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Column

IJsvogelgesnater
Bij ons in Nederland is de kerstboodschap van de koning een traditie en in Rome spreekt de paus
zijn zegen urbi et orbi uit en wenst hij ons en passant een zalig kerstfeest. Maar niet iedereen
denkt bij Kerstmis spontaan aan fonkelende kerstbomen en kerstliedjes op de radio. Op sommige
plaatsen in de wereld staat Kerstmis synoniem met ‘schijtende’ boomstammen en aan het gooien
met schoenen.
Zo haalt elk huishouden in de Spaanse regio Catalonië begin december een uitgeholde boomstam – de Tió de Nadal – in huis. Elke dag bieden de kinderen van het gezin de Tió de Nadal iets kleins te eten aan en dekken ze hem
af met een dekentje. Op kerstavond krijgt de boomstam een plekje in de haard of middenin de woonkamer en zorgt
hij op een bijzondere manier voor cadeautjes. Iedereen zingt een traditioneel lied dat de Tió de Nadal aanspoort om
cadeautjes te ‘schijten’ en slaat hem met stokken tot de geschenken die in zijn binnenste verstopt zaten op de grond
vallen.
In Wales kunnen we groepjes mensen tegenkomen van wie één uitverkorene als paard is verkleed. De bende maakt
een tochtje langs de huizen van de buren en de cafés in de buurt op zoek naar cadeaus in de vorm van eten en drinken. Volgens de traditie brengt het geluk om het ‘paard’ te trakteren op iets lekkers.
De dag voor Kerstmis is een spannend moment voor vrouwelijke vrijgezellen in Tsjechië. Ieder jaar richten ze op deze
dag hun rug naar de deur van hun huis en gooien ze een schoen met hoge hak over hun schouder. De manier waarop
de schoen terechtkomt, voorspelt de loop van hun liefdesleven in het komende jaar. Als de schoen met de punt naar
de deur wijst, zal de eigenares van de schoen binnen een jaar in het huwelijksbootje stappen. Een schoen waarvan de
punt in de andere richting wijst, kondigt een extra jaartje vrijgezellenbestaan aan.
En in Italie daarentegen (en ook wel in andere landen) worden er geen
cadeautjes uitgedeeld tijdens de Kerst maar brengt de goedaardige
‘Kerstheks’ La Benfana op de avond voor Driekoningen op 5 januari
een bezoekje aan Italiaanse kinderen om snoep en cadeautjes uit te delen.
Kortom gevulde kalkoen, kerststal, mistletoe het zijn (beetje) saaie tradities;
zullen we dit jaar starten met een Riverparctraditie: we brengen kerstlichtjes
aan op onze nieuwe speelboot waar we dan tijdens de jaarwisseling samen
komen om de boot in te wijden op het nieuwe jaar?? Hoe dan ook, deze
ijsvogeltjes wensen jullie al het goede voor 2015.
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Van bleke parel naar een fonkelend juweel
Door Ben Overmaat

Enige dagen voor de presentatie van Historie IJsseldorpen brachten uw redacteuren Wim en Ben een bezoek
aan het Huis te Lathum. “We hadden netjes ‘belet gevraagd’ aan kasteelheer Coen Nass om de vorderingen
van het kasteeltje dat langzaam ‘van een bleke parel in een fonkelend juweel’ verandert met eigen ogen te
mogen aanschouwen. Meteen vielen ons de luiken op. Deels in de kleuren geel en rood van Bannerij Lathum
en Baer en tevens ook de kleuren van de voormalige gemeente Angerlo.

Inrichting
Dan betreden we het prachtig gerestaureerde Bakhuis. Een gezellige ruimte met prachtige gebinten en een
robuust eiken plafond en er volgt een verdere rondleiding door het aangrenzende Huis. Ook hier zien we een
doordachte restauratie van een bijzonder gebouw. Het eiken trappenhuis leidt ons naar de grote zaal met
schouw. Coen Nass vertelt dat het ‘bijna zover is dat het met zorg zal worden ingericht.’

Wat wil deze sympathieke eigenaar met dit prachtige landgoed?
Coen Nass zijn ogen glimmen als hij erover vertelt: “De grote landbouwschuur, grenzend aan de Rivierweg is
het eerste wat ik heb aangepakt. Binnenkort ga ik met de gemeente Zevenaar in gesprek om dit gebouw een
multiculturele functie te kunnen geven met de nadruk op het sociale aspect. Onlangs hebben de leerlingen
van groep acht van de Lathumse basisschool er hun musical vertoond. Daar heb ik graag aan meegewerkt.
In de toekomst zie ik mogelijkheden voor lezingen, symposia, expositie, workshops, cursussen en lichte
horeca-activiteiten. Er kunnen ook twee eenheden voor Bed en Breakfast in de schuur worden gebouwd.”
Coen Nass legt uit dat de tweede fase van het plan de uiteindelijke restauratie van de bestaande boerderij
zal zijn: “De boerderij is nu slechts provisorisch hersteld. Het ligt in de bedoeling aan deze boerderij een
tweede boerderij te bouwen, haaks op het eerste gebouw.” Ook hier wil Coen Nass activiteiten ontplooien;
de mogelijkheden die hij voor
ogen heeft wil hij in het verlengde
van eerder ingediende plannen in
de nabije toekomst met de gemeente
verder bespreken.
Zelf een kijkje nemen? Op
Monumentendag zal Het Huis te
Lathum zijn poorten weer open
stellen. Het is zeer de moeite
waard om deze parel in onze gemeente
te bezoeken. Wij houden u op de hoogte .
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Onderstaand twee bijdragen van groep ‘Denktank’ en Stichting Woonbelangen Riverparc over de vijf kavels.
Beide berichten zijn integraal geplaatst en vallen buiten de verantwoording van de redactie.

Discussie over kavels

Groep ‘Denktank’:
In de afgelopen jaren is door het SWR bestuur met de gemeente Zevenaar de transitieovereenkomst gesloten, waarin de consequenties van de legalisering werden vastgelegd. Daarin werd ook bepaald, dat er bij de haven 5 percelen bouwgrond beschikbaar kwamen.
Het bestemmingsplan is daarvoor opgesteld. De concretisering van de bouwplannen is door het bestuur volledig zonder inspraak van
de bewoners gerealiseerd. Nu blijkt dat de opbrengst van de kavels niet noodzakelijk is, gezien de gezonde financiële positie van de
SWR. Dit maakt het mogelijk om de bestemming van de kavels te heroverwegen. Hierin willen wij inspraak van de bewoners door
een opiniepeiling te houden.
Ondanks vele officiële verzoeken blijft het SWR bestuur weigeren tijd en ruimte te geven voor een opiniepeiling. Daarom is een
denktank opgericht van 31 eigenaren. Wij organiseren binnenkort een informatiebijeenkomst. Daarna willen wij een huis-aanhuis enquête uitvoeren om zo de bewoners te betrekken bij hun directe leefomgeving. Nadat alles is uitgewerkt, houden wij een
bewonersvergadering, waarin uw ideeën aan het bestuur worden aangeboden.
Woe 14 januari : informatie avond café restaurant Rutgers 20.30 uur
Woe 28 januari : huis-aan-huis enquête								
Woe 11 februari : bewonersvergadering
Mooi, mooier, mooist, allermooist
Deze groep bewoners is ervan overtuigd dat er veel creativiteit onder ons is. Zoveel creativiteit, dat zij zich voor kunnen stellen dat er
veel mooie en bijzondere ideeën tevoorschijn kunnen komen. Wij hebben een mooi eiland en dat willen wij houden. Of nog mooier.
Mocht u ideeën hebben, aanwezig willen zijn bij een brainstormsessie van de denktank, of u aan willen sluiten bij de denktank, bent
u van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rolf Lepp, Meerkoet 3, tel. 0612 – 996 360, e-mail; rolf.lepp@lepp.nl

Stichting Woonbelangen Riverparc:
Een aantal huiseigenaren trekt zich de voltooiing van de nieuwbouw op de kavels bij de entrée sinds kort sterk aan. Op hun voordracht
heeft de deelnemersvergadering van 30 november aan het SWR bestuur geadviseerd om de huidige bouwplannen on hold te zetten,
en vervolgens de huiseigenaren te peilen over hun eventuele voorkeur voor seniorenwoningen of een seniorencomplex.
In de recente SWR nieuwsbrief is aangegeven hoe dit advies effectief is opgevolgd. De aannemer en de makelaar zijn onmiddellijk op
de hoogte gesteld van het stilleggen van de plannen. Bij een extra ingelaste bestuursvergadering is voorts besloten om de Meerzicht
woningen geschikt te maken voor seniorenbewoning, indien de koper dat wenst. Het houden van een enquête is hierdoor overbodig
geworden.
De ‘denktank’ van begane bewoners betitelt het bestuursbesluit desondanks als “volstrekt onvoldoende”. Daarbij wordt niet concreet
aangegeven welk alternatief voor de voorgestelde seniorenwoningen wordt beoogd.
Gelet op de transitie-overeenkomst met de gemeente en overige afspraken in het kader van de legalisatie, waar ook enkele deelnemers van de ‘denktank’ actief bij waren betrokken, is er op dit moment geen andere mogelijkheid dan het bouwen van 5 vrijstaande
woningen.
De vraag kan worden gesteld of er nogmaals een discussie moet worden gevoerd over wat voor type woningen dit zouden moeten
worden: Meerzichten, of bijvoorbeeld het grijze Reinbouw-type. Het bestuur acht het verschil tussen beide varianten echter te gering
om hiervoor de plannen opnieuw stil te leggen en te wijzigen, met alle additionele kosten en tijdsbeslag van dien. Wij hopen van
harte op uw begrip hiervoor en wensen u nogmaals de fijnste feestdagen toe.
Het SWR bestuur, www.riverparc.eu
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Riverparc Alert Groep
door Wim Reusken

In veel dorpen, steden en wijken schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Buurtpreventieteams. Makkelijk
te organiseren via Whatsapp. Teams die worden opgericht door de bewoners. Met professionele ondersteuning door de wijkagent. Ook op Riverparc gaat rond de jaarwisseling zo’n team van start.
De huis aan huis verspreide oproep om op 3
december de oprichting en presentatie bij
Grand Café Rutgers bij te wonen, leverde veel
respons op. Ruim tachtig bewoners waren
aanwezig. En kregen heldere presentaties
voorgeschoteld door bewoonster Amber van der
Vlies (Zilvermeeuw 19) en door onze wijkagent
Hans Reijmers. Amber vertelde dat al 45
bewoners zich hebben aangemeld om in de
groepswhatsapp opgenomen te worden. Voldoende om te starten. Deze bewoners gaan, nadat ze instructie
hebben gehad, actief via whatsapp verdachte situaties met elkaar delen. Om diefstal en inbraak te voorkomen.
Volgens Amber mogen er ook andere oproepen met elkaar worden gedeeld zoals bijvoorbeeld ‘sinds drie
uur vanmiddag is er een 2-jarig meisje vermist, ze heeft staartjes en heeft een blauw jasje aan’ of ‘een verdacht Iers klussenbedrijf is weer actief; ze spuiten weliswaar daken schoon, maar hebben andere bewoners
opgelicht door niet terug te komen voor vooraf betaalde dakcoatingbehandeling’. Ook vertelde Amber dat
een andere initiatiefneemster Ghonda van den Broek (Zilvermeeuw 17) met de gemeente Zevenaar heeft
afgesproken dat er bij de entree van Riverparc een Alertbord wordt geplaatst. Geen ouderwets bord met Attentie Buurtpreventie. Maar een modern Whatsapp Alert bord, die pas op één andere plek in Nederland staat.
Wijkagent Hans Reijmers gaf in zijn presentatie veel tips om diefstal en inbraak te voorkomen. Tips die nu bij
veel bewoners tot uitvoering van maatregelen zullen leiden, ook al wist onze wijkagent te vertellen dat het
jaarlijkse aantal diefstallen en inbraken op Riverparc op één hand zijn te tellen. Sterker nog, cijfers die sinds
de legalisatie nauwelijks zijn veranderd.
Maar waakzaamheid blijft geboden.
Zegt het voort!
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Restaurant ‘t Muldershuus

“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

W
i
fijne j wensen
feestd
u
agen
!
Wij zijn met Kerst geopend!
Laat u verrassen door onze vele
mogelijkheden! Kijk op onze website.
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!
Fleur & Time

			

			Bloemen

en
			woondecoratie
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

Voor vakkundig onderhoud & reparatie
aan uw auto kunt u bij ons terecht !

Uitmaat 13, 6987 ER Giesbeek,
tel 0313 422704
www.berfelo.nl
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Onze oproep om een treffend vervolgverhaal te schrijven op het Havenverhaal van Onno van Dokkum heeft
niet geleid tot enige reactie. Vandaar onderstaand verhaal uit de eerste hand van Onno zelf.

Redactie

Uit: Havenverhalen - deel 2
Weet je nog, dat mysterieuze zeilechtpaar uit Kiev? Nog geen veertien dagen nadat ze met hun
schip Verge waren vertrokken, kreeg ik uit onverwachte hoek antwoorden op mijn vragen.
Die ochtend liep ik op de steiger van jachthaven ’t Eiland op weg naar mijn bootje langs de plek waar de stalen tweemaster Verge (Droom) maandenlang had gelegen. Ik wist dat het schip van een jong echtpaar uit de Ukraïne was,
maar het was me door de tussen ons bestaande taalbarrière niet gelukt veel informatie over het doel en bestemming
van hun reis los te krijgen. Net toen ik weer aan het fantaseren raakte en allerlei scenario’s de revue passeerden werd
ik aangesproken door een Duitser. “U bent vast benieuwd waar de Verge naar toe gevaren is.” Natuurlijk was ik dat.
De vriendelijke man die zich voorstelde als Peter Krettek vertelde dat hij net bericht van de Verge had ontvangen. “Ze
liggen in een kleine haven aan de Oostkust van Engeland.” Peter nodigde me uit om bij hem aan boord verder te praten.
Zittend op het ruime achterdek van zijn zeiljacht met een kop koffie onder handbereik had Peter nauwelijks vragen
nodig om een uur lang onafgebroken te vertellen over de Verge. Af en toe speelden de emoties hem parten, en viel hij
even stil. De hoog opgeleide bemanning van de Verge kwam inderdaad uit Kiev uit de Ukraïne, vertelde hij. Het echtpaar
had keihard gewerkt en gespaard om de oorlog in hun land te kunnen ontvluchten en zo hun droom te realiseren: een
zeilreis rond de wereld.
Het viel me op dat het zeiljacht van Peter ook een stalen romp had en veel overeenkomsten vertoonde met de Verge.
Maar Peter had met zijn schip de wereldzeeën bevaren en beschikte over zeer veel nautische kennis en ervaring, dit
laatste in schril kontrast met de bemanning van de Verge, die bijna alles van het zeemansvak nog moesten leren en
waren begonnen aan een zeilreis rond de wereld maar liefst. Hadden we hier te maken met grenzeloze overmoed, of
met een stel dat het vertrouwen had zich zelf de zeemanskunst ‘al doende’ eigen te maken. Mijn verbazing ontging Peter
niet. Een beetje leek het er op of Peter er een schuldgevoel aan over had gehouden. Hoe had hij deze twee onervaren
zeilers het idee kunnen geven dat ze ook maar enige kans op succes hadden bij het realiseren van hun vermetele plan?
Aan de andere kant, ze waren tóch wel vertrokken of hij nu hoog of lag had gesprongen.
Peter praatte liefdevol over het echtpaar; alsof het zijn kinderen waren. Hij vertelde dat hij het liefste de tijd had gehad
het stel alles te kunnen leren wat hij met zijn eigen reizen had ervaren. “Zodra ik bericht ontvang dat ze in Agadir – een
grote havenstad in Marokko – zijn aangekomen stap ik op het vliegtuig om samen het schip op de helling te zetten.
Ik ga ze dan ook zeker helpen bij een grondige controle van het roer en de schroef.” Zittend tegenover deze voor mij
onbekende Peter, op deze zomaar-een-dag-in-tijd vind ik het prachtig te horen hoe mensen uit verschillende culturen
elkaar kunnen inspireren ‘het goede’ te doen. En ik zie deze Peter er ook niet voor terugdeinzen om eenmaal in Marokko
de overall aan te trekken en het gehele onderwaterschip van de Vierge van antifouling (maatregelen die voorkomen dat
micro-organismen, mosselen en algen zich vasthechten aan de romp) te helpen voorzien.
Onno van Dokkum
-wordt vervolgd-
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Historie IJsseldorpen en Huis te Lathum
door Ben Overmaat

Een onverwachte menigte op een historische plek: Huis te Lathum. Aanleiding: de presentatie van het boek
Historie IJsseldorpen ‘samengesteld’ zoals hij het zelf noemde door Gerrie Willemsen. Een lijvig werk van
vijfhonderd bladzijden met talloze bijzonderheden vanaf midden negentiende eeuw over de dorpen Angerlo,
Giesbeek en Lathum.
De samensteller schreef alleen al geschiedenis door de hartverwarmende grote belangstelling van vele
dorpsgenoten. De immense Landbouwschuur op de historische gronden van Huis te Lathum was bijna te
klein. Geschiedenis leeft want het maakt deel uit van onszelf. Geen heden zonder verleden.
Dus daar kwamen ze in drommen op af: de Witjes-en, de Baars-en, de Knumannetjes, de Wieggersen, de
Huuskes-en, de Van de Boom-pjes, de Ebbers-en, de Van de Berg-jes en allen die de oude gemeente Angerlo
in hun ‘bloed’ hebben.

Rasverteller Joseph Cornielje
Joseph Cornielje was gevraagd om als gastspreker een
inleidend betoog te houden. Alle aanwezigen luisterden
geïnteresseerd en aandachtig naar deze bijna negentig
jarige oud-burgervader, een rasverteller en limerickvertolker
over hoe Rhederlaag (in samenwerking met het RGV)
indertijd tot stand was gekomen. Hij schreef daar zelf het
boek Het Rhederlaag over dat in 1997 is verschenen. Een
Eerste rij derde en vierde van links: Zevenaars burgemeester de
Ruiter en oud burgemeester van Angerlo J. Cornielje; in het midden
van de andere sprekers was Henk Huuskes, die het met de
de schrijver Gerrie Willemsen met het boek op de schoot, naast zijn
hand geschreven Notulenboeken van de Geërden van Bahr,
echtgenote.
Lathum en Giesbeek vanaf 1812 tot 1972 dat hij in zijn bezit
had, aan de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar schonk die dat dankbaar in ontvangst nam.
Gerrie Willemsen zelf vertelde hoe hij bijna tien jaar had rondgefietst en had gewerkt om Historie IJsseldorpen te schrijven. Om alvast een tip van de sluier op te lichten: in zijn boek staat beschreven dat er op het
grote open terrein (de Bahrse Pol), naast het nieuwe fietspad naar Riverparc, in de Middeleeuwen een groot
kasteel heeft gestaan: het kasteel Bahr, waarvan een pentekening staat afgebeeld. Gerrie Willemsen in zijn
boek: “Zou het niet prachtig zijn om op deze historische plek een sprekend kunstwerk te realiseren”.
De eerste exemplaren van dit schitterende boek (te bestellen bij de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
voor 60 euro) werden uitgereikt aan de schrijver en aan Joseph Cornielje. Laatst genoemde is anderhalf decennium lang Angerlo’s burgemeester geweest en is de vader van de huidige commissaris van de koning. De
burgemeester van Zevenaar, de heer de Ruiter, en ex-wethouder Wiendels onderstreepten nog eens de woorden van de oud-burgervader en waren lovend over de totstandkoming van het boek van Gerrie Willemsen.

8

Riverparcer ontwierp bruidsboeket voor Patty
Hoe leuk is dat! Narayano Vrolijks, Wilde Zwaan 3, verscheen onlangs in het
nieuws. Hij ontwierp namelijk een bruidsboeket voor Patty Brard, de bekende
tv-persoonlijkheid. Narayano was een van de laatste vijftien kandidaten – er
waren ruim vierhonderd aanmeldingen – voor het programma Hollands beste
Bloemstylist.
Naar aanleiding van deze prestatie vroeg het tv-programma RTL4 Life 4 You,
met Carlo Boshardt en Irene Moors, onze Riverparcbewoner Narayano om
voor Patty Brard een bruidsboeket te ontwerpen en samen te stellen. Op de
gevel van Narayano’s huis hangt een afbeelding van het boeket van de Life 4 You-uitzending met aan de
linkerkant het bruidsboeken dat hij Patty Brard heeft aangeboden.
Narayano ontwerpt en stelt boeketten samen aan de hand van persoonlijke gesprekken. Hij
heeft 25 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Ook interesse? E-mail: narayano@xs4all.nl

Eerste Riverparc Burendag / Koffieochtend
Door Marretje Leenders-Daansen

Op initiatief van Douwe Egberts werd er in 2006 voor het eerst in Nederland de Burendag georganiseerd. In 2008 voegde het Oranje Fonds zich bij hen. Inmiddels is deze dag uitgegroeid tot
een landelijk fenomeen dat in het teken staat van het vieren en het bevorderen van contact tussen
buren.
Ieder jaar als het weer zo ver is, denk ik ‘kunnen wij in onze wijk daar ook iets mee?!” Alhoewel beetje
aan de late kant, kon ik het dit jaar niet laten. Helaas op 27 september, de officiële burendag waren wij op
vakantie. Vandaar mijn besluit om de Riverparc Burendag op 21 september te laten plaatsvinden. Dus nam ik
– Marretje Leenders-Daansen, bekend van de Tai Chi Tao op het centrale grasveld in de zomermaanden – het
voortouw. En hing ik samen met Gohnda , die de posters gemaakt heeft, veertien dagen van te voren door
het hele park veertig oranje posters op. Toen zondag de 21ste daar was hebben John en ik de party-tent opgezet en een tafel met stoelen klaar gezet. Al snel vulden ‘buren’ de tafel met koffie, thee, limo, vlaai, cakes
en ander lekkers en de zon scheen ook nog eens uitbundig! ‘Nieuwe buren’ hadden voor de bezoekers krokusbolletjes meegebracht. Een geweldig leuk initiatief. Kortom, het was hartstikke gezellig en veel bekende
en onbekende buren gingen met elkaar in gesprek. Alhoewel het aantal bezoekers aan de magere kant was
en we ook ‘de kinderen’ misten, kijken we toch terug op een eerste geslaagde Riverparc Buren-koffieochtend.

Oproep:
Volgend jaar op Burendag 2015 op zaterdag 26 september wil ik het wat grootser opzetten. Wie
denkt en helpt mee?
Marretje Leenders-Daansen
Meerkoet 43.
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De kar en zijn verhaal
Door Wim Reusken
In de voortuin van Watervogel 44 staat een oude kar, een soort kruiwagen.
Zoals bij meer interessante objecten in voortuinen, zegt het vaak iets over de
bewoners die achter de voordeur wonen. Het maakt je nieuwsgierig. Voor mij
was het in ieder geval aanleiding de bewoners Robert en Nora Olderaan een
paar vragen te stellen.

Een zeer oude kar?

“Volgens mij is het een antieke vatenwagen, ik schat ongeveer uit 1920/30.
Er werden vaten, zoals wijnvaten, mee vervoerd. Het gekke is dat ik niet kan
verklaren waarom er voor op de kar een soort rol is geplaatst.”

Wat betekent deze antieke kar voor jou?

“Wij wonen landelijk in een soort boerderijachtig huis, type Hofstede. Dus oud handgereedschap of in dit geval een
oude kar van mijn opa maakt het plaatje compleet ten opzichte van het huis met de tuin. Meestal leg ik er zomers een
baal hooi op of mijn vrouw bekleedt de kar met bloemen. Elke avond loop ik een rondje om het huis en ben dan trots
dat ik hier mag wonen. De jaren hebben ervoor gezorgd dat onze tuin volwassen is geworden en de kar is daarin mee
gegroeid”.

Hoe hebben jullie er een ‘echt’ eigen huis van gemaakt?

“Ik heb destijds het huis casco gekocht. Heerlijk om onze ideeën qua indeling en inrichting de vrije loop te laten gaan.
In 1999 ben ik ruim een jaar zelf bezig geweest met de afbouw van het huis. Een hele klus, terwijl buren al heerlijk in
de tuin zaten te genieten. Binnenshuis heeft Nora, mijn vrouw, haar Limburgse gezelligheid kunnen realiseren. Toen we
trouwden hebben we zelfs onze trouwfoto’s op Riverparc laten maken. In tuinen en aan het water”.

Bij de entree van ons Parc plaatste de gemeente Zevenaar in de eerste week van november een speelboot voor
kinderen. Op de eerste zonnige zondag werkte de boot als een magneet op onze kinderen. Bovenop de boot hebben
ze goed zicht op de haven en daardoor maken piraten weinig kans om hun ‘veilige haven’ te bezoeken.
De boot is splintervrij. onbehandeld, gaat 25 jaar mee omdat hout van de acacia boom gebruikt is, het duurzaamste
Europese houtsoort.
Foto ingezonden door Riverparcbewoner Wout van Stempvoort.

*nu nog een bankje erbij zodat vader, moeder, opa en oma er heerlijk bij kunnen zitten...
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Vrienden van Riverflash
van de redactie
Riverflash in full color. Dankzij de belangeloze inzet
van een zestal vrijwilligers ontvangt u dit wijkblad
sinds twee jaar in uw brievenbus. De redactie is
onafhankelijk en staat los van de Stichting
Woonbelangen Riverparc (SWR).
De Riverflash gevuld met allerlei verhalen en foto’s
verschijnt vier keer per jaar. Een deel van de kosten
wordt gedekt door advertenties. Echter we zijn nu op
een punt beland dat we voor de drukkosten van ons
wijkblad een beroep moeten doen op u als lezer. Het
gaat om een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage van
vijf euro (of meer) voor vier nummers van Riverflash.
Voor het voortbestaan van de Riverflash hopen wij dat u dit initiatief wilt ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken
op onze speciale Riverflash bankrekening met IBAN nummer NL58ABNA0608737178 ten name van W.A. Reusken te
Lathum onder vermelding ‘inzake Riverflash’. Overbodig te stellen dat wij uw bijdrage zeer op prijs stellen. Zo hopen
wij op een wijkblad dat daadwerkelijk ‘van u, voor u en door u’ zal zijn.
De redactie

Colofon

Riverflash

Redactie
Hoofdredacteur

Ben Overmaat (benobe@hotmail.nl)

Redacteur		

Wim Reusken (w.reusken@chello.nl)

Jaargang 2 nr 4, december 2014 			Annemarie Buining (Buininga@hotmail.com)
Redigeren en advies Carla van Dokkum
Riverflash verschijnt 4 maal per

Advertenties		

Wim Reusken

jaar. Gratis verspreiding onder

Fotografie

Onno van Dokkum

bewoners Riverparc Lathum.

Vormgeving		

Boudewijn Willekes (b.willekes@mediatalents.nl)

Druk 			

Editoo

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).
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Kijk op onze site voor het gezellige kerstdagen programma

Openingstijden vanaf september 2014
RESTAURANT, BOWLINGBAAN & INDOORSPEELTUIN

GEOPEND VAN
WOENSDAG T/M ZONDAG
Kijk voor de actuele openingstijden op www.veerstal.nl
Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel. +31 (0)313 631 319

www.veerstal.nl

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten
Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

WEBDESIGN - WEBSHOPS - HOOG IN GOOGLE?
www.webtalents.nl

026-3796413 / www.tysma.nl

Uw Riverparc makelaar!

