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Een nieuwe lente, een nieuw leven!

Een nieuwe lente. Ha, dan denkt u wellicht aan de tuin waar knoppen op springen staan, aan vogels die hun nestjes
bouwen, of de garderobe die aan vervanging toe is, of nog anders een nieuw interieur misschien… Maar nee dat wordt
niet bedoeld. Gooi het eens over een andere boeg: Een heel nieuw ander leven. Simplify your life. Less is more!
Gooi alle ballast weg: De obesitas van overtollige spullen (Theo Maassen, Oudejaarsconference 2013). Laat alle stress
van u afglijden. En wel nu. Meteen! Vernieuw uw denkproces. Kijk in uw kleerkast. Stop alles wat toch niet meer
wordt gedragen in een zak en organiseer met vriendinnen en vrienden een onderlinge ruilsessie. Kijk niet terug in de
rugzak van uw leven. Zet ook die bij het grofvuil. Dat geeft verlichting.
					
					
					

En voor diegenen die tevreden zijn met hun oude leventje geldt ‘een nieuwe
lente, een oud geluid’ (vrij naar Herman Gorter). Hoe dan ook, voor iedereen
geldt: Blijven genieten van die lente want het is zo weer voorbij!

					

Tot een volgende gesnater van deze ijsvogeltjes

					
					
					

PS Uiteraard is ‘less is more’ niet van toepassing op onze Olympische 		
schaatsploeg. En onze voetballers mogen wel wat van deze
schaatsmentaliteit meenemen, straks in Brazilië.

Sanne Bartels ruimt wekelijks
hondenpoep op
Door Ben Overmaat

We kunnen er kort over zijn. Hondenpoep is vies. Het is
volksergernis nummer één. Zo kunnen er spoelwormen
in zitten. Die zijn vooral besmettelijk voor bijvoorbeeld
in zandbakspelende kinderen die minder hun handen
wassen en daardoor gemakkelijker een infectie oplopen.
Maar gelukkig. Wij hebben Sanne Bartels, dochter van
Helen en Lucas en kleindochter van Ton Kroon, onze
Riverparcbeheerder. Haar taak bestaat uit het opruimen
van hondenpoep op Riverparc. Misschien heb je haar
wel eens gezien met haar fietskar, emmers en schep.
Sanne is een leuke, vlotte en open meid. En niet op haar
mondje gevallen. Ik zit aan de grote eettafel met Sanne
en haar moeder Helen. Sanne is 13 jaar en zit sinds dit
schooljaar op het Stedelijk gymnasium in Arnhem.
Nou Sanne, wat vind je eigenlijk van je werk?
Ach eerste keer was even wennen, maar eigenlijk maakt
het me niet zoveel uit. Ik ben lekker buiten en krijg best
wel positieve reacties van bewoners, zo van “Wat goed
dat jij dit doet!”
Hoe vaak doe je het en hoeveel hondenpoep heb
je dan?
“Een keer per week twee uur en dan heb ik meestal
twee emmers opgehaald.”

Waar ligt de meeste hondenpoep?
“Bij de uitkijkpunten en ook op de ventweg naast de
tennisbaan. Daar is het heel lastig de poep op te scheppen omdat het tussen grind en struiken ligt.”
Durf je tegen mensen te zeggen dat ze de poep
van hun viervoeters zelf moeten opruimen?
“Ja hoor, daar heb ik meestal geen probleem mee.”
Vind jij dat jouw baantje gemakzucht van de
hondenbezitters in de hand werkt, zo van ‘nou
dat ruimt dat meisje wel even voor ons op, dat
hoeven wij nu niet te doen’. Of wat je ook hoort:
‘Nou we betalen er toch hondenbelasting voor,
dat moet de gemeente maar doen.’
“Ach daar hou ik me niet zo mee bezig. Maar ik weet wel
dat als ik dit werk niet zou doen, het hier een zooitje zou
zijn. Verder hoop ik dat mensen er even bij
stil staan dat hier een meisje loopt die
betaald wordt voor werk waar de
overtreders zelf te lui voor zijn of
zich er te goed voor voelen. En als
iedereen mij respecteert, dan doe
ik dit graag.”

Lente rondom de binnenvijvers
Door Wim Reusken

Verwondering in de natuur komt
soms compleet onverwacht. Zo’n
moment heb ik bij de nationale
tuinvogeltelling afgelopen zondag 19
januari. Want wat gebeurt er? Ineens
zie ik vanonder het bruggetje iets
wits op me afkomen. Nee toch. Twee
zwanen! Nu al? Mag ik die ook bij de
tuinvogels meetellen? Ik stuur een
appje naar de overburen (met hun
twee kinderen) om ze ook attent te
maken op de zeer vroege komst van
het zwanenechtpaar.

Zwanenfamilie met op achtergrond roodwang schildpadden

Want het zijn inderdaad de knobbelzwanen die jaarlijks in april bij hun tuin aan de waterrand broeden. Het volgende
bericht krijg ik terug van Wout, Rolande, Sam en Sarah van Stempvoort: “Ha ha, de natuur is wat in de war. Ik had ze
al op de foto gezet vanmiddag en de kinderen hebben ze lekker met brood verwelkomd. Zulke gasten moet je verwennen, hè! Met open ogen blijven kijken en je laten meenemen, heerlijk! Maar wat helpt het toch dat wij met elkaar
op zo’n mooie plek mogen wonen waarop je alle seizoenen meekrijgt, zomaar voor je deur. Dat is echt genieten!!”

Zomer Tai Chi Tao
Door An Bloemberg

De oproep om van half juni tot eind augustus mee te
doen met tai chi tao onder de bezielende leiding van
Marretje Daansen had succes. Gemiddeld waren er op
donderdagmorgen zo’n tien personen aanwezig. Ook
het weer werkte mee. Soms was het zelfs zo warm dat
we de schaduw van de bomen opzochten, waar wij dan
staand (of zittend) onze oefeningen deden. Iedere
keer begonnen we met een begroeting van de zon en
haalden dan de zonnekracht en warmte door ons lijf:
de zonne-chi of zonne-energie. De tai chi oefeningen
zijn heel gevarieerd – niet moeilijk – maar het is wel de
bedoeling dat ze met aandacht worden gedaan.
Marretje nam ons mee naar ‘De tuinen van Monet’ met
onder andere de oefening van de Lotusbloem, een vijf
elementen oefening. Ook de oefening van de Gele Keizer
van China kwam aan bod: alles losschudden. De Gele
Keizer bedacht een serie van achttien oefeningen, die
je ook ieder afzonderlijk kunt doen. Zo is de ‘dans van
de slang’ er ook één van, die is heerlijk voor je hele lijf.

Er was een kopje thee na afloop voor diegenen die nog
even wilden napraten. Bent u nieuwsgierig geworden?
Doe dan aankomende zomer mee op het centrale
grasveld. Niet zo lang wachten? Kom dan op donderdagof vrijdagmorgen naar de les van Marretje in Westervoort.

Info: marretjedaansen@tele2.nl
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De tweede ontsluitingsweg van
onze wijk

Info Recreatiegemeenschap Veluwe ( RGV)

Het grote terrein langs onze
toegangsweg…
door Wim Reusken

We kennen het terrein van de Bahrse Pol – naast de toegangsweg naar Riverparc – als een

RESTAURANT & CAFETARIA

‘t Muldershuus
Gezellig, lekker en betaalbaar eten
dinsdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur
Meentsestraat 1
Giesbeek
0313-632762
www.muldershuus.nl

Computer ziek?

De PC-arts
Tel 06 13 689 352

www.pc-arts.nl

h.wolters@pc-arts.nl

Bel De PC-arts!

groot braakliggend terrein. Een beetje rommelig maar ideaal voor hondenbezitters en snoeihoutopslag. Met als hoogtepunt het jaarlijkse paasvuur als grootste lente-evenement! Door de extra
ontsluitingsweg gaat het gebruik van dit gebied veranderen. Maar vooral ook omdat het terrein
(waarschijnlijk) wordt verpacht. Waarmee De Bahrse Pol helaas niet meer beschikbaar is voor het
gezellige paasvuur én voor de hondenbezitters van Riverparc.

Fleur & Time

			

			Bloemen

en
			woondecoratie

De afgelopen vijftien jaar waren er ook plannen en geruchten over de realisatie van sport en recreatie voorzieningen.
Voldoende aanleiding om de eigenaar van het terrein, Het Recreatieschap (RGV) een paar vragen te stellen.
Geeft het Recreatieschap de voorkeur aan recreatieve verpachting aan particulieren voor
bijvoorbeeld (deels) voor volkstuinen, het weiden
van paarden, schapen? Of gaat u ‘commercieel
agrarisch verpachten’?
“RGV Holding B.V. zal het terrein aan één professionele
partij verpachten. Het wordt niet onderverdeeld aan
meerdere (particuliere) pachters.”
Wordt het terrein ingezaaid met gras of weer met
maïs zoals bij de Lathumse hoek van het Rhedermeer?
“Dit is afhankelijk van de gesteldheid van het terrein (de
ondergrond). Met maïs kan dit hersteld worden. Voor de
toekomst is het sowieso de bedoeling om hier gras te
laten groeien.”

Bestaat er een kans dat in de toekomst nog
andere recreatieve bestemming komen zoals
sauna, hotel of golfbaan?
“Onze voorkeur heeft een recreatieve bestemming.
Echter in dit economische tijdsgewricht is dit lastig.
Bovendien moet dit terrein nog als zodanig bestemd
worden. Dit is wel iets wat wij voor de toekomst voor
ogen hebben. Tot die tijd zal het terrein agrarisch
worden verpacht.”

Meentsestraat 68 Giesbeek
0313-633132

TE HUUR AANGEBODEN
Diverse (on)gemeubileerde en gestoffeerde woningen
op Riverparc te Lathum (nabij Arnhem).
Deze woningen zijn voor zowel korte alsook langere
perioden te huur.
Prijzen vanaf € 950,-- eclusief GWL per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Kroon Bouwbeheer 0313-632271 of 06-22454169 of
per mail info@riverparcverhuur.nl

“ de ALFA ROMEO specialist “
Voor al uw onderhoud classic cars
en onderdelen

Uitmaat 13, 6988 ER Giesbeek,
tel 0313 422704
www.berfelo.nl

Bedrijvigheid op het parc

Sonja Leenders
Sonja woont samen met haar man Frank en zoon Sem
en twee honden op Watervogel 13. Sonja is kapster en
komt graag bij de mensen thuis. Paar weken geleden
stond ze ook in het Angerlo’s Nieuws (In de spiegel van).

Door Annemarie Buining

We maken kennis met drie vrouwen die op Riverparc wonen en vanuit huis werken of er hun
basis hebben. Ze maken deel uit van de zesentachtig bedrijven die volgens de Kamer van
Koophandel op ons parc staan ingeschreven.

Hoe kwam je hier terecht?
“Zelf kom ik uit Dieren en Frank uit Arnhem. We zochten iets er
tussen in en het liefst vrijstaand, nou dan kom je al gauw hier
op uit. Heerlijk wonen aan het water. We zitten nu midden in
een verbouwing van de badkamer”.

Op het parc heb ik zeker zo’n dertig klanten. Door deze manier van werken kan ik mijn uren zelf indelen. Ik werk ook wel
’s avonds. Ik knip alleen maar hoor, dus geen permanent of
haarkleuring meer… Daar ben ik mee opgehouden toen iemand

Leuk die spreuken op je deuren…

Truus Nillesen
Truus is geboren Limburgse maar opgegroeid op de Veluwe. Vanaf haar zesentwintigste ‘een Arnhems meisje’.
Samen met haar partner Thon Pouwer woont ze sinds 2008 op IJsvogel 51.
Hoe kwam je hier terecht?

Ik heb ze aangenomen maar hij moest mij beloven dat hij niet

“Toen ik mijn woning in Arnhem verkocht zocht ik met spoed

zou vermelden ter ere waarvan ik die bonbons kreeg… Ik heb

een tijdelijk onderkomen op Riverparc. Had nooit gedacht dat

dat allemaal achter me gelaten en werk vanuit een van de

ik het hier zo naar mijn zin zou hebben; het prachtige uitzicht,

mooiste plekken in Nederland. Sinds drie jaar run ik ‘Aanpak-

de rust en veiligheid… In Arnhem was het iedere week wel raak

ken’, een servicebureau voor zzp’ers in de zorg op regionaal en

met vernielingen of erger.”

landelijk niveau.”

Direct gestart met van huis uit te werken?

Wat houdt dit precies in?

Deze vind ik zelf het mooiste: ‘Joy is not in things, its in us’

Hoelang werk je al als kapster?

aan restaurants en in de zomer heerlijk op het terras. Soms bij

in Giesbeek gehad (het Scheertje). Nu werk ik al twaalf jaar

de Veerstal maar ook bij Grand Cafe Rutgers komen we graag.

vanuit huis. Ik heb een grote klantenkring verspreid over Dier-

En als ik sushi wil eten dan gaan we naar Arnhem daar ben je

en, Doesburg, Westervoort, Duiven en natuurlijk Riverparc zelf.

toch ook zo.”

Jacqueline Franx
Jacqueline woont samen met haar vriend en een van

gemeentes. Dat heb ik veertien jaar gedaan. Eerst voor een

noodzaak voor organisaties om te werken met een flexibele

detacheringbureau en later als zzp’er. Meestal was het ver

schil. Met een flexibele schil kun je sneller inspringen op ver-

twee zonen én drie labradors. Ze is eigenaar van

weg waardoor ik door de week genoodzaakt was in hotels te

anderingen. Ook worden zzp’ers ingezet bij mensen die thuis

wonen. Dat gaat snel vervelen. Als ik ‘s nachts wakker werd,

wonen en zorg nodig hebben. Met zzp’ers kun je maatwerk

wist ik soms niet of ik voor het licht aan een touwtje moest

leveren. Het werkt kostenbesparend en kwaliteitsverhogend.

trekken of een knopje op mijn nachtkastje had.

De zzp’er zelf kiest zeer bewust voor de hulpverlening en

een kledingzaak in Duiven waar ik toen ook met mijn ex-man

zorg; het zijn mensen die balans zoeken in de combinatie met

woonde. Het was leuk werk maar ik kreeg borstkanker en kon

Op een keer liep ik van de parkeerplaats naar een hotel en

gezinstaken en hobby’s. Veelal zijn het ondernemende types.

daarna niet meer goed boven mijn hoofd tillen zoals bijvoor-

de gedachte kwam bij me op dat het wel eens de honderdste

En goed in hun werk.”

beeld kleding van een hoger schap afhalen. Omdat ik gek op

En je huis is je kantoor?

tax, straattaxi in Arnhem. In het begin had ik personeel en

met een grote doos handgemaakte bonbons verwelkomd.

Mijn kantoor is digitaal. Ik maak optimaal gebruik van alle
moderne datatechnieken. Voor gesprekken en bijeenkomsten
maak ik afspraken in restaurants of ik maak gebruik van flexplekken of gewoon aan de keukentafel thuis. Het heeft veel
voordelen. Ach je kent ze wel. Geen uren in de file of veel te
vroeg je bed uit om de file vóór te zijn. Zelf je werktijden indelen. Het digitale kantoor geeft je ook de vrijheid om te werken

Franxtax, een taxibedrijf en woont op IJsvogel 8.
Hoe lang doe je dit werk al?
“Ik rijd al tien jaar taxi. Hiervoor was ik bedrijfsleidster in

autorijden ben, besloot ik een taxibedrijf te beginnen: Franxreed ik niet zelf. Na mijn scheiding ben ik op Riverparc blijven
wonen en vanuit deze basis gaan werken. Mijn vriend is ook
taxichauffeur en wij doen dit nu samen. We rijden voornamelijk schoolvervoer; kinderen met een lichamelijke of geestelijke
handicap van en naar bijzonder onderwijs. Hiervoor heb ik een
contract met de gemeente Zevenaar. In het weekend doen we
aan Valys rijden.”

vanaf elke plaats waar je internet hebt. Bij wijze van spreken
kan ik vanaf de Bahama’s facturen sturen, documenten beheren, communiceren en digitaal mijn handtekening zetten.

heerlijk. Wat dat betreft zitten we hier ook goed; veel keuze

“Vanaf mijn zestiende. Eerst heb ik twaalf jaar een kapsalon

“Vanuit mijn ervaring als interim-manager herken ik de

ingeving te zijn want bij de receptie werd ik door de manager

Wat doe je als je vrij bent?
“Ik sport drie keer in de week en uit eten gaan vind ik ook

“Ik werkte toen nog als interim-manager in de zorg en bij

keer kon zijn dat ik daar ging slapen. Bleek niet zo’n verkeerde

vroeg of ik z’n snor wilde verven (haha).”

“Ja leuk he. Ik vond die deuren altijd maar een beetje saai…

Is dat een soort rally rijden?
“Haha, nee, Valys is taxivervoer voor ouderen en mensen met

Vaak vragen ze of we ze ook weer komen ophalen maar daar
beslis ik niet zelf over. Ook het schoolvervoer is zeer dankbaar
werk en met de kinderen krijg je toch een speciale band; in de
kerstvakantie hebben we ze meegenomen naar de McDonald’s.
Daar hebben ze het nu nog over hoe leuk dat was.”

Dan werk je wel elke dag dus?
“Ja zeven dagen in de week, Geen tijd voor vakantie behalve
dan de schoolvakantie in de zomer. Daarom vinden we het hier
zo fijn wonen omdat je hier toch een beetje het vakantiegevoel
hebt. Wij gaan graag met de honden naar het strand uiteraard
alleen in die periode dat ze daar mogen komen. Mensen denken wel eens dat mijn vriend, die een stuk jonger is, mijn zoon
is… Maar ach na zes jaar samen weten ze nu wel hoe het zit,”
lacht ze.

Dus we kunnen je niet bellen voor een ritje naar
Arnhem of zo?

Overal waar mijn laptop is kan ik werken. Natuurlijk er zijn ook

een chronische ziekte of handicap. Omdat het openbaar vervo-

nadelen. Bijvoorbeeld dat je geneigd bent altijd en overal door

er niet overal toegankelijk is. Wij zijn ‘onderaannemer’ en rij-

“Nee we doen bijna geen particulier taxi rijden meer. Vroeger

te werken. Voor je naar bed gaat nog even je mail checken,

den oudere mensen door heel Nederland. Die krijgen hiervoor

deden we nog wel eens een ritje Schipholvervoer maar dat is

beantwoorden of facturen maken… Soms probeer ik een dag

een jaarlijks budget van de gemeente. Het is zeer dankbaar

niet ‘online’ te zijn…Dan werk in ik de tuin. Heerlijk.”

werk en ook nog eens gezellig.

met de andere ritten niet meer te combineren. En mensen uit
de kroeg ophalen heb ik nooit gedaan...”

Jan Ratering

Over Woodstock en een klompenpad
Door Wim Reusken

Terwijl ik aan de Wilde Zwaan op de uiterste zuid-west punt van Riverparc vanuit de woning van Jan en Agnes
Ratering een prachtige zonsondergang zie ontstaan, roept Jan met luide stem vanuit de keuken: “Weer wat meer
activiteiten op Riverparc, dat zou ik leuk vinden!”
Oh ja? Welke activiteiten zou jij dan graag zien op Riverparc?
“Vlak na 2000 hebben wij aan veel activiteiten meegedaan zoals volleybal met feest, viswedstrijd, wandeltocht, boottocht, muziekgroepje, jeu-de-boules baan etc. Ik zou nieuwe initiatieven voor dergelijke activiteiten toejuichen. Zo zal
er ook behoefte komen aan een centraal punt voor ondersteunde faciliteiten aan oudere bewoners die aanvullende
zorg nodig hebben. Een paar bankjes bij de haven is niet voldoende. Ik ben benieuwd hoe anderen hier over denken”.
Ben jij eerder een uitvoerder of bedenker van ideeën?
“Bedenker. En dan bij anderen een balletje opgooien. Ik heb veel waardering voor buurtbewoners, zoals Nico Phielix,
die het voortouw durft te nemen en anderen betrekt bij de uitvoering. Prachtig dat op die wijze vorig jaar het legalisatie-evenement op het middenterrein een gezellig buurtfeest werd. Maar het was geen Woodstock”.

Gemeente Zevenaar ondersteunt
gehele jaaruitgave van de Riverflash
Door Wim Reusken

De voornaamste financieringsbron van Riverflash zijn
onze adverteerders (we staan los van de Stichting
Woonbelangen Riverparc). Maar om ons onafhanke
lijke wijkblad (1 euro per stuk) ook in kleur uit te kunnen geven, zoekt de redactie ook andere geldbronnen.
Zo dienden we in december 2013 bij de gemeente
Zevenaar een subsidieverzoek in. Na drie weken werden
we verrast met het volgende bericht: “Wij waarderen
uw initiatief tot het bevorderen van de leefbaarheid en
de sociale verbinding in de wijk Riverparc door communicatie via een wijkblad. Vandaar dat wij een eenmalig
subsidie van 500 euro beschikbaar stellen.” Daarmee
geeft de gemeente Zevenaar heel 2014 extra ‘kleur’ aan
ons wijkblad. Mede door deze subsidie én de advertentie
inkomsten kunnen wij dit jaar vier full-colour uitgaven
van de Riverflash realiseren. Bedankt!

Woodstock, hoe kom je daarop?
“Die sfeer die er destijds op dat Amerikaanse muziekfestival is geweest, spreekt me nog steeds erg aan. Al 38 jaar
treed ik op met het muziekduo Rattle & Frost met veel songs uit de Woodstocktijd van Simon & Garfunkel en CSN&Y.”
(Crosby, Stills, Nash and Young; red.)
Maar een Woodstock komt niet meer terug?
“Waarom niet. Veel bewoners van Riverparc hebben ons op het legalisatie feest zien optreden met de fluitist Thijs van
Leer. Het idee is bij ons ontstaan om bij het Wilde Zwaanstrand een keer een little Woodstock te organiseren voor
bewoners. Amerikaans. Iedereen zorgt zelf voor zijn drank en hapjes. Een klein podium half in het water. Zomeravond.
Op het zuid-strand dus bij die oude IJsselkrib en die grote boom. Of blijft dit een droom…?”
Wat anders. Hoe zou jij de nieuwe entree van Riverparc inrichten?
“In grote lijnen staat dat vast. Wel zou ik daar een paar grote
bomen met bankjes plaatsen (zie mijn eerdere opmerking over
bankjes bij de haven). Leuk om daar onze buurtbewoners te
kunnen spreken die je vroeger bij de centrale brievenbussen
en bij het groenafval verzamelpunt sprak. En bij de entree
zou ook een startpunt van het klompenpad kunnen komen”.
Klompenpad? Vertel!
“Dat kun je beter aan Onno van Dokkum vragen. Ik weet
dat hij daarmee bezig is om rondom het Rhedermeer een
‘klompenpad’ te ontwikkelen. En daar zullen wel meer
partijen bij betrokken worden zoals het Recreatieschap
en andere eigenaren van gronden en paden langs het meer.
Bestaande en nieuwe wandelpaden moeten dan aan elkaar
verbonden worden. Dat kan leuk worden”.

Ingezonden en van redactiewege
ingekort.
Mooi die discussie over het al of niet plaatsen van windmolens.
Wat mij betreft moeten die kollossale dingen er NIET
komen. Hier niet en nergens niet. In de hele discussie
mis ik de LICHT/zonnepanelen. Ja, LICHTpanelen. Want
er hoeft maar een beetje licht te zijn en die dingen
werken al. Zelfs ‘s nachts bij heldere maan.
Er zijn in onze omgeving heel wat daken geschikt om de
lichtpanelen op te monteren
Voor de prijs van één windturbine kun je heel wat lichtpanelen plaatsen. En dan is geen horizonvervuiling en
geen gezoef van de wieken. Met de financiën van één
turbine kunnen heel wat lichtpanelen geplaatst worden.
En de leidingen liggen er ook al. Even anders denken en
dan kan het vast goed komen.
Mevrouw Marretje Leenders-Daansen
Meerkoet 43 Lathum met LICHT/zonnepanelen op ons
dak

Colofon
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Uw tips
Bijdragen en tips van bewoners, ook naar aanleiding van de verschenen artikelen, zijn van harte welkom. De inhoud
van ingezonden bijdragen valt niet onder de verantwoording van de redactie. Riverflash wordt gemaakt voor en door
bewoners van Riverparc en staat volledig los van de Stichting Woonbelangen Riverparc(SWR).

026-3796413 / www.tysma.nl

Uw Riverparc makelaar!
Te koop

Voor Meerzicht luifel aluminium kleur RAL
9010 6 bij 3 meter
Jan Ratering 0641068771
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