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Voorwoord

Nieuwsblad voor
de wijk
RiverParC-Lathum

advertentie

Wie kent hem
niet? De man met
de ligfiets
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Een nieuwe lente een “nieuw geluid”. Zie hier de eerste van de
vier uitgaven van Riverflash , een wijkblad voor u Riverparcers in
een verzorgde kleurrijke uitvoering.
Kort , flitsend en bondig willen wij zijn, U informeren, registreren
en commentariëren over alles wat ons Riverparc aangaat . En
plaatjes ondersteunen daarbij de praatjes.
Er komt een vaste rubriek ”Kijk op de Wijk”. Deze belicht de
menselijke kant van onze nieuwe wijk . Lees in dit verband het
verhaal over de “lachende ligfietser” Frans in dit nummer.
Hebt u iets interessants te melden over dit park, sein ons dat
dan even in via onze emailadressen. En verder: mocht u ons willen
helpen met een kleine financiële bijdrage dan weet u ons te
vinden.
Veel leesplezier !
Nico Phielix en Ben Overmaat.
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Grand Café Rutgers viert 15 jaar
bestaan
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LATHUM – Het is 15 jaar geleden dat Eric Rutgers zijn Grand Café
is gestart.
Het Grand Café is gelegen aan de Rhederlaag waar men vanuit
het restaurant en vanaf het terras een prachtig uitzicht heeft over
het water. Grand Cafe heeft een metamorfose ondergaan aan
de buitenkant. Het pand heeft een andere kleur gekregen en het
terras is ook helemaal vernieuwd.
Gastheer Eric Rutgers staat voor gezelligheid en kwaliteit . Hij
verzorgt samen met de chef-kok een volwaardige keuken met
diverse specialiteiten. Maar ze staan ook bekend om de onbe
perkt menu’s van spare ribs, gamba’s en biefstuk geserveerd met
salade en frites en niet te vergeten het 3-gangen keuze menu voor
€ 14,95 (elke week anders). Ook kan men bij Grand Café Rutgers
goed terecht voor bruiloften, feesten en partijen. Wij zijn dit jaar
een volwaardige trouwlocatie geworden.
Grand Café Rutgers bestaat dit jaar 15 jaar en dat gaan we vieren
met een speciale aanbieding.(zie bon achterkant Riverflash)
www.grandcaferutgers.nl, reserveren is gewenst. Grand Café
Rutgers, De Muggenwaard 7, Lathum, telefoon 0313 – 632963.
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TON KROON:

Over hem hoef ik niet uit te wijden over zijn inzet,
zijn veelzijdigheid, zijn gedrevenheid, behulp
zaamheid, waakzaamheid en plichtsbesef , niet
stil te staan bij het moment dat hij de beheer
dersrol overnam van Remarcable in een moeilij
ke tijd, nu zo’n kleine 10 jaar gelden; niet aan de
grote klok te hangen dat hij in feite alles regelde
of tenminste zorgde dat het onder zijn toezicht 
uitgevoerd werd hier op ons park.
Dus ik hoef de navolgende activiteiten eveneens
niet te vermelden : het intact houden van we
gen, groen, dijken en stranden, lantaarnpalen,
vijvers, het bestrijden van onkruid en honden
poep. Moet ik nog doorgaan?
Ook geen speciale aandacht voor zijn goede
samenwerking met zijn medewerkers Miep van
Hunen en dochter Helen Bartels- Kroon achter de
balie en z’n maatjes Ruud Jansen en Rinus Fluit.;
niets over z’n arbeidsverleden als aannemer
en beheerder van z’n eigen onroerend goed.
Niets over zijn vrije tijdsbesteding als zweefvlieger
met maar liefst 2500 vlieguren en niets over zijn
voorliefde voor het varen en skiën .
Ik hoef ook niet in te gaan op zijn toekomstige ,
wat meer bescheiden rol , als bewaker van
stranden en dijken, bestrijder van honden-en
zwerfvuil en als beheerder bij het verhuren van
huisjes.
Dat is allemaal niet nodig, want iedereen kent
toch Ton Kroon ?
En goede wijn behoeft geen krans!
What’s in a name?
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Twintig jaar geleden begon men met het bou
wen van een “Recreatiepark”.
De recreanten wilden niet kopen.
Gerekend was op de rijke Duitsers.
Goede raad was duur. Een grote verliespost
dreigde.
Weet je wat? We gaan Nederlanders er perma
nent laten verblijven.
Het park stroomde vol.
We moesten natuurlijk wel alles zelf runnen en
betalen, want we hoorden er eigenlijk niet echt
bij.
De gemeente wilde wel de lusten, maar niet de
lasten..
Want eigenlijk waren we toch maar “Outcasts”!
Wat bleek? Al die stoute bewoners maakten op
eigen kracht een zeer aangenaam woonge
bied.
De gemeentelijke autoriteiten zagen ”met lede
ogen” dat zonder hun bemoeienis burgers ei
genlijk prima een woonwijk kunnen bestieren.
Ja zo’n “prachtwijk” willen we toch eigenlijk wel
als deel van onze gemeente om mee te pronken.
Weet je wat. We gaan ze legaliseren!!
Maar ja, toen begon de regelzucht van de be
stuurderen.
Riverparc al 20 jaar zonder ongeluk , geprezen
als het verkeersveiligste woongebied uit de ge
meente Dat maakte allemaal niet uit .
Er kwam een 30 km zone in plaats van de veilige
15 km zone en verkeersdrempels worden ver
laagd, zodat je er
sneller overheen
kunt scheuren..
Uiteraard worden
de kosten wel op
ons verhaald.
Dank u gemeen
telijke “wijzen” dat
u iets wat al 20
jaar goed functio
neert, om zeep
helpt.
De eerste mens
die op het park
ondersteboven ge
reden wordt, zal u
danken voor uw wijze besluit.
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'Gemaakt door ons'
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Ton Kroon: goede wijn be
hoeft geen krans
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Onno van Dokkum, een decennium lang aan
het roer van de SWR.
Aimabel persoon, bindend mens, probleemop
lossend, bruggenbouwer en denker met voort
schrijdend inzicht.
Mede door zijn toedoen zijn in moeilijke tijden zo
op het oog onontwarbare knopen doorgehakt
op weg naar de legalisering van ons Riverparc.
Onno, een gewaardeerde voorzitter en pleitbe
zorger van ons Riverparc, ook bij de gemeente
Zevenaar.
Eind 2012 is hij afgetreden als voorzitter . Hulde
voor Onno voor al het werk dat hij voor de River
parcers heeft verricht, soms tegen de verdruk
king in.
Maar altijd bleef hij overeind en dat siert hem!!!
Wanneer gaan we hem in de bloemetjes zetten?
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We doen al sinds jaar en dag een rondje River
parc. Eigenlijk al vanaf 1998. Wat ons opvalt is
dat de pioniersgeest van weleer een beetje aan
het inslapen is. Voorheen kwamen we elkaar
geregeld tegen: de bewoners van het eerst uur
als lid van Adhoc-commissie, VPWR , SWR, orga
nisatoren van eve
nementen als vol
leybaltoernooien.
Vaak waren er bij
eenkomsten van al
lerlei aard waar we
elkaar als lotgeno
ten ontmoetten, de
nog niet gelegaliseerde verblijvers van Riverparc.
Is dit voltooid verleden tijd? Wie zorgt er voor
nieuw elan? Een nieuwe wijk met: beachfeesten,
boottochten, fietsrally’s, volleybaltoernooien,
bridgen, kinderfeesten om maar eens wat te
noemen.. Wie voelt zich aangesproken om zoiets
ook hier te organiseren?
Laat van u horen !

Onno van Dokkum
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Een nieuwe wijk en nieuw
élan

Brievenbus op ons park
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Ziehier het resul
taat van jaren
lang aandringen
en brieven schrij
ven naar Postnl.
De door velen zo
gretig gewenste
brievenbus is er
uiteindelijk dan toch

gekomen.
Plaats: voor de ingang van ons park.
Helaas voor de omwonenden, aan de overkant
van de Rivierweg, een aderlating.
Bij het bedrijf van Liemers Motoren is de oorspron
kelijke brievenbus verdwenen. Daardoor zijn
onze buren genoodzaakt een oversteek te
maken over de Rivierweg om hun brieven te
posten. Ook hier dus, in deze tijd van bezuinigen,
is schraalhans koning!!
Houdt uw kind van water en gezelligheid, kom
dan eens vrijblijvend kijken bij Waterscouting
Abel Tasman Giesbeek, aan de Rhhedense
Veerweg. Voor meer info zie: http://www.
abeltasman-giesbeek.nl

Misplaatst?
Wij willen graag vanuit alle uitkijkpunten blijven
genieten van de omgeving
van ons Riverparc. U ook?

Paasvuur
Stichting Exuus organi
seerde jl. 31 maart
weer een geweldig
Paasvuur.
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KIJK OP DE WIJK
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Wie kent hem niet, de lachende ligfietser. Hij
zwaait naar iedereen, en altijd maar die ’vrien
delijke lach.’
Wie is toch die man die wij zovele kilometers zien
wegtrappen op ons Riverparc.
Natuurlijk hoor je wel eens verhalen over deze
of gene. Zo ook over voornoemde ligfietser.
Dat hij Frans heet, altijd vrolijk is en dat hij een
dwarslaesie heeft opgelopen.
Geïnteresseerd in alles wat leeft en beweegt op
Riverparc , trekken wij de stoute schoenen aan
en bellen aan bij Frans, we maken snel een af
spraak en niet veel later zitten we bij hem thuis.
We starten ons eerste interview voor onze rubriek
“Kijk op de Wijk”.
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De lachende ligfietser

“Toen ik hier net twee weken woonde, moest ik
een operatie ondergaan in Het Rijnstate te Arn
hem.
Reden van die operatie was een metastase
(uitzaaiing) als gevolg van een tien jaar eerder
ontdekte prostaatkanker.
De doktoren gaven mij toen nog maar weinig tijd
om te overleven. Ik kreeg een hormoonkuur. En
daarmee moest ik het doen.
Optimist als k nu eenmaal ben, pakte ik al gauw
de draad weer op en vocht voor wat ik waard
was. De maanden volgden elkaar op en ik pakte
de sport op die ik vroeger als fervent amateur
wielrenner al zo vaak had beoefend: de race
fiets.
In tien jaar tijd fietste ik in totaal 300 duizend ki
lometer . De rondjes van 100 km reed ik in 3 uur.
Niemand wilde met me mee fietsen, want ik reed
te hard.
Jaar na jaar hield ik dit vol. De doktoren verklaar
den me genezen en stonden versteld van zoveel
wilskracht.
Toen volgde de al eerder vermelde verhuizing
naar Riverparc.
Na 2 weken Riverparc ging ik voor controle naar
Het Radboudziekenhuis en daar ontdekte men
een vlek op de scan. De doktoren vertelden me
dat ik me daar geen zorgen over hoefde te
maken.
Dat deed ik dus wel en ik kwam terecht bij
een orthopeed van het Rijnstate-ziekenhuis te
Arnhem.
Een operatie volgde. Er leek niets aan de hand
…Echter toen ik wakker werd, was ik verlamd tot
aan m’n borstbeen, kon alleen nog m’n armen
en hoofd bewegen. Oorzaak een foutief ge
plaatste schroef in de zenuw van het ruggen
merg.

"Ik moest een operatie
ondergaan"
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Tegenover ons zit Frans ten Holder, 68 jaar, af
komstig uit Zutphen. Hij woont hier sinds 4 jaar
samen met zijn vrouw Ria aan de Watervogel
alhier.
Knus huisje, keurig verzorgd met een slaapver
trek, beneden afgescheiden door suitedeuren.
Daar praten we met Frans. Op de achtergrond
zit zijn vrouw en luistert met ons mee naar het
relaas van haar man.
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De oude liefde van het wielrennen leefde weer
op. Ik schafte een ligfiets aan. Met veel moeite
leerde ik met m’n beide benen een rondtrappen
de beweging te maken. In het begin zat er
nauwelijks leven in m’n ene verlamde been.
Maar langzaamaan kreeg ik ook in dat been
weer voldoende kracht om de trappers van de
ligfiets goed rond te krijgen.
Zo kreeg ik weer greep op m’n lichaam en
daardoor ook weer op m’n leven.
Ik rijd weer auto met aangepaste middelen. We
zijn zelfs afgelopen zomer met de caravan naar
Duinkerken gereden en we hebben samen ge
noten.
Thuis heb ik samen met de buurman nieuwe
goten geplaatst en nieuwe kozijnen aan de
voorkant.
Mn vrouw is dan m’n steun en toeverlaat . Ze
helpt me overal mee.
Intussen loopt een proces tegen de arts van Het
Rijnstate en ik heb goed hoop dat ik dit proces
ga winnen.
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“Niemand wilde met me mee
fietsen”
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Ik lag even helemaal voor pampus, maar niet
lang ..Ik ging naar revalidatieoord Groot Klim
mendaal en beet me vast in het volgende doel:
mezelf in ieder geval te kunnen redden.
Met vallen en opstaan kreeg ik het voor elkaar
dat ik met enige moeite gedurende enkele se
conden kon staan. Genoeg om bijvoorbeeld
naar het toilet te gaan.

“Mn vrouw is dan m’n steun
en toeverlaat”

Toen ik vroeger werkzaam was als monteur bij B
& O, was het heel normaal dat mijn bedrijf de
schade betaalde die ik veroorzaakte als ik bij
voorbeeld eens hun dure parket had bescha
digd.
Dat schijnt bij een ziekenhuis wel even wat
moeilijker te liggen. Maar ik heb goede hoop dat
een dezer dagen een brief bij mij in de brieven
bus glijdt met de mededeling dat ik dit proces
heb gewonnen.”
Dit is Frans ten voeten uit: de vriendelijkheid zelve,
maar ook een vechter als hij weet dat hij in z’n
recht staat.
In z’n rolstoel gaat hij ons voor; hij hijst zich eigen
handig op z’n crosstrainer. Daar staat Frans, de
vrolijke Frans en hij straalt….
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TE HUUR AANGEBODEN

Diverse (on)gemeubileerde en gestoffeerde
woningen op
het Riverparc te Lathum (nabij Arnhem).
Deze woningen zijn voor zowel korte alsook
langere perioden te huur.
Prijzen vanaf € 950,= excl. GWL per maand.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met
Kroon Bouwbeheer 0313-632271 of 06-22454169
of per mail info@riverparcverhuur.nl.
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“profiteer nu van de nieuwe 6% BTW regeling”
Uw tuin al klaar voor het voorjaar?
·
Onderhoud
·
Aanleg
·
Timmerwerk
·
Veranda’s
·
Tuinhuisjes & bergingen
Bezoek: www.tuinconcept.com
Of bel direct: 06-23739913

www.tuinconcept.com

Daken

.n l

Daken worden gekoesterd
met een heldere coating en
met ontsierende zonnencol
lectoren.
Is het u al opgevallen ?

Beveiligingscamera's
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Verkeersdrempels
Ondingen zijn het….. veroorza
ken een hoop kabaal, en je
krijgt er nek- en rugklachten
van. Ons devies: Alternatief of
weg ermee?
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Van wie mogen ze blijven maar
dan in werking….. Herplaat
sing? Mee eens?

De houten bruggetjes wat ge
beurt ermee? Worden zij opge
knapt of vervangen?

Aanleg noodontsluitingsweg
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Naast de Muggenwaard wordt een noodweg aangelegd, om ervoor te zorgen dat Riverparc via
twee verschillende ontsluitingen bereikt kan worden. Deze weg zal tevens dienst gaan doen als
voet- en fietspad. De nieuw aangegeven route begint bij bushalte Rivierweg en loopt tot aan de
weg achter de tennisbanen.
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Grand Cafe Rutgers
tegen inlevering van deze bon
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15 % KORTING
OP UW DINER
RESERVEREN S.V.P. 0313-632963
Geldig tot en met 30 juni 2013 niet geldig op
feestdagen en in combinatie met andere lopen
de acties

WWW. SCOOTERSVELP.NL
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WWW.GRANDCAFERUTGERS.NL

Fele Beautysalon
Bel nu
voor een afspraak
ook ‘s avonds
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Kapsalon voor hem en haar Nagelstyliste

Knippen tot 12 jaar
Heren
Dames vanaf
Haar verven vanaf
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Telefoon: 0313— 43 87 93

€ 12,00
€ 14,50
€ 19,95
€ 20,00

Mobiel: 06— 86 15 19 46

Knippen Verven Haarextensions Föhnen
Wimperextentions Nagelstyling Gelpolish

Blauwe Reiger 38 Lathum Riverparc Tel: 0313– 43 87 93 Mob: 06– 86 15 19 46 Email: beautysalonfele@hotmail.nl

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
EBBERS-GIESBEEK

Aannemersbedrijf
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
'al jarenlang een begrip'
www.ebbersgiesbeek.nl
0313- 631474

Ebbers staat voor duurzaamheid en
vakbekwaamheid, gespecialiseerd
in Sedum dakbedekking
Uitmaat 4 6987 ER Giesbeek

