan dit nog,
want wie weet worden wij als de revitalisering voltooid is ook bezocht
door grote groepen nieuwsgierige toeristen...

COLUMN
DOOR PIET LUIVROUW

Verademing

EEN ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Colofon
Redactie: Maria Carpay, Frida Disselhorst, Peter Gerretzen,
Will Hulshof en Jan Werkman
E-mail redactie: onze.wijkkrant@gmail.com
Vormgeving: Peter Gerretzen
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‘HART-SAFE’ WONEN OP DE ZILVERKAMP
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard heeft
als doel de gemeente Lingewaard "Hart-safe" te
maken, zo staat het op de website van de stich-
ting. Dit wil men bereiken door zo veel mogelijk
AED’s (Automatische Externe Defibrillator) te
plaatsen, maar ook door vrijwilligers op te
leiden die een AED kunnen bedienen. Voor de
kans op een succesvolle reanimatie is vanaf het
moment van een hartstilstand tot het toedienen
van de eerste schok maximaal 6 minuten tijd.
Daarom zijn er -buurt AED’s nodig, verspreid
over de woonwijk. Ook op de Zilverkamp zijn
buurt AED’s aanwezig. Daardoor wordt het in
onze vergrijzende wijk een stuk veiliger en
nemen de kansen om een hartfalen te overleven
enorm toe. Dan is het ook wel handig als je
weet waar je de AED’s kunt vinden in onze wijk.
Bijgaande kaart toont u de locaties. Als je goed
naar de kaart kijkt, zie je dat er ook gebieden
zijn zonder een AED in de buurt. Deze ‘dark-
spots’ zijn ontstaan doordat huisartsenpraktij-

ken uit de wijk zijn vertrokken. De informatie
over onze wijk is afkomstig van de website van
de stichting Kloppend Hart voor Lingewaard:
www.kloppendhartvoorlingewaard.nl.

1 De Brink 7 - 8, Cafe De Kuul
2 Brink 14, Supermarkt Jumbo
3 Holthuizerdreef 19, Familie Fidder
4 Lemoen 14a, Fysio Broersen
5 Paalgrens 8, Familie Klumper
6 Tas 2, Geveling Consultancy
7 Plaza 1, Apotheek Medsen
8 Plaza 3, Apotheek Huissen
9 Ulkenpad 45, Familie Ribbers

De oplossingen van de vorige opgaven: 1. op de kleintjes letten,
2. boezemvriend (of boezemvrind), 3. landgoed.

De nieuwe crypto's

1. Eerst niet geloven in een cupwedstrijd (7)

. e . . . e .
2. Is iets zuurs toegestaan in de opslagruimte? (7)

. . g . . . n
3.Lichtwedstrijd (12)

. c . . . g . . . . h .
Kans op een gedichtenbundel maken? Stuur dan uw oplossingen
voor 31 december naar: jan@elisewerkman.nl

ZILVER CRYPTOGRAM

De Zilverkamp is een woonwijk met veel
economische bedrijvigheid. Soms heel
zichtbaar (zoals het winkelcentrum), mees-
tal minder zichtbaar. Natura Skin Solutions,
het bedrijf van Mick ter Beek, is één van de
485 ondernemingen in onze wijk. Wij zoch-
ten haar op en stelden de volgende vragen.

Sinds wanneer ben je op de Zilverkamp ge-
vestigd? Ik woon nu zes jaar op de Zilverkamp.
Ik kwam van Arnhem Noord, daar had ik vanaf
2007 een schoonheidssalon. Mijn verhuizing
naar de Zilverkamp, de verbouwingen van ons
huis en de komst van drie kinderen zette mijn
werk als schoonheidsspecialiste op een laag
pitje. Begin 2017 was mijn praktijkruimte aan
huis klaar en ging ik hier (Tas 8) verder met
mijn bedrijf. In Arnhem heette mijn salon ‘Na-
tura’. Toen ik hier openende, heb ik mijn be-
drijf ‘Natura Skin Solutions’ genoemd. Een
naam die beter past bij wat ik nu doe. Wat
doet Natura Skin Solutions? Mensen kunnen
bij mij terecht voor alle huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen. Denk daar-
bij aan bijvoorbeeld een strakkere huid (bij
lijntjes en rimpels), aan een rustiger huid (bij
acne, pigmentvlekken of huidverstoringen
door ziekte). Ik heb overigens nog steeds klan-
ten die komen voor harsen, epileren of wim-
pers verven. Dat blijf ik ook doen. Wie zijn
jouw klanten? Iedereen die huidverzorging
en/of huidverbetering zoekt. Mijn klanten
komen uit Huissen en wijde omgeving. Hoe
ziet jouw werkdag eruit?Mijn werkdag begint
op ‘Natura Skin Solutions’ Facebook en Insta-
gram. Ik reageer op berichten en beantwoord
alle vragen. Meteen plaats ik nieuwtjes en ac-
ties van mijn praktijk. Daarna komen de eer-
ste klanten. Wat zijn jouw kwaliteiten? Het
past bij mij om mensen te helpen het beste uit
zichzelf naar boven te halen. Ik vind het mooi
om te zien dat mijn behandelingen daar aan
bijdragen. Ik ben een tevreden mens als klan-
ten na een behandeling een beter huidbeeld
hebben en zich bovendien herboren voelen.
Met mijn behandelingen (en door thuisge-
bruik van mijn producten), gaat de huid en
dus de klant stralen. Wat is jouw toekomst-
droom? Dat ik dit werk nog vele jaren mag
doen. Dat ik me in mijn vak kan blijven ont-
wikkelen en op de hoogte blijf van nieuwe be-
handelingen en mogelijkheden. Zo blijft mijn
werk een uitdaging voor mij en kan ik mijn
klanten de beste behandelingen en adviezen
geven.

Een nieuw beeldmerk
voor de Zilverkamp
Het Wijk Ontwikkeling Plan heeft een groot aantal nieuwe initiatieven
los gemaakt. Behalve geld voor herinrichting van de straten in de wijk,
zijn er in het ontwikkeltraject meer dan 40 projecten gedefinieerd die
de Zilverkamp een positieve impuls kunnen geven. Een voorbeeld hier-
van is de kunstcommissie die het plan heeft opgevat om de wijk meer
uitstraling te geven. Daarbij behoort behalve een betere ‘aankleding’,
welkomstborden en bloembollen, ook een herkenbaar beeldmerk dat
breed gedragen en toegepast kan worden. Om hierbij niet te verzanden
in oude beeldmerken van de Zilverkampboerderij of het Zwanenmeer,
is gekozen voor een nieuw fris en modern beeldmerk, te gebruiken door
alle projectgroepen en beide Wijkplatforms. Peter Gerretzen (tevens
vormgever van Onze Wijkkrant) heeft van de Wijkplatforms de op-
dracht gekregen een ontwerp te maken dat kan voldoen aan de boven-
staande voorwaarden. Op de laatste wijkconferentie konden aanwezige
bewoners hun stem uitbrengen op de twee voorgestelde ontwerpen. De
keuze is daarbij gevallen op het onderstaande logo. Wil je voor jouw
projectgroep gebruik gaan maken van dit logo? Dat kan. In overleg met
Peter wordt dan een maatwerk logo gemaakt gebaseerd op dit logo.
Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 12 13 65 50 of per mail:
info@peterg.nl.

Ondernemen in de Zilverkamp
In de Zilverkamp staan 485 ondernemingen geregistreerd op 375
adressen, dit is 14% van alle woonadressen in onze wijk! De onder-
nemingen zijn zeer divers. Ze variëren van schildersbedrijf tot
schoonheidssalon, van rijschool tot reclamebureau en van organi-
satie advies tot podiumkunst. Een aantal straten heeft veel adres-
sen waar een onderneming staat geregistreerd. Koplopers in de wijk
(straten met tien of meer adressen mét bedrijf) zijn: Beemd, Brink,
Dullert, Holthuizerdreef, Kolk, Kuunskop, Wildzang en Winterdijk.

25 oktober was onze bewoners-
avond over isoleren. Dit is de
eerste concrete stap die we
samen kunnen zetten naar
duurzame woningen in de
Zilverkamp. De opkomst was
veel hoger dan verwacht, echt
fantastisch. We hebben 70
mensen geteld. Tot twee keer
toe hebben we de zaal anders
moeten inrichten om iedereen
er in te laten passen!

Hoogtepunt van de avond was de
informatieve presentatie van Cor
en Paul waarin alle facetten van
energie en woning aan bod kwa-
men. Alle aanwezigen weten nu
wat een kWh (eenheid voor ver-
bruik elektrische energie) is en
hoe een magnetron werkt (instel-
len vermogen, instellen tijd, deze
met elkaar vermenigvuldigen en
dan hebben we het verbruik).
Noodzakelijke kennis om te be-
grijpen waarom besparen van
energie zo belangrijk is. Belang-
rijk is te kijken naar het gedrag,
maar als werkgroep gaan we kij-
ken hoe we de schil kunnen aan-
pakken; vloer, gevel, dak en glas.
Na de presentaties was er gele-
genheid om verder te praten,
ideeën en ervaringen uit te wisse-

len en te discussiëren. Op grote
vellen zijn behoeften en zorgen
genoteerd en er zijn formulieren
ingevuld.
Op 14 november is de werkgroep
duurzaam Zilverkamp weer bij el-
kaar geweest en heeft de bijeen-
komsten (ook die van 7 november)
geëvalueerd en besloten om staps-
gewijs de volgende fase in te gaan.
Vloerisolatie is de eerstvolgende
stap. Hier werd het meeste naar
gevraagd. We gaan een voorstel
uitwerken (kwaliteitscriteria en
programma van eisen). Dit voor-
stel leggen we voor commentaar
voor aan betrokken bewoners.
Daarna selecteren we aannemers,
gaan we de definitieve belangstel-
ling peilen en een aanbod formu-
leren.
Wilt u hier eventueel ook aan
meedoen? Geef u dan op via duur-
zaam.zilverkamp@gmail.com.
Wilt u meer informatie over het
initiatief Duurzaam Zilverkamp,
bezoek dan onze website:
www.energieloketlingewaard.nl/
duurzaam-zilverkamp. Hier zul-
len we informatie delen over wat
er gebeurt op duurzaamheidsge-
bied in de wijk.

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Collectieve inkoop:
energie besparen door isolatie




