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Buurtbemiddeling:
Eerste hulp bij burenruzie

Eindelijk is het zover, we mogen er weer op
uit gaan en elkaar ontmoeten. Wat hebben
velen van ons dat gemist! Ook Het Zilver-
huus opent zijn deuren voor de bewoners
van de Zilverkamp! Wijkbewoners die hun
weg naar Het Zilverhuus inmiddels
hebben gevonden zijn enthousiast over de
metamorfose die de zalen hebben onder-
gaan. De officiële opening in mei en de
daaropvolgende open dag voor de wijk-
bewoners laten weliswaar nog even op zich
wachten, maar er vinden al activiteiten in
onze ‘huiskamer van de wijk’ plaats. Het
bestuur van Stichting De Zilverkamp en
de vrijwilligers zijn vol vertrouwen dat dit
aantal in de loop van dit jaar zal groeien.

Wat is er nu al te doen?
In de Benjaminzaal en de Parkzaal zijn de eer-
ste activiteiten gestart. We lichten er alvast een
paar voor u uit. Het open spreekuur van Stich-
tingWelzijn Lingewaard (SWL) is verhuisd van
het centrum van Huissen naar Het Zilverhuus.
Bewoners van de Zilverkamp en daarbuiten
kunnen hier weer wekelijks op de dinsdag-
middag met hun hulp- en welzijnsvragen te-
recht bij SWL, maar ook bij Waardwonen en
Rijnstad Maatschappelijk Werk. Op de vrijdag-
morgen is gestart met het vertrouwde brei-,

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

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

Het ZILveRHuuS OPeNt
Z’N DeuReN

Overzicht activiteiten
Stichting Welzijn Lingewaard
(SWL) in Het Zilverhuus

Als deze Wijkkrant is verschenen zijn er al
activiteiten van start gegaan. Onderstaand
een overzicht van SWL voor de wijkbewo-
ners van de Zilverkamp. De genoemde
activiteiten zullen in Het Zilverhuus plaats-
vinden. Ze worden door vrijwilligers bege-
leid en door SWL ondersteund.

• Open inloopspreekuur Participatiepunt
elke dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur voor
inwoners met welzijns-, hulp- of woonvragen.
(In combinatie met WaardWonen en Rijnstad
Maatschappelijk werk).
• Brei-, haak- en praatcafé elke vrijdag-
morgen 10.00 - 12.00 uur.
• Lingetalent Naaicafé elke vrijdagmorgen
10.00 - 12.00 uur.
• Repaircafé elke 1e zaterdag van de
maand in de Parkzaal 14.00 - 16.00 uur.
• Koffieochtend elke 2e donderdagmorgen
van de maand 10.00 - 12.00 uur.

Alle data (inclusief sluitingen tijdens vakan-
ties) en andere actuele informatie zijn te zien
op de website van Stichting Welzijn Linge-
waard: www.swlingewaard.nl .

De HUISKAMER
is op zoek naar U
Nu de opening van Het Zilverhuus nadert
hebben we meer handen nodig om dit
succesvol te laten verlopen. Naast alle
vrijwilligers die al geholpen hebben om
de realisatie van Het Zilverhuus mogelijk
te maken, is er nu extra man- of vrouw-
kracht nodig.

Er zijn twee momenten van opening gepland.
Een officiële opening op 20 mei (van 16.00 tot
18.00 uur) en een inloopdag op 21 mei (van
10.00 uur tot 16.00 uur).
In de Benjaminzaal zullen op de inloopdag be-
zoekers worden ontvangen met koffie, een

hapje en een drankje, ook zullen er korte rond-
leidingen worden gedaan.
In de Parkzaal presenteren diverse werkgroe-
pen hun projecten. Mogelijk is er ook een
muzikale omlijsting met optreden van een
bandje.

Het Zilverhuus zoekt versterking
Om deze dagen ‘op rolletjes’ te laten verlopen
hebben we vrijwilligers nodig voor diverse
werkzaamheden zowel in de voorbereiding als
op de genoemde data zelf, van koffie zetten tot
flyeren. We dus een beroep op U.

Voor meer informatie kunt u contact leggen
via het emailadres: zilverhuus@gmail.com
t.a.v. Rob Klingen (wijkcontactpersoon).

HANS VOS, WERKGROEP HUISKAMER

haak- én praatcafé. Diezelfde ochtend vindt
daar ook het Lingetalent naaicafé plaats. Hier
worden tassen, etuis en andere dingen van
restjes stof gemaakt. Oude, maar nog goed
werkende, naaimachines en restmaterialen
zijn heel welkom. Ook welkom zijn vrijwilli-
gers, die mee willen helpen deze gezellige be-
drijvigheid te begeleiden. De koffieochtend en
het repaircafé keren terug. Voor meer infor-
matie zie het overzicht op deze pagina. Houd
ook de website van Onze Wijkkrant www.zil-

verkamphuissen.nl in de gaten. Daarop zijn
onder andere nieuwe activiteiten in Het
Zilverhuus te vinden.

Opening en Open Dag Het Zilverhuus
Tot slot nog even aandacht voor de uitgestelde
feestelijke opening en open dag voor de bewo-
ners van de Zilverkamp. Die staan nu gepland
voor respectievelijk 20 en 21 mei aanstaande.
Een voordeel van het uitstellen is dat het nu
een écht feest belooft te worden.

Initiatiefnemer Ria Zijlstra en Diman Jazdanpanah begeleiden deelnemers in het Lingetalent Naaicafé.

Repaircafé in Het Zilverhuus
is een groot succes!
Op zaterdag 5 maart werd het repaircafé voor
de eerste keer in de Parkzaal van Het Zilver-
huus gehouden. In totaal werden er 20 artike-
len, waaronder naaimachines, een radio, een
TV, speelgoed etc. aan de 'monteurs' van het re-
paircafé aangeboden. Dat deze mensen erg
kundig zijn blijkt wel uit de reparatie score: 16
van de 20 artikelen konden ter plekke worden
gerepareerd!
Het repaircafé vindt elke eerste zaterdag van
demaand plaats in het Zilverhuus, Wagenweg
12C. Als u dus wat te repareren heeft, schroom
niet en kom even langs bij de mensen van het
repaircafé, ze geven uw spulletjes graag een
tweede leven.
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Fans van een minibieb
Hans en Jacqueline Bakker zijn fan van lezen
én vanminibiebs. Daarom hebben ze besloten
om er ook een in hun eigen voortuin te plaat-
sen. Het is te zien dat Jacqueline een mozaïek-
atelier aan huis heeft, de minibieb is vrolijk
gedecoreerd. Je kunt boeken komen halen,
brengen en ruilen. Wanneer je boeken brengt,
deze graag bij de voordeur in de plastic box
plaatsen. Deminibieb vind je op Grevenveld 2.

Praktijk Jos van Biesen
Oosterse geneeswijzen

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

Oude Huissenseweg 4

6834 GS Arnhem

www.josvanbiesen.nl

06 - 26 44 07 33

Een gezellig
en sfeervol café

in het hart
van de wijk!

Er is altijd wat te doen
in De Kuul.

OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

Start van de bouw
van wijk De Zilverkamp
Eind maart 1973, nu precies 49 jaar geleden
werd het begin van de bouw van de Zilver-
kamp officieel gemarkeerd door het hijsen van
de Huissense vlag door burgemeester Hein Aal-
ders. Deze vlagceremonie vond plaats in de
groenstrook aan de Kersenbongerd, tussen het
schooltje ‘De Bongerd’ en de bushalte aan de
Loostraat. De ceremonie, die veel belangstel-
ling kreeg, werd vervolgd in café de Gouden
Engel. Aan de hand van maquettes van de te
bouwen woningen konden de toekomstige be-
woners vragen stellen aan de aanwezige ar-
chitecten en aannemers. Dit alles onder het
genot van een hapje en een drankje, bekostigd
door architectenbureau Bongers en bouwbe-
drijf Toepoel. Op de foto zijn de woningen in
aanbouw te zien en wel van Kersenbongerd 15
t/m 21. Als er mensen zijn die een herinnering
of foto’s hebben van deze gebeurtenis, dan
horen wij dat graag.

Met dank aan Tonneke Schrijver voor de foto.

Hou je van een
goed feestje?
Dan zoeken wij jou!
In 2023 bestaat de wijk Zilverkamp 50 jaar.
Zoals je misschien al eerder hebt gelezen of
gehoord gaan we dit natuurlijk vieren.
Omdat vele handen licht werk maken zijn
we nog op zoek naar vrijwilligers.

Wil je meedenken over de activiteiten of vind
je het leuk om hand-en-spandiensten te ver-
richten? Misschien heb je andere kwaliteiten
zoals het werven van sponsors, of ben je een

Foto’s gezocht!
Wie heeft de meest originele foto uit de beginjaren (1972-1975) van de Zilverkamp? Wij loven
een prijs uit. uit de inzendingen kiest de redactie 3 foto’ s die in de prijzen zullen vallen.
De meest originele wordt geplaatst in de volgende uitgave van Onze Wijkkrant.
Stuur je beste historische foto voor 1 mei a.s. naar onze.wijkkrant@gmail.com met in het
onderwerp: fotowedstrijd. Heeft u de foto niet digitaal dan zullen wij dat voor u verzorgen.
De originelen sturen we direct retour. Inleveradres: Kruigang 12 Huissen.

De twee
hoofdfietsroutes
Een ander belangrijk aspect om re-
kening mee te houden is het interregionaal
verkeer. De overheid voert al jaren campagne
om zoveel mogelijk woon-werkverkeer per
fiets of e-bike uit te voeren. Ook door de pro-
vincie Gelderland is veel geld vrijgemaakt om
een goede fietsinfrastructuur te bevorderen.
Voor de Zilverkamp zijn daarbij de routes van
en naar Huissen-centrum, Arnhem zuid via
Het Duifje en Kronenburg belangrijk. Bij een
eventuele revitalisering van de fietspaden zal
extra naar deze routes gekeken moeten wor-
den. Zeker is dat paden van amper een meter
breed zoals op het traject van de Brink naar
Huissen-centrum ver beneden alle standaar-
den*) is.
Conclusie: Goede en veilige fietspadenmaken
de keuze om met de fiets naar school, winkel
of werk te gaan eenvoudiger. De voordelen
daarvan zijn duidelijk: beter voor het milieu,
gezonder voor de mens en er komt minder
druk op de parkeerplaatsen in het hart van de
wijk.

*) De standaard maat voor een tweerichtingen
fietspad binnen de bebouwde kom is 2.5m!

WIJKPLATFORM ZILVERKAMP

Verbeterplan
voor onze fietspaden
Onze wijk uit de jaren 70 werd bekend door
zijn onconventionele woningbouw, ruime
groenstroken en de vele wandel- fietspaden
die daar doorheen lopen. Nu zien we dat
deze paden te smal zijn en slecht onderhou-
den. Er is een verbeterplan nodig.

In de ouder wordende wijk verschijnen, naast
de bakfietsen, steeds meer scootmobielen en
rolstoelen. Dat vraagt om bredere fietspaden.
Ook het intensieve gebruik van de paden
vraagt om aandacht. Een eerste analyse van de
verkeersstromen laat zien dat er binnen de
wijk twee hotspots zijn die het merendeel van
het fietsverkeer opleveren:
1) Het scholencomplex aan het Ot en Sien-
pad. Kinderen uit de wijk komen meestal per
fiets, maar om de vele kinderen van buiten de
wijk óók op de fiets naar school te krijgen,
moeten er betere en veiliger fietsverbindingen
worden geregeld.
2) Winkelcentrum Zilverkamp. Het winkel-
centrum floreert en trekt dagelijks honderden
bezoekers. Veel mensen komen per auto en
de parkeerdruk is, zeker in de weekenden,
enorm. De ondernemingsvereniging wil graag
meer parkeerplaatsen. Beter is het om aan-
dacht te schenken aan goede fietsverbindin-
gen en fietsvoorzieningen om meer mensen
op de fiets boodschappen te laten doen. Daar-
bij is van belang dat de fietser bij de inrichting
rondom de Brink domineert en niet, zoals nu,
de auto.

vaste Prik is weer actief
Nu corona achter ons ligt, kan onze werk-
groep Vaste Prik weer zwerfafval gaan
oprapen samen met schoolkinderen uit
de wijk.
De eerste afspraak stond op 18 maart, deze
keer met 24 kinderen van IKC ‘t Holthuus.

Vrijwillige begeleiders zijn daarbij altijd wel-
kom (klumplam@xs4all.nl). Inmiddels hebben
we nieuwmateriaal aangeschaft zoals kinder-
prikstokken, zakkenhouders, hesjes en hand-
schoenen. Deze staan opgeslagen in het
Zilverhuus in onze wijk. De bedoeling is dat
het binnenkort mogelijk wordt om dit mate-
riaal uit te lenen aan wijkbewoners. Bijvoor-
beeld aan (groot)ouders om samen met
(klein)kinderen zomaar een keertje gezellig
vuil te prikken.

WERKGROEP VASTE PRIK

DE WIJKVERENIGING

BREINBREKER (11)

Zoek de vijf woorden die passen op de
puntjes, zodat er twee nieuwe woorden

ontstaan.

al . . . . loos
hoek . . . . . bok

hoofd . . . . waarnemer
weer . . . . . jaar
stads . . . . tijd

Oplossingen voor 15 april sturen naar
onze.wijkkrant@gmail.com. Onder de juiste
inzendingen worden drie gadgets verloot.

De leukste wijkvereniging van Huissen bestaat
al weer 47 jaar. Dankzij een enthousiast bestuur
en dito vrijwilligers organiseert Wijkvereniging
Zilverkamp voor jong en oud allerlei leuke activi-
teiten.Op dit moment zijn we bezig met voorbe-
reidingen voor het eieren zoeken op zaterdag
16 april en samen met de kinderen van ‘t Holt-
huus bezorgen wij rond Pasen bij alle cliënten
van de thuiszorg in onze wijk een zakje paaseie-
ren.
Op woensdag 27 april, Koningsdag, is er
natuurlijk de rommelmarkt, kinderspelen en
de fietsoptocht.
Ook organiseren we kindercarnaval, een Hallow-
eentocht, tienerdisco, Burendag...
Maar we willen meer. We willen kijken of we
maandelijks een filmmiddag/-avond kunnen or-
ganiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar spon-
sors.Ook mee doen als vrijwilliger en/of lid
worden voor maar €10 per gezin per jaar?
Kijk op www.zilverkamp.nl. voor leuke ideeën
kun je altijd contact opnemen met onze voor-
zitter Joachim de Bruin 06 - 55 17 44 65.

duizendpoot op social media? Meld je dan snel
aan op: zilverkamp50@gmail.com.

Ontwerp een logo
We hebben ook een logo nodig dat op briefpa-
pier en objecten gebruikt zal worden. Het zou
leuk zijn dat een Zilverkamper het logo voor
deze feestelijke gebeurtenis ontwerpt. Ben je
creatief, vind je het leuk om te tekenen, stuur
je ontwerp in voor 15 april aan zilver-
kamp50@gmail.com. De drie beste ontwerpen
worden in Onze Wijkkrant vermeld. Het win-
nende ontwerp belonen wemet eenmooie bos
bloemen.

COMITÉ 50 JAAR
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WOONCOACH 65+
voor advies
bij woonvragen
Petra Verhagen werkt sinds 1 april 2021 als
wooncoach voor 65-plussers in de gemeente
Lingewaard. In de afgelopen 9 maanden
kwam ze erachter hoeveel ouderen woon-
vragen hebben. En hoe verschillend de vra-
gen zijn. Nu, driekwart jaar later weet ze
dat ze 65-plussers veel kan bieden. Haar
werk voorziet in een duidelijke behoefte,
niet alleen op woongebied.

Wat hebben ouderen nodig?Wat kan de woon-
coach daarin betekenen? Nieuwsgierig naar
haar ervaring, ging de redactie bij Petra op be-
zoek.

Waarom een wooncoach?
Petra steekt van wal: “Er zijn veel vragen bij ou-
deren over wonen, waarmee ze nergens te-
recht kunnen, zo lijkt het. Vragen over
bijvoorbeeld aanpassingen aan hun woning
om er veilig te kunnen blijven wonen. Of over
verhuizen naar een passende woning. Daarom
zijn gemeente Lingewaard, Waardwonen en
Stichting Welzijn Lingewaard gestart met een
wooncoach, het is een pilot van 3 jaar. Ik werk
bij StichtingWelzijn Lingewaard en heb zo een
onafhankelijke positie.”

Wat doet een wooncoach?
“Luisteren en kijken naar wat iemand nodig
heeft om veilig en comfortabel te (blijven)
wonen, dat is wat ik doe” vertelt Petra. “ Als
mensen mij bellen, maak ik meestal een af-
spraak bij hen thuis. Zo kan ik zien hoe de
woonsituatie is en is er rust en tijd om op vra-
gen in te gaan. Soms zie ik in de woning risi-
co’s, zoals een omhoog krullend vloerkleed
(tip: draai het vloerkleed zodat de krul onder
de bank komt) of een donkere gang (tip: lamp
met bewegingsmelder geeft veel gemak en vei-
ligheid). Al met al heb ik vanaf april vorig jaar
zo’n 70 huisbezoeken gedaan en veel tele-
foongesprekken gevoerd. Ik heb daarmee
onder meer een rol gespeeld bij 14 verhuizin-
gen naar een gelijkvloerse woning of een ap-
partement. In 6 gevallen ging het om een
verhuizing vanuit een koopwoning naar een
huurwoning, in 8 gevallen ging het om een
verhuizing van huur naar huur.”

Wat valt op?
“Mensen weten de weg gewoon niet, ze weten
niet bij welke instantie ze met hun vraagmoe-
ten zijn. Dat zegt niet alleen iets over de on-
bekendheid bij ouderen, maar ook iets over de
ondoorzichtigheid van het hulpaanbod. Je
denkt wellicht dat alleen “oudere” mensen
hulp nodig hebben, dat is niet waar. De jonge
senioren (tot zo’n 70 jaar) hebben allerlei vra-
gen, niet alleen over wonen. Deze groep is nog
niet zo lang met pensioen en kan na een ge-
sprek regelmatig zelf verder. Oudere senioren
zijn minder handig met de computer en kun-
nen de weg in de wereld van digitale loketten
zonder hulp vaak niet vinden. Steeds weer
blijkt dat ik 65-plussers verder kan helpen. Ja,
dat vind ik het mooie vanmijn werk als woon-
coach.”

Hebt u vragen over wonen? Bel of mail gerust naar
Petra, wooncoach 65+ voor Lingewaard. U kunt
haar bellen (06 83891459), maar ook mailen naar
p.verhagen@swlingewaard.nl. Aan een gesprek
en/of advies zijn geen kosten verbonden.

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Het is zover: Na een aanloop van drie jaar
heeft de werkgroep Duurzaam Zilver-
kamp het initiatief genomen een belan-
genvereniging voor de eigenaren van
woningen in de Zilverkamp op te richten.

De eerste bijeenkomst voor toekomstige
leden heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier-
bij is het doel van de coöperatie toegelicht:
• Het ondersteunen van huiseigenaren in de
verduurzaming van hun woning.
• Gesprekspartner zijn van alle wijkbewo-
ners in het overleg met de gemeente over de
aanleg van een duurzame wijkgebonden
warmte- en energievoorziening.
De ondersteuning is een voortzetting en uit-
breiding van de voorlichting en de daaruit
voortvloeiende verduurzamingacties. In het
verleden waren dat de voorlichtingsavonden
en demogelijkheid in te schrijven op de aan-
biedingen van geselecteerde bedrijven.
Intussen is er ook het project waarin wo-
ningeigenaren van een zelfde type huis een
professioneel verduurzamingplan kunnen
laten maken en eventueel in een gezamen-
lijke actie werkzaamheden kunnen laten
uitvoeren.
Daarnaast voert de werkgroep Duurzaam
Zilverkamp gesprekken met de gemeente
over de oplossing voor een duurzame warm-

Oprichting Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

tevoorziening voor de wijk Zilverkamp. Dit
moet besproken worden met de vertegen-
woordiging van huurders en eigenaren van
woningen. De huurders zijn daarbij vertegen-
woordigd door Waardwonen en de
eigenaren door de Coöperatie Duurzaam Zil-
verkamp. Een coöperatie geeft ieder lid een
stem. Het is daarom van het grootste belang
dat zoveel mogelijk woningeigenaren lid wor-

Rioolwater
in onze vijvers?
In de Zilverkamp ligt een gescheiden riool-
stelsel. Het ene voor het vieze afvalwater
dat wordt afgevoerd naar de zuiveringsin-
stallatie. Het andere is voor het regenwater.
Dit water gaat naar de vijvers. Maar wat als
het verkeerd gaat?

Onder de straten van de Zilverkamp liggen
twee rioolstelsels. In de straat kunt u dit zien:
op de meeste plaatsen ziet u twee putdeksels
naast elkaar. Via het ene stelsel wordt afval-
water vanuit de huizen afgevoerd naar het ri-
oolgemaal aan de Rietbaan. Deze pompt het
door naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Arnhem-zuid. Het tweede rioolstelsel is voor
regenwater. Op dit rioolstelsel zijn de regen-
pijpen van de woningen aangesloten, maar
ook de kolken in de straat. Regenwater is
schoon en wordt afgevoerd naar de vijvers bij
u in de buurt.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het
water dat vanaf de straat wordt afgevoerd,
schoon blijft. Geen auto’s wassen op straat,
maar bij een autowasplaats. Hier wordt het
water gerecycled. Wilt u uw auto toch bij huis
wassen, gebruik dan een biologisch afbreek-
baar product. Gooi geen vuil water of afval op
straat, in de goot of in de straatkolk. Al het
water, maar ook alle verontreinigingen van de
straat, komt in de vijvers terecht. Hondenpoep
vervuilt ook. Het hoort in een afvalbak en niet
in de goot. Regenwater dat op uw oprit valt,
stroomt naar de straat en komt dus ook in de
vijver terecht. Heeft u last van onkruid, haal
dit met de hand weg. Wilt u toch bestrijdings-
middelen gebruiken, kies dan voor een mi-
lieuvriendelijk product. Chemische middelen
zijn niet afbreekbaar en zijn schadelijk voor
planten en dieren.
Samen kunnen we helpen de kwaliteit van
onze vijvers op peil te houden.

verkeerde aansluitingen?
Een gescheiden rioolstelsel is een mooi sys-
teem, maar het moet wel kloppen. De ge-
meente denkt echter dat er in de Zilverkamp
verkeerde aansluitingen zijn gemaakt, zodat
het vuile afvalwater toch in de vijvers terecht-
komt. Wanneer dit gebeurt, is het slecht voor
de waterkwaliteit. Daarom voert het bedrijf
Rioolzorg op dit moment een onderzoek uit.
De bewoners van de betreffende woningen
hebben hierover een brief gehad. Wanneer
deze verkeerde aansluitingen in kaart zijn ge-
bracht, kan er gezocht worden naar een op-
lossing.

den van de coöperatie. De werkgroep Duur
zaam Zilverkamp is hiermee een onderdeel
van de activiteiten van de coöperatie gewor-
den. Zie www.duurzaamzilverkamp.nl

NATUUR DICHTBIJ

“Zijn deze
bloemenvelden
mislukt?”
Vroeg een jonge vrouw mij laatst, wijzend
op een van de vier bloemenvelden aan de
oostelijke rand van de Zilverkamp.
Nee, de natuur kan niet mislukken, deze is
gedurende de herfst en winter in rust.

Op deze velden zijn eind 2020 wilde inheemse
planten ingezaaid. In november zijn deze
deels gemaaid. Insecteneitjes op de achterge-
bleven vegetatie krijgen zo een kans om zich
te ontwikkelen en te overleven. De stroken
waar de planten zijn blijven staan bieden ver-
der voedsel en bouwmateriaal voor vogels (nes-
ten) en een overwinterplek voor insecten.
In het voorjaar 2021 hebben we genoten van
zeeën van knalrode klaprozen, een feest om te
zien. Klaprozen zijn pioniers en zullen lang-
zaamaan plaatsmaken voor andere planten.
De bloemenvelden zijn nog in ontwikkeling
en komen na een paar jaar in balans. Deze vel-
den dragen bij aan het verhogen van de biodi-
versiteit van onze wijk.

Wat gaan we dit jaar zien?
Dit wordt een kleine verrassing; er zijn veel
soorten ingezaaid, en er zijn natuurlijk ook
zaden uit de omgeving komen aanwaaien.
We blijven deze velden in samenwerking met
de gemeente monitoren en laten ons ook ver-
rassen.

Bomenplan
Zilverkamp
Derde fase in voorbereiding
In het Bomenplan Parkzones Zilverkamp
(2018-2025) staat welke maatregelen geno-
men worden om het bomenbestand in de
parkzones van de Zilverkamp toekomstbe-
stendig te maken.

Vorig jaar is de tweede fase van dit plan gewij-
zigd uitgevoerd. Deze aanpassing had te
maken met de veranderde uitgangssituatie,
met name door de storm in juni 2019 (er sneu-
velden toen zo’n 60 bomen) énmet gewijzigde
beleidsuitgangspunten. Jasper Wiersema, be-
heerder bomen van Lingewaard legt uit: “De
kennis van nu over klimaatverandering en bi-
odiversiteit, vroeg om een heroverweging van
maatregelen uit het bomenplan.”Dit jaar star-
ten de voorbereidingen voor de derde en laat-
ste fase van het bomenplan. Jasper: “De eerder
geselecteerde (te kappen) bomen uit de derde
fase worden dit jaar geïnspecteerd en opnieuw
beoordeeld. We wegen af wat noodzakelijk is
om te doen. Aspecten als toestand en toe-
komstverwachting van de boom (wat betreft
klimaatadaptatie en biodiversiteit) beoordelen
we, ook afstand tot particuliere tuinen en
overmatige overlast worden bij de beoordeling
meegewogen. Het uitvoeren van herziene
maatregelen gebeurt in 2023.”
Behalve maatregelen in het kader van het Bo-
menplan, gaat de gemeente dit jaar in alle
parkzones in onze wijk bekijken waar open
ruimte is om extra bomen aan te planten.
Daadwerkelijke aanplant gebeurt herfst/win-
ter van 2022/2023.
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Het afgelopen jaar veranderde er veel in De
Brink. Er kwamen drie nieuwe huurders.
Stichting Sportservice Lingewaard beheert
de sporthal en balletzaal.
Stichting De Zilverkamp (bewonersinitia-
tief) is de beheerder van het nieuwe Zilver-
huus en Johan Kersten exploiteert de
(vernieuwde) De Kuul.
Hooste tijd om een nader kennis te maken.
de redactie sprak met Sportservice Linge-
waard.

Sport en bewegen staan centraal
Gelukkig konden sportverenigingen en scho-
lieren het afgelopen jaar ‘gewoon’ blijven spor-
ten in de sporthal, op een enkele maand na
(vanwege corona). Zij hebben kennis gemaakt
met John Roelofs (beheerder) en Nick van der
Ham (coördinator sport) en daarmee met de
aanpak van Stichting Sportservice Lingewaard
(SSL).

Nick steekt van wal: “Het sporten staat cen-
traal bij SSL. Dat hier dagelijks een beheerder
rondloopt en ‘nabij’ is, werkt contact en sa-
menwerking met de gebruikers van de sport-
hal in de hand. We hebben nu veel verbinding
met de (grote) verenigingen enmet de scholen.
Dat is een belangrijk onderdeel van onze aan-
pak.”
John vervolgt: ”We overleggen regelmatig met
hen over het aanschaffen van materialen, de
aankleding van de ruimtes. Anderzijds vragen
we of ze iets kunnen betekenen voor de sport-
hal, bijvoorbeeld door de vloeren na gebruik
aan te vegen of zelf af te sluiten. Zo betrekken
we de gebruikers bij het reilen en zeilen hier
in de sporthal. Dat is een grote verandering
ten opzichte van de oude situatie van huurder-
verhuurder.”

De coronamaatregelen zijn sterk versoepeld
en het voorjaar staat weer voor de deur.
Een goed moment om de nieuwe ruimte te
gebruiken voor herstel van onze gezond-
heid en energie. Daarbij kunnen dicht bij
huis veel wegen bewandeld worden. Op de
Zilverkamp biedt Fysiotherapie Van Oeyen
bijvoorbeeld het programma Gecombi-
neerde Leefstijl Interventie (GLI) aan. Ook
bij herstel van corona wordt intensieve
behandeling geboden. De redactie werd
nieuwsgierig en ging op bezoek bij fysio-
therapeut Lo van Oeyen en twee van zijn
collega’s, Tijmen Schuurkamp en Marinus
Oudesluijs.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Al ruim 40 jaar oefent Lo van Oeyen vanuit
Huissen zijn beroep als fysiotherapeut uit.
Sinds 1 januari 2020 runt hij samen met zijn
dochter Anouk Fysiotherapie Van Oeyen. Er
zijn twee vestigingen, waarvan één op de Zil-
verkamp aan de Lemoen en de andere in Me-
disch Centrum Stadswal. Lo: “ Ons team van
fysiotherapeuten bestaat uit 13 collega’s. Elk
met eigen specialismen. Het bieden van fysio-
therapeutische behandeling en zorg doen we
met enthousiasme, maar daarnaast ervaren
we ook een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van gezondheidsvraag-
stukken in de samenleving. Dat is van begin af
aan de visie van de praktijk. Ik noem twee
voorbeelden: Onze behandeling van Long
Covid patiënten en ons programma Gecombi-
neerde LeefstijlInterventie.”

Herstel na corona: Long Covid
De behandeling van Long Covid, dat wil zeg-
gen van langdurende restklachten bij corona-
patiënten. Onze behandeling is niet alleen
gericht op fysieke training, maar ook op bege-
leiding bij het omgaan met de klachten in de
thuissituatie. Dat betekent aandacht voor het
energieniveau van de patiënt, het leren accep-
teren dat hersteltijd vraagt, het kost tijd om
weer vertrouwen in je lijf te krijgen.
We werken, via de huisarts, samenmet een er-
gotherapeut, een diëtist en een praktijkonder-
steuner GGZ. Het hersteltraject wordt door de
meeste Zorgverzekeraars vergoed.

Sporthal De Brink volop in bedrijf
Stichting Sportservice Lingewaard (SSL) is
opgericht om vier sportaccommodaties in
Huissen maatschappelijk verantwoord te
(kunnen) beheren. De sporthal op de Zilver-
kamp is de grootste accommodatie, de an-
dere accommodaties zijn de balletzaal bij de
sporthal en de gymzalen bij IKC Abacus en
IKC Het Sterrenbos.
De sporthal wordt doordeweeks overdag ge-
bruikt voor bewegingslessen van meerdere
basisscholen en een middelbare school.
vanaf 16.00 uur tot het einde van de dag zit-
ten de verenigingen erin: Setash (volleybal),
Hv Huissen (handbal) en Badmintonclub Huis-
sen. De handbal en volleybal hebben er op
zaterdag en zondag hun wedstrijden.
In de sporthal sporten verder een aantal
groepen, zoals zaalvoetbal en Meer bewe-
gen voor Ouderen. Ook worden er kinder-
feestjes gehouden.
Inwoners van Huissen kunnen de sporthal (3
gymzalen groot) huren voor € 46,51 per uur.
een sport-/gymzaal kost €15,51 per uur.

Drie sportcoaches
De (drie) sportcoaches van Stichting Welzijn
Lingewaard hebben de taak om sport en be-
wegen te ondersteunen en te stimuleren. Nick:
“Scholen en verenigingen hebben op deze ma-
nier ook met de sportcoaches een kort lijntje.
We zien nu al dat dit zorgt voor meer verbin-
ding en samenwerking. We zien daarnaast mo-
gelijkheden voor nieuwe initiatieven, zeker als
binnenkort ook Het Zilverhuus in bedrijf is.”
Intussen gaat het goed met de verhuur van de
vier sportaccommodaties die SSL in beheer
heeft in Huissen (zie kader).
John: “Ons doel is om de sportaccommodaties

zo goed mogelijk in te zetten en er zoveel mo-
gelijk mensen (jeugd, verenigingen én wijkbe-
woners) op een prettige manier kunnen
bewegen en sporten. We zien dat ‘onze’ sport-
zalen steeds verder vollopen.” Enthousiast
toont John het (digitale) verhuursysteem dat
in een oogopslag duidelijk maakt wie wanneer
en waar sporten.
John is tevreden over het gebruik. Hij besluit:
“Nee, alleen op zondag zijn er nog vrije uren
in de sporthal. In de balletzaal en de gymza-
len bij Abacus en Het Sterrenbos zijn nog wel
ruime mogelijkheden.”

Kom in beweging
Wilt u met uw buurtgenoten of andere beken-
den eens een uurtje extra in beweging zijn, in-
formeer dan bij John Roelofs naar de
mogelijkheden. John is bereikbaar via 06 - 11
41 40 55 of per mail beheer@sportservicelin-
gewaard.nl.

Hebt u vragen of wensen over het sporten zelf,
neem dan contact op met Nick van der Ham
(n.vanderham@swlingewaard.nl of 06 - 83 67
89 91), hij helpt u graag verder.

John Roelofs, beheerder (links) en Nick van der Ham, coördinator sport.

Leefstijlcoach Tijmen Schuurkamp (links) en Leefstijlcoach-in-opleiding Marinus Oudesluijs.

Setash thuis
in sporthal De Brink
Setash is thuis in sporthal De Brink, al bijna
een halve eeuw. Sinds de opening van deze
sportaccommodatie, sporten zij er. Een ver-
eniging dus met een flinke geschiedenis.
Hoe gaat het nu, met de volleybalvereniging
en met het sportplezier in ‘hun’ sporthal?

Wil Molenkamp is een van de trainers bij Se-
tash. Hij is blij dat de sporthal van binnen
wordt opgeknapt. Molenkamp: “Dat de sport-
hal op leeftijd is, merkten we overal, van sport-
materiaal tot sanitair. Er is een paar jaar
geleden een nieuwe sportvloer in gelegd, dat is
wel een verbetering. En wat nu allemaal ge-
maakt wordt, nieuwe tussennetten, nieuwe in-
gang, dat zijn echt goeie acties. Er is een flinke
stap gezet, er moet nog een hoop gebeuren.”

Bo Lippmann zit nog niet zo lang in het be-
stuur. Zij is een van de jongeren uit “de vol-
gende generatie” die het (bestuurs)stokje heeft
overgenomen. Bo: ”We zijn een vereniging
waar het niet alleen om volleybal gaat, maar
ook om samen plezier hebben. Dat zie je bij
jong en oud terug. Bij de senioren, jeugd en
helemaal bij de kids (tussen 6 en 12 jaar). Zij
doen aan Cool Moves Volley, CMV. Dat is een
beweeglijke en spannende voorloper van vol-
leybal. Dat het aanspreekt, blijkt wel uit het
grote aantal leden (45).”

De afgelopen (corona)jaren hebben heel wat
leden hun lidmaatschap opgezegd. Wil Mo-
lenkamp: “We hebben nu 180 leden: ons jong-
ste lid is net zes geworden, ons oudste lid is 80.
We zijn blij dat er nieuwe aanmeldingen zijn
en we weer kunnen gaan bouwen aan onze
vereniging.”

Foto:W
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DICHT BIJ HUIS NAAR EEN GEZONDE LEEFSTIJL

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
In navolging van de Verenigde Staten consta-
teren we ook in ons land een groeiende ver-
vetting in ons lijf. Reden voor onze overheid
om in te grijpen met een positieve impuls aan
de bevolking in de vorm van programma’s op
het gebied van leefstijl. In onze praktijk wordt
het programma Gecombineerde Leefstijl In-
terventie (GLI) aangeboden.
Leefstijlcoach Tijmen en Leefstijlcoach-in-
opleiding Marinus nemen hier het stokje over.
Aan hen vragen wij: Wat is Gecombineerde
Leefstijl Interventie (GLI)?
Tijmen: “Er bestaan diverse goedgekeurde
GLI-programma’s. Onze praktijk biedt het
Cool-programma aan. Dat duurt 24 maanden
en bestaat uit een behandel- en een onder-
houdsfase. Beide zijn gericht op het stapsge-
wijs aanpassen van het leefpatroon en het
bereiken van een gezonde leefstijl. Het doel
daarbij is het voorkomen dan wel verminde-
ren van het risico op bv. diabetes type 2, hart-
en vaatziekten, artrose.
Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging,

stress, ontspanning, slaap, energie- en time-
management. De eigen motivatie is en blijft
daarbij het belangrijkst én geduld om een blij-
vend gezonde leefstijl te creëren. De regie ligt
bij de deelnemer zelf.
Vraag tot slot: Is zo’n traject heel duur?
Het hele traject wordt volledig door de zorg-
verzekeraar uit de basisverzekering vergoed.
Voor deelname aan het Cool-programma is wel
een verwijzing van de huisarts nodig.
Meer informatie over GLI, o.a. inhoud pro-
gramma en voorwaarden, staat op de website
van de praktijk.

Laat van je horen!
voor de rubriek ‘Jongeren in de wijk’
is Onze Wijkkrant op zoek naar 15-jarige
bewoners van de Zilverkamp.
Ken je zo iemand of ben je zo iemand?
Stuur dan een mailtje naar:
Onze.wijkkrant@gmail.com
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

GASTCOLUMN
DOOR ANNE DRIESSEN

De Zilverkamp:
een ongekende plek

De vraag die ik mezelf stelde toen ik ge-
vraagd werd deze column te schrijven was:
wat betekent de Zilverkamp voor mij. Ik
dacht lange tijd dat de wijk me weinig deed.

Als kind van een Huissense moeder en een
Doornenburgse vader kwam ik, twee jaar oud
vanuit Arnhem in Huissen wonen in de wijk
Brouwersland. Ik ging naar de kleuterschool
De Bongerd en die stond waar nu de Appel-
bongerd is. We hebben het over 1967. Dat was
mijn allereerste kennismaking met de Zilver-
kamp.
Een van de bomen tussen de Peren- en Appel-
bongerd heb ik tijdens een Nationale Boom-
plantdag gepoot. Geen idee of hij er nog staat,
maar toch…weer een herinnering aan de wijk.
Jaren later in 1988 kochten we een huis op de
Perenbongerd, een echte opknapper. We had-
den er vier gezellige jaren. Mijn gezondheid
was niet zo goed en een trapje in huis was niet
echt handig.
Via mijn werk als gebiedscoördinator bij de ge-
meente Lingewaard heb ik talloze bewoners en
gebruikers van de wijk ontmoet. Er zijn mooie
projecten gerealiseerd, over en weer gekibbeld,
maar de samenwerking tussen wijkbewoners
en de gemeente was binnen Nederland uniek.
Het grote dilemma tussen het behouden van

groen of het aanleggen van extra parkeer-
plaatsen was een telkens terugkerend thema.
We hadden niet het idee vanaf de Hofmeeste-
rij na 23 jaar weer terug te keren op de Zilver-
kamp. Waar we echter achter zijn gekomen is,
dat er in Huissen erg weinig woningen staan
die rolstoelvriendelijk zijn. Appartementen
zijn er voldoende, maar daar zijn we nog niet
aan toe. Bij toeval vonden we een woning op
de Aak die aan al onze wensen voldoet. Een
rustig pleintje, alle benodigde ruimtes gelijk-
vloers, een royale maar niet te grote tuin en
vooral groen en stilte. Ondanks dat we aan het
fietspad wonen en er een speeltuintje op 20
meter van onze tuin is, is het heerlijk rustig
wonen.
Inmiddels hebben we alle seizoenen meege-
maakt en genieten we tijdens onze wandelin-
gen door de natuur in de Zilverkamp.
Afgelopen zomer hadden we appels en peren
uit het weitje naast ons huis. Kom daar maar
eens om in een redelijk dichtbebouwde woon-
wijk.
De Zilverkamp heeft de afgelopen 50 jaar wel
degelijk meer deel uitgemaakt van mijn leven
dan ik oorspronkelijk dacht. En voor ons het
belangrijkst: we hebben een huis gevonden
dat bij ons past. Met recht een ongekende plek.

Vanaf 1 maart heeft IKC het Drieluik een
nieuwe directeur: Fannie Teunissen. De re-
dactie gaat kennis maken.Na 20 jaar erva-
ring elders in het onderwijs is Fannie
Teunissen nu directeur geworden aan het
Ot en Sienpad. Geen onbekende plek, want
ze heeft zelf op de Zilverkamp gewoond en
is er ook naar school gegaan.

Het Drieluik heeft lastige tijden meege-
maakt door strubbelingen in het bestuur
van Stichting Primair Onderwijs de
Linge waar het IKC onder valt. Fannie:
“Die roerige tijden zijn voorbij en nu
kunnen we ons weer richten op de din-
gen waar we goed in zijn: ons vol inzet-
ten voor de ontwikkeling van de
kinderen.”

enthousiast team
Fannie heeft een enthousiast team achter zich
staan, maar ook een nieuwe intern begeleider:
Marieke Tas. Fannie: “Bij mijn sollicitatiege-
sprek heb ik dat als voorwaarde gesteld om
kansrijk te kunnen starten, want de vacature
was nog niet ingevuld.” Marieke gaat zich bui-
gen over de zorgtaken van school, op leerge-
bied, ouderbegeleiding, leerlinggesprekken,
groepsgesprekken. Fannies taak is meer het
overkoepelende gebeuren in en rond het IKC.
Leidend bij dit alles zijn de kernwaarden van
het Daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid
en verantwoordelijkheid, samenwerken, ef-
fectiviteit en reflectie. Dit wordt o.a. bereikt
door te leren zelf te plannen. Om dat te kun-
nenmoeten kinderen weten waar ze nu staan,
wat ze gaan leren en waarom. Zelf keuzes
maken, maar ook samenwerken en dat alles
binnen een veilige, rustige en prettige omge-
ving.
Die rustige, prettige sfeer ervaar ik duidelijk
als ik later met Fannie door het gebouw loop.

De onderbouwhal met daaraan grenzend de
kinderopvang, peutergroep en de groepen 1,2
en 3 én een gymlokaal voor de jongste kinde-
ren.

Zelfontworpen flyers
In de bovenbouwhal komen de kinderen net
terug van pauze op het schoolplein. We be-
wonderen samen de flyers die groep 7 heeft
ontworpen. Die groep had aangegeven dat ze
graag willen dat er meer kinderen naar hun
IKC komen. “We hebben zulke leuke leer-
krachten en het is hartstikke tof hier!” En-
thousiast worden de diverse flyers aanbevolen
“Dat is demooiste, juf!”, “Deze vind ik nog leu-
ker!” , “Diemoet het worden !” Maar juf Fannie
heeft niets te kiezen, dat doet de leerlingen-
raad. Die bestaat uit 2 leerlingen per groep uit
de groepen 5 t/m 8, gekozen door de leerlin-
gen zelf. De uitgekozen flyer zal worden ge-
drukt en verspreid in de wijk.
In de leerkrachtenkamer praten we verder.

“We zien het aantal leerlingen weer licht
groeien” vertelt Fannie. Nieuwe ouders kun-
nen op afspraak kennis komenmaken. “Fijn is
dat ouders na dat gesprek en tijdens de rond-
leiding meestal meteen ervaren dat het IKC in-
derdaad een veilige, rustige omgeving biedt
aan de kinderen.”
De Kanjertraining komt ook ter sprake. Met be-
hulp van gekleurde petten en rollenspellen
leren kinderen op een respectvolle maniermet
elkaar omgaan. De kleur van de pet bepaalt
welke rol jij in een bepaalde situatie aan-
neemt. De Kanjertraining vindt door het hele
IKC plaats en wordt door de kinderen alsook
leerkrachten en ouders als erg positief ervaren
(www.kanjertraining.nl). Tijdens het gesprek
komen drie leerlingen binnen. Eén is duidelijk
de jarige. Hij komt met twee medeleerlingen
trakteren en krijgt in ruil daarvoor een sticker.
Ze hebben er plezier in om ‘de klassen langs
te gaan’. Grappig, ik herinner me dit nog van
mijn eigen kinderen járen geleden…

Nieuw woonbuurtje
aan de Parkdreef?
Er komt een nieuwe woonbuurt aan de
Parkdreef, tenminste als het Ontwerpbe-
stemmingsplan Buitengebied Lingewaard,
Groot Holthuysen ongewijzigd wordt vast-
gesteld door de gemeenteraad.

Volgens de toelichting bij dit plan zullen bin-
nen de bestaande bebouwing onder meer zes
nieuwe woningen gerealiseerd worden.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt echter
meer mogelijk. Een flink gebied (groter dan
het oorspronkelijke erf van boerderij Holthuy-
sen) krijgt de bestemming wonen. Ter plaatse
van het complex van (kleine) schuren, kan er
extra gebouwd worden op en over de rand van
het bestaande erf.
Het voornemen is om de tuinen van vijf wo-
ningen buiten het oorspronkelijke erf te reali-
seren, zichtbaar en beleefbaar vanaf de
Parkdreef. Het bij bewoners en bezoekers ge-
liefde landelijke ommetje over Landgoed
Groot Holthuysen zal met een levendige woon-
enclave middenin dit waardevolle buitenge-
bied ingrijpend veranderen.

Meer weten over dit ontwerpbestemmings-
plan? Kijk dan op
ruimtelijke plannen.nl
of scan de QRcode.

Nieuwe directeur voor IKC het Drieluik

Woningbouw op
locatie Zilverzwaan
De voorbereiding van een plan voor wo-
ningbouw kost veel tijd en kent heel wat
stappen. Voor locatie Zilverzwaan werd een
eerste stap gezet met de visie ‘Hart van de
Zilverkamp’ (vastgesteld in 2020). Een vol-
gende stap werd december 2021 gezet, toen
het college de uitgangspuntennotitie vast-
stelde (zie kader). Op basis van deze uit-
gangspunten wordt nu een ontwikkelkader
opgesteld.

Het ontwikkelkader geeft ruimtelijk, functio-
neel en financieel een samenhangend beeld
van het gewenste project. Het detailniveau is
voldoende om daarna het bestemmingsplan-
proces in te gaan en de bestemming te herzien.

Participatie bewoners
Bij het opstellen van het ontwikkelkader wor-
den ontwikkelaars, direct omwonenden en het
algemene publiek betrokken. De direct omwo-
nenden worden gezien als ‘omgevingsspecia-
listen’; zij denken in een drietal werksessies
daadwerkelijk mee aan het ontwikkelkader.
Na deze bijeenkomsten zal het college het ont-
wikkelkader vrijgeven voor openbare bespre-
king. Alle wijkbewoners kunnen dan reageren.
Deze openbare bijeenkomst zal dit jaar plaats
vinden.

uitgangspunten
In de uitgangspuntennotitie geeft het col-
lege een aantal uitgangspunten mee voor
het op te stellen ontwikkelkader. De be-
langrijkste zijn:

• Een intensief gebruik van de locatie, wel
passend bij de locatie en de Zilverkamp.
Concreet betekent dit dat 20% van het ter-
rein ingezet moet worden voor gebruiks-
groen. De (te onderzoeken) bouwhoogte
mag gaan tot vijf bouwlagen (exclusief een
eventuele parkeerlaag).

• Het aantal te realiseren woningen ligt
tussen 30 en 70 woningen. Het aantal wo-
ningen is afhankelijk van de manier
waarop het parkeren opgelost wordt en
van de grootte van de woningen. Er blijkt
veel vraag te zijn naar woningen van circa
70 m2, zo is te lezen in de uitgangspunten-
notitie.

• Er worden woningen gebouwd in de
sociale sfeer. Maximaal 50% van de wonin-
gen is koop.

• Duurzame woningbouw. Aangesloten
wordt bij de richtlijnen uit de woondeal
regio Arnhem-Nijmegen. Bijvoorbeeld dat
er naar gestreefd wordt om minimaal 25%
circulair (25% van de grondstoffen is
herbruikbaar) te bouwen.

Afvalwijzer
De Gemeente Lingewaard heeft
per 1 januari een nieuwe App in
gebruik genomen.
Ga voor meer informatie naar:
www.lingewaard.nl/afvalwijzer.
Of ga direct naar App- of Playstore en zoek
naar: Afvalwijzer Lingewaard. Je vind hier ook een
kaart met de locaties waar afval kan worden
ingeleverd.
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HET ‘eCHte’
BUURTGEVOEL
In 1972 werden de eerste huizen in de
Zilverkamp opgeleverd. Aan de Wieken
kwamen huurhuizen. Een paar jaar later
werden aan het einde van de straat enkele
koopwoningen toegevoegd (de Windzoom).
Toen de mogelijkheid van het kopen van de
huurhuizen voortdurend werd uitgesteld
vertrokken de meeste bewoners, op zoek
naar een eigen koopwoning. Het gevolg
was dat er na ongeveer tien jaar een heel
nieuwe ‘generatie’ bewoners kwam.
Dat was dus wel wennen aan elkaar.

Heel bijzonder was het dan ook dat vier kin-
deren van de nieuwe bewoners in 1998 het ini-
tiatief namen om tot een buurtactiviteit te
komen. Ze stuurden briefjes rond in de buurt
met een uitnodiging voor een barbecue. De be-
woners reageerden enthousiast en de eerste
buurtbarbecue met de omwonenden was een
feit. Een voordeel is dat er op de Windzoom
een enigszins afgescheiden ruimte is, die zich
uitstekend leent voor zo’n barbecue. Inmid-
dels is deze barbecue een vaste zomertraditie.
Daarbij worden de onderlinge contacten extra
verstevigd door bijvoorbeeld een gevarieerde
quiz tussen teams van steeds wisselende sa-
menstelling, karaoke en optredens van kinde-
ren. In 2018 werd het 20-jarig jubileum
gevierd met onder andere het plaatsen van
een springkussen annex glijbaan voor de kin-
deren. Margit Messing, een van de meest ac-
tieve bewoners, organiseert al jaren rond
Halloween een knutselmiddag voor de kinde-
ren, die allemaal heel professioneel worden
geschminkt en afsluitend ‘s avonds langs de
huizen gaan voor een zogenaamde ‘trick or
treat’.

Nieuw project
Toen vorig jaar de gemeente budget beschik-
baar stelde voor buurtactiviteiten werd dat
geld besteed voor een upgrade van het plein-
tje. Op de rand van het bloemenperk, een ge-
liefde zitplaats, werden gekleurde zitjes
geplaatst. Verder werd een insectenhotel met
sedumdak ontworpen. Door de bewoners wer-
den materialen verzameld en werd het bouw-
werk in elkaar gezet. Dit kreeg een dubbele
functie, want aan de achterkant werd een uit-
ruilkastje gemaakt voor stekjes. Daarbij wer-
den de kinderen ingeschakeld om de
stekkenpotjes creatief te beschilderen.
Het bijzondere van dit project is dat het ook
belangstelling trekt van voorbijgangers, die
blijven kijken en soms vragen of ze ook iets
mogen meenemen. Omgekeerd komen ande-
ren weer stekjes aanbieden, waardoor er een
soort kruisbestuiving op het gebied van buurt-
gevoel is ontstaan. De activiteiten van de be-
woners van Wieken/Windzoom hebben
inmiddels ook de buurtgenoten van het aan-
grenzende Scheprad geïnspireerd.

Onze Wijkkrant wordt gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest
Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de
produktie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Net een beetje anders.

Buurtbemiddeling
Iedereen zal wel eens hebben gekeken naar
het tv-programma De Rijdende Rechter
waarin geschillen tussen buurtgenoten wor-
den behandeld. Als neutrale toeschouwer
kun je je dan verbazen dat soms eenvoudige
geschillen zo hoog kunnen oplopen. Op
zich is het goed dat door middel van dit
programma kostbare en tijdrovende rechts-
zaken worden vermeden.

Niet iedereen zal weten dat er op een ander ni-
veau een vorm van buurtbemiddeling bestaat.
Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een ne-
gatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in
de wijk. Het risico op escalatie en mogelijk
strafbaar gedrag groeit, maar vaak gaat het te
ver om politie of justitie in te schakelen. Ook
de inschakeling van andere instanties als ge-
meente of woningcorporaties brengt niet al-
tijd de oplossing. Buurtbemiddeling kan dan
mogelijk uitkomst bieden.
In Lingewaard zijn er goed opgeleide vrijwil-
lige buurtbemiddelaars, die proberen ru-
ziënde partijen weer met elkaar te laten
praten. Dat gebeurt altijd op een neutrale
plaats. De buurtbemiddelaars, die uiteraard
geheimhoudingsplicht hebben, proberen er-
voor te zorgen dat partijen zelf een oplossing
vinden.

voorbeeld uit de praktijk
Jan Werkman was lang actief als buurtbemid-
delaar en kan veel voorbeelden uit de praktijk
noemen. “Zo herinner ik me een situatie
waarin buren, die eerder goed met elkaar om-
gingen, toch door wederzijds kleine irritaties
uit elkaar groeiden. Dit resulteerde in woor-
denwisselingen, die escaleerden. Met name
Anne, een van hen, had daar een onprettig ge-
voel bij en lag er soms wakker van.”

Ik stelde voor om een poging tot een bemid-
delingsgesprek nog even uit te stellen. “Pro-
beer eerst zelf met een gesprek tot een
oplossing te komen. Nodig de buren uit, maak
duidelijk dat je je niet prettig voelt bij de ma-
nier, waarop jullie met elkaar omgaan en
spreek de hoop uit dat jullie samen tot een si-
tuatie kunnen komen die voor hen en voor jul-
lie plezieriger is. Als dat niet lukt dan kan ik
zien of ook de buren instemmen met een be-
middelingsgesprek “.

eerst zelf proberen
De buren hadden het gezamenlijk gesprek ge-
voerd en misverstanden waren uit de wereld
geholpen. De lucht was voor een groot deel ge-
klaard. Eenmerkbaar opgeluchte Anne zei dat
ze niet had gedacht dat het op deze manier
ook zou kunnen. Ja Anne, dacht ik, zo ‘mak-
kelijk’ kan het zijn. ‘Eerst zelf proberen’ is het
motto, maar vaak zijn de verhoudingen zo ver-
hard dat een bemiddelingsgesprek, waar altijd
twee bemiddelaars bij aanwezig zijn, de enige
optie is die overblijft”.
Jan Werkman is ook onze ‘huisdichter’ en
maakte over de onderwerpen, die hij tijdens
buurtbemiddeling tegenkwam, gedichten.
Zoals het volgende.

Op zoek naar de waarheid
raakt men vaak aan het dwalen

en houdt dan voor waar
wat nooit is geschied

vertelt men elkaar
De meest wilde verhalen

Waarheidsvinding
Is zo eenvoudig nog niet

Hebt u vragen over buurtbemiddeling of wilt u
die inschakelen dan kunt u contact opnemen
met Buurtbemiddeling Lingewaard en Over-
betuwe van maandag t/m vrijdag tussen 9.00
en 17.00 uur, tel. 088 - 0011333.

OPLOSSING BREINBREKER (10)

Het goede antwoord is: 5 konijnen,
12 eenden en 36 mieren. Dat bereken je
als volgt: als m het aantal mieren is, k het

aantal konijnen en e het aantal eenden,
gelden de volgende 3 vergelijkingen.

53=m+k+e
m=3e

260=6m+4k+2e
Na substitutie krijg je:

53=4e+k, k=53-4e ofwel:
260=18e+4(53-4e)+2e -> 260-212=

18e-16e+2e -> 48=4e
met als resultaat:

e=12, m=3x12=36, k=53-48=5

uit de goede oplossingen
zijn drie prijswinnaars getrokken.

Deze keer vielen
Jan visser, Naomi Lenferink

en Jesper Seuren in de prijzen.

Steeds meer wijkbewoners laten de spouw-
muur en het dak van hun huis isoleren. Dat
is goed voor het milieu, maar kan soorten
die met ons samenleven beschadigen. Het
gaat om soorten als vleermuis, mus en gier-
zwaluw; zij wonen graag in de spouw, onder
het dak of onder de houten gevelbekleding
van ons huis.

Alle dieren spelen uiteraard hun rol in het eco-
systeem, maar voor ons mensen zijn er wel
extra redenen om vleermuis, gierzwaluw en
huismus ‘te vriend te houden’. Deze soorten
zijn namelijk wettelijk beschermd en worden
in hun voortbestaan bedreigd, helemaal nu we
ons inzetten om ons huis naar een hogere iso-
latiestandaard te brengen. Dat heeft een grote
negatieve invloed op deze gebouwen-bewo-
nende soorten. Wist u dat ongeveer de helft
van alle (17) in Nederland voorkomende vleer-
muissoorten gebouwen-bewonende vleermui-
zen zijn? En dat een vleermuis zo’n 1200
muggen per nacht verslindt? Muggen die je
liever niet in je slaapkamer hebt.

Natuurinclusief isoleren
Gelukkig zijn partijen zich er steeds meer van
bewust dat actie noodzakelijk is om gebou-
wen-bewonende soorten te helpen. Wel is
haast geboden, want de energiegerichte ver-
duurzaming van onze huizen gaat in hoog
tempo. Enkele gemeenten nemen intussen,
samenmet organisaties als Vogelbescherming
en Zoogdiervereniging, het initiatief om de
verspreiding van huismussen, gierzwaluwen

Je woning natuurinclusief isoleren?
DAT KAN!

en vleermuizen in kaart te brengen. Zij maken
een Soortmanagementplan (SMP) waarin
maatregelen staan om deze soortgroepen te
beschermen. Met zo’n SMP weten woningcor-
poraties, aannemers en bewoners wat ze moe-
ten doen als ze een woning gaan na-isoleren.
Je kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de na-iso-
latie alternatieve verblijfplaatsen aan de mus-
sen, gierzwaluwen en vleermuizen aanbieden,
zodat ze tijdig naar een andere plek kunnen
verhuizen. Heel belangrijk is dat je controleert
dat er echt geen dieren meer in je huis zitten
als je met de na-isolatie begint, want anders
vallen er doden. Die controle kun je zelf uit-
voeren of je kunt iemand met kennis van
zaken inschakelen, zoals de lokale vogelwerk-
groep of de Vleermuiswerkgroep Gelderland.
We kunnen samen onze huizen isoleren en te-
gelijkertijd de huismussen, gierzwaluwen en
vleermuizen redden!

Meer weten over gebouwen-bewonende soor-
ten als vleermuis, mus en gierzwaluw? Lees
dan het uitgebreide artikel op de website van
Zilverkamp Huissen.

TIP
vraag je dakrenovatie aannemer om het vogel-
schroot (dat standaard geplaatst wordt), een
rij dakpannen verder van de rand van je dak te
monteren. Zo blijft er wat ruimte voor de nesten
van mussen. en kun je blijven genieten van het
gezellige gebabbel van de mussen in je tuin.

SVETLANA MILEVA/WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ

WIST U DAT...

Je gratis luiers en incontinentie materiaal
kunt aanleveren?
Waar? In de container van ReMONIS op het plein
bij de schoolgebouwen aan het Ot en Sien Pad.
Hoe: In luierzakken die je gratis op kunt halen
bij de Zuiderapotheek op hun nieuwe adres:
Plaza 1.
Waarom : Luiers en incontinentiemateriaal
worden gerecycled tot kunststofkorrels, biogas
en kalium.


