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Veiliger en slimmer wonen
Verisure draadloos alarmsysteem met fotodetec-
tie voor een geverifieerd alarm naar politie en 
brandweer. Bij alarm ondersteuning door mo-
biele beveiligers zonder extra kosten.

WWW.SECUREON.NL  0313-630092
IJSvogel 20 6698 CN Lathum
Bediening met pincode of codesleutel en smartphone. 
Beheer via eigen webpagina. Fotobeelden direct naar 
de meldkamer

Groot Riverparc feest
Steenmarters zijn onze buren

De drijfveer van Frans Franken



De vakantietest: waar gaan we heen?
 

Wist je dat dé vakantietrend van 2015 een onbekende reis blind boeken is? Je koffer 
pakken en niet weten waar je heen gaat. Een uitstapje met onbekende bestemming is 
de nieuwe trend in de reiswereld. ‘Even uit de sleur van jaarlijks met de Kipcaravan naar 
Zuid-Frankrijk. Enthousiastelingen die dit soort reisjes boeken horen pas op het vliegveld 
waar zij naar toe gaan. Wel krijgen de vakantiegangers van tevoren de weersvoorspelling 
doorgespeeld. Dit om te voorkomen dat mensen met hun korte broek naar Finland 
vertrekken. Maar de overgrote meerderheid is toch de traditionele vakantievierder en die 
kiest gewoon voor het veilige en vertrouwde. 

Tachtig procent van onze zomervakanties vieren we in Europa. De rest in Noord- en Zuid- Amerika en Azië. 
Bijna twintig procent bezoekt dit jaar Italië. Italië staat daarmee op de derde Europese plek. Van de andere 
Europese vakanties brengen we een kwart door in Nederland, evenveel in Frankrijk. 

Wat we daar doen? Lekker eten en drinken is onze meest geliefde vakantiebezigheid (op de 1e plaats). 
Daarnaast scoren iets actiefs doen zoals wandelen en cultuur opsnuiven ook hoog (2e plaats).  Iets mind-
er populair is het liggen op het strand, in de tuin of bij het zwembad (3e plaats). Slechts 18 procent doet 
graag niets tijdens zijn vakantie. En 12 procent kiest voor feesten en uitgaan (resp. 4e en 5e plek).

Uiteraard geldt dit niet voor de vakantievierders van Riverparc. Die zitten deze zomer lekker op ons eigen 
mooie parc, strand en terras. Alles bij de hand; geen files en geen keuzestress. 
 
Een mooie zomer gewenst en tot een volgend gesnater van deze ijsvogeltjes.

Column 



Bruggenonderhoud

door Wim Reusken

Wie heeft het ook opgemerkt? Het achterstallig onder-
houd van de acht bruggen op ons parc is groot. Jammer. 
Handgrote stukken die afgebladderd zijn. Zelfs duimgrote 
gaten zie je in sommige van de liggende groene delen. 
In de brug van de Watervogel naar de Blauwe Reiger zit 
zelfs een gat waar met gemak een komkommer in past. 
En het riet dat spontaan tussen de planken voor nieuw 
groen zorgt, is wel grappig, maar niet het juiste groen… 

Toch zijn er (al) twee bruggen die er picobello, werkelijk 
tiptop uit zien. Aan het eind van de Zilvermeeuw bij huis-
nummer 56 naar de Watervogel 56.  En de kleine brug 
tussen Meerkoet en IJsvogel. Gezien? Een aanwonende 
bewoner van laatstgenoemde brug vertelde me “Ik heb 
de brug zelf geschilderd. Grapje. Nee joh, dit doet de 
gemeente. Een jonge schilder heeft  tweeënhalve week 
staan schilderen om deze brug in oude glorie te herstel-
len. Vooral het uitstukken en plamuren kostte extra tijd 
(en geld). Maar het resultaat is fraai !”



Grand café De Bolder, nieuw onderdeel 
van de jachthaven

Fietsend over de dijk is er voor passanten een sluiproute 
opengesteld voor een kort terrasbezoek. Bij de auto en-
tree langs de haven staat zelfs een groot De Bolder span-
doek met kreten als finger food en bar food. Met de oor-
spronkelijke naam Grand Café De Bolder zijn de deuren 
weer geopend, als onderdeel van het jachthaven concept 
’t Eiland.

Met een vertrouwde naam en een eenvoudige kaart, niet 
te uitgebreid, maar juist door zijn eenvoud passend en 
smakelijk, gaat bedrijfsleider René van den Bergh, samen 
met zijn team ‘’de Bolder’’ weer op de kaart zetten. Veel 
aandacht is besteed aan borrel- en kleine gerechtjes die 
op de kaart staan, daarnaast komen er dagelijks 2 wis-
selende dagschotels, ook zal de keukenbrigade zich van 
hun verrassende kant laten zien met diverse “specials”.

Het havencafé is geopend van woensdag tot en met 
zondag van tien uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds. 
Tijdens de vakantieperiodes is het dagelijks geopend van 
tien tot tien.

Grand café De Bolder ademt een frisse, huiselijke sfeer 
uit. Alles is opnieuw geschilderd en ingericht. Het terras 
is ruim en biedt plaats aan meer dan 65 personen, waar 
u bij uitstek ontspannen kunt genieten van het prachtige 
uitzicht over het water richting Posbank en omgeving.
In de wintermaanden wil grand café de bolder zich lenen 
voor feesten en partijen, ook live muziek en thema avon-
den zullen worden georganiseerd, daarnaast kunt u er 
natuurlijk ook lekker een drankje drinken.

O ja, als je trek krijgt in finger food of bar food dan mag 
je ook vragen “heeft u wat borrel of kleine gerechtjes”

Grandcafé De Bolder kun je vinden op 
Facebook en op www.grandcafedebolder.nl



Zaterdag 26 september Groot Riverparc Feest 

Elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Dat is de be-
doeling. De feestelijkheden zijn gepland op zaterdag 26 
september. Deze datum sluit aan bij de landelijke bu-
rendag die in hetzelfde weekend wordt georganiseerd. 
Om de sfeer te verhogen is een ieders inbreng van groot 
belang. Kun je goed jongleren, 100 meter handstandren-
nen, dansen of zingen? Schroom niet om een optreden 
te verzorgen of anderzijds betrokken te zijn bij het feest. 
Wij denken dat ons eiland vele natuurtalenten rijk is, die 
graag hun kunst en kunstjes met hun medebewoners wil-
len delen.  

Er zal een feesttent op het terrein zijn, waar bites & drinks 
te koop zijn. Het programma begint om ongeveer 15.00 
uur met een aanbod van activiteiten voor de kleintjes met 
onder andere schminken en Oudhollandse spelen. Daar-
na is er muziek ‘van het park voor het park’. Op voorhand 
is een mini-shanty koor bereid op te treden, waarvoor 
nog een accordeonist wordt gezocht. Rond 18.00 uur 
is er mogelijkheid een maaltijd te nuttigen met daarna 
nog een feestelijk samenzijn met muziek. Het complete 
feestprogramma volgt nog.

‘Van parkbewoners voor parkbewoners’ is het thema voor het aanstaande grote Riverparcfeest.  
Een aantal parkbewoners heeft het initiatief genomen om dit feest te organiseren. 

Elke inbreng en hulp is van harte welkom en zeer gewenst. Aanmelden of meer weten? edward-
vandalen@hotmail.com of telefoon 0658 958 115



Wat vooraf ging: 

Een jong Russisch echtpaar had een droom. Ze 
wilden de wereld rond zeilen. Niet gehinderd 
door enige nautische kennis kochten ze een 
oude stalen tweemaster. Gedurende vijf maan-
den werkten ze in onze jachthaven om het schip 
zeewaardig te maken. In de voorgaande artike-
len vertelden we hoe hun vertrek uiteindelijk 
verliep. Dit is deel drie.

Op weg naar de Engelse oostkust werden Alexander en 
Oksana met hun Vierge  door storm overvallen. Het werd 
hun vuurdoop. Door wind en golven raakten ze steeds 
verder van hun koers af. Doordat het schip een onver-
wachte heftige beweging maakt valt Alexander en ver-
gaat van de pijn in zijn borst. Er rest hem geen andere 
mogelijkheid dan het bijzetten van hun scheepsdiesel-
motor. Helaas kon deze bejaarde machine (het geweld 
van) het hevig op de golven stampende schip nauwelijks 
aandrijven. Het duurde dan ook niet lang of de motor – 
hun laatste hoop – hield er mee op. Dankzij de goede in-
structies die Peter Krettek hen in jachthaven ’t Eiland had 
gegeven wisten ze een SOS uit te zenden. Na uren van 
spanning kwam de reddingsboot van de Engelse Coast-
gard langszij en werden ze naar de dichtstbijzijnde haven 
gesleept. Door de hevige pijn in de borst – de diagnose 
was gekneusde of mogelijk zelfs gebroken ribben – bleek 
Alexander voor de komende weken niet meer in staat 
hun schip te besturen. 

De tegenslag bleef aanhouden. De Engelse havenauto-
riteiten lieten zich allerminst van hun vriendelijke kant 
zien. Een Russische bemanning zonder visum moest in 
principe per omgaande het Engelse territorium verlaten. 
Uit oogpunt van ‘medemenselijkheid’ kregen ze uitein-
delijk drie dagen om de motor te repareren. 

Het oordeel van de plaatselijke monteur voor scheeps-
diesels werd de genade slag: de motor was opgeblazen. 
Vervanging was de enige optie en dat ging hun veertig 
duizend euro kosten. Het door tegenslagen gekwelde zei-
lechtpaar realiseerde zich dat ze hiervoor noch de tijd 
noch het geld hadden. Bovendien bleven de havenauto-
riteiten onvermurwbaar in het handhaven van de vertrek-
termijn. Ze moesten weg en hadden geen andere keus 
dan hun schip vanuit de meest nadelige positie te verko-
pen. Van de opbrengst boekten ze een rechtstreekse 
vlucht naar St Petersburg waar Alexander veertien dagen 
in het ziekenhuis werd opgenomen. Inmiddels is hij goed 
hersteld. Ze wonen nu tijdelijk bij Oksana’s zusje in St. 
Petersburg. Van het overgebleven geld van de verkoop 
van hun boot hopen ze een klein flatje te kopen. Uit de 
laatste berichten van mijn zegsman blijkt dat ze aller-
minst zijn verslagen. Ze gaan twee jaar keihard werken 
en sparen met als doel een tweede schip te kopen. Peter 
Krettek, hun grote steun en toeverlaat in de tijd dat ze in 
jachthaven ’t Eiland hun schip opknapte, is van plan om 
ze tegen die tijd in St. Petersburg te bezoeken. Hij heeft 
ze aangeboden te helpen bij de aanschaf van de Vierge 
II. Zodra er weer iets interessants is te vertellen zal ik dat 
de Riverflash redactie laten weten. 

Vervolg op de reis van ‘de Vierge‘

Havenverhalen - deel 3 | Door: Onno van Dokkum



Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

www.pc-arts.nl       h.wolters@pc-arts.nl

Tel 06 13 689 352

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

Uw producten voordelig
uit het buitenland inkopen?

 
Import & Export van en naar het buitenland

Mail: info@mangonetrading.com
Tel: +31(0)6 36 56 83 87

www.mangonetrading.com

Wilt u een vorige Riverflash via mail ontvangen, stuur een mail naar de redactie



Steenmarters zijn onze buren 

door Wim Reusken

“Toen we nog aan een binnenvijver woonden hebben de 

auto’s van mijn vrouw en van mij vijf! maal bezoek gehad 

van een steenmarter die kabels had aangevreten. We 

hebben dat voor eigen rekening laten repareren. Nu we 

aan het Rhedermeer wonen had ik in mijn nieuwe auto 

weer last van een steenmarter. Gelukkig ontdekte ik het 

op tijd.” 

“Wij hadden een eenden nest met vijf eieren in onze tuin. 

Leuk is dat. Plots waren op een morgen alle eieren weg. 

Omdat we wel eens een steenmarter rondom de vijver 

hebben zien lopen, linken wij dit dier met de verdwijning.”

“Ja in mijn auto lagen vorig jaar een paar eendeneieren 

onder de motorkap. Vreemd als je dat onverwacht ziet 

wanneer je het oliepeil gaat controleren.”

“Ik heb gehoord dat er bewoners zijn die voor duizen-

den euro’s schade aan hun auto hebben gehad. Kabels 

vernield met vervolgschade. Zelf heb ik een keer in het 

schemer een steenmarter over de grasrand langs de vi-

jver zien lopen. Mooi om te zien. Ook bij mij lag er een 

keer een ei onder de motorkap. Maar gelukkig heeft de 

marter geen interesse in de kabels van mijn auto.”

“Ik heb die steenmarters nog nooit zien lopen. Maar de 

ellende die ze bij ons veroorzaken is niet mis. Een marter 

heeft enkele jaren geleden bijna 10.000 euro schade aan 

de BMW van mijn man veroorzaakt. We zijn nog steeds 

met de verzekering aan het procederen om het  vergoed 

te krijgen. Gisteren stonk het plots vreselijk in mijn auto. 

Ik dacht dat het de airco was. Maar bij de garage ontdek-

te ik een dode rat onder de motorkap. En laatst lagen er  

bierworstjes en keutels. De stuurbekrachtiging is ook al 

een keer uitgevallen. Dat was onderweg echt schrikken. 

Een kennis verderop trof een dode eend aan onder de 

motorkap. Met twee kippengaasroosters en elektronische 

hogetoonapparaatjes aan de gevel, proberen we nu die 

ongenode gasten buiten ons erf te houden. Maar of het 

helpt?”  

Ook op Riverparc heeft een onbekend aantal steenmarters hun domein. Niet alleen aan de rand bij 
het Rhedermeer, maar ook rond de binnenvijvers hoor je steeds vaker bewoners over ‘die marters’. 
Ze knagen de kabels van je auto kapot, veroorzaken veel schade, verstoppen van alles onder de 
motorkap wat gaat stinken… Dit zijn veel gehoorde klachten die ik van bewoners hoorde toen ik 
ze vroeg of ze wel eens een steenmarter hadden gezien en er last van hadden ondervonden. Een 
steenmarter is een beschermde diersoort in ons land en veel acties die je zelf onderneemt om 
hem te bestrijden zijn illegaal en strafbaar.



“Op het pad naar het strand rechts naast Rutgers zie ik 

bij schemering en ondergaande zon wel eens een aantal 

marters over het pad en tussen de rotsblokken struinen. 

De gemonteerde elektronische marter verjager onder de 

motorkap heeft weinig geholpen. Een maand geleden lag 

er een dode roofvogel met afgebeten kop op de accu. 

Aan mijn Interpolis verzekering heb ik via mail gevraagd 

of schade veroorzaakt door steenmarters  wel gedekt is. 

Het antwoord was positief. Maar niet bij alle polissen. 

Vraag het gewoon aan je verzekering, is mijn advies.”

Meer weten? www.desteenmarter.nl

In Memoriam Anke Overmaat 

Op 12 juni is Anke Overmaat overleden. Meer dan 45 jaar de vrouw en ‘stille kracht’ van Ben Overmaat, 

de nestor van dit blad. 

Maar meer nog was Anke de moeder van Carole en Jeroen en 

trotse oma van Joerie, Gijsje, Anthonie en Thomas. De kleinkinderen 

waren haar alles, het gaf haar zo veel vreugde om er voor hen te zijn.

De laatste 2 jaar was Anke vaak moe en had last van allerlei 

kwaaltjes maar een duidelijk ziektebeeld kon men haar niet geven.  

Toen 2 maanden geleden de diagnose alvleesklierkanker met 

uitzaaiingen werd gesteld kwam de schok hard aan bij familie en 

vrienden. Weinigen konden vermoeden dat ze nog maar heel kort 

te leven had. Tot haar dood bleef ze sterk en monter. 

Zij werd 73 jaar oud.

De redactie wenst Ben en de (klein)kinderen heel veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies. Moge de mooie herinneringen jullie door 

deze moeilijke tijd heen helpen.



‘Een veilige en schone woonomgeving is mijn drijfveer’

Om op ‘Tante Es-achtige’ wijze met de 
deur in huis te vallen:  Wie is je moeder, 
wie is je vader?
‘In 1959 werd ik in Tilburg geboren en mijn ouders zijn 
Elfy, dochter van een architect uit Nijmegen, en Frans Sr., 
zoon van een ondernemer uit Tilburg. Mijn vader was hu-
isarts. Na mijn middelbare school studeerde ik werktuig-
bouwkunde aan de TU in Eindhoven en woonde daar ook. 
Na veel omzwervingen kwam ik terecht bij Thomassen 
International in Rheden en ging ik wonen in Westervoort. 
Daar vandaan was het nog maar een klein stapje hier 
naar toe.’

Waarom koos je voor Riverparc?
‘Ik reed hier vaak langs en behalve dat ik het een prachtig 
stukje natuur vond zag ik zo’n recreatiepark als een leuke 
uitdaging.  

Sinds 2,5 jaar is Frans Franken voorzitter van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR). Voor 
die tijd al was hij de stuwende kracht achter het legalisatietraject. Het leek ons een goed idee 
voor een nadere kennismaking. Frans geeft dit interview op persoonlijke titel en niet namens het 
bestuur (voor bestuurszaken zie de nieuwsbrief van eind juni).

door Annemarie Buining

Wonen op Riverparc werd niet verboden zolang je je maar 
niet inschreef bij de gemeente. Dat leek mij een goede 
basis voor een bestemmingswijziging naar ‘wonen’.  Dat 
was in 1997 en na een reorganisatie bij Thomassen, 
startte ik een eigen bedrijf met computer software voor 
de eerste mobiele internettelefoons. Toen de perikelen 
rond de legalisatie begonnen, had ik daar steeds mind-
er tijd voor.  Bovendien was ik ook nog voorzitter van 
de landelijke Belangenvereniging Vrij Wonen. Maar ied-
er nadeel heeft zijn voordeel : Het bracht me naast de 
leuke vriendschappen, ook veel bestuurlijke ervaring en 
maakte kennis met de (toen) 2e kamer ministers Sybilla 
Dekker en Jacqueline Kramer. En natuurlijk  niet te ver-
geten onze grote vriend bij de  Provincie, gedeputeerde 
Theo Peters. Laatst genoemde heeft op het parc voor de 
camera van TV Gelderland staan verkondigen dat legali-
satie van Riverparc het laatste was dat hij zou tolereren’.

Dus nauwelijks te combineren met je 
werk?
‘Het bedrijf in software heb ik verkocht en na verloop van 
tijd – vanaf 2011 – begon ik een bedrijfje in Montenegro 
voor het renoveren van vastgoed; een van de opdrachten 
was om een vier eeuwen oud UNESCO-beschermde villa 
te renoveren. Verder heb ik de oprichting van een  dag-
centrum voor geestelijk gehandicapte kinderen mogelijk 
gemaakt. En vervolgens een uitwisselingsprogramma op-
gezet tussen personeel van dat centrum en professionals 
van het Arnhemse Siza, een grote zorgorganisatie voor li-
chamelijk en verstandelijk gehandicapten. Binnenkort ga 
ik voor (voorlopig) de laatste keer naar Montenegro  om 
een en ander af te wikkelen en intussen werk ik al weer 
een tijdje voor Axxence Aromatic als projectmanager bij 
het bedrijf van Joost van Neck (zie eerdere RF).
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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).

Nog een pakkende boodschap?
“Met ons initiatief willen wij een heel duidelijk signaal 
afgeven naar de buitenwereld: Wij wensen in een prettige 
en veilige buurt te leven, welke wij goed in de gaten 
houden en werken hiervoor nauw samen met de politie. 

Bent u geen lid van de Riverparc Alert Groep, meldt een 
verdachte situatie dan bij 0900-8844 (geen spoed, wel 
politie) en licht uw buren in. Ontdek ook welke buren bij 
de Alert Groep aangesloten zijn. Bij een levensbedreigende 
situatie of inbraak heterdaad, belt u direct 112 (spoed)”. 

Op- of aanmerkingen? 
Mail naar gondavandenbroek@gmail.com 
en/of naar amber.338@hotmail.com 

Hoe kijk je terug op 2,5 jaar voorzitter-
schap?
‘Na de legalisatie denk je, ziezo, alles is in kannen en 
kruiken maar dan krijg je toch weer met allerlei zaken 
te maken. De onverwachte nieuwe zandwinplannen van 
de RGV zijn daar een voorbeeld van. Dit soort ongep-
lande zaken vergen veel meer tijd en inspanningen van 
het bestuur dan voorzien. Tegelijkertijd zitten we met de 
nieuwbouw nog in de uitloop van de legalisatie-afspraken 
en blijven we de concrete zorg en verantwoordelijkheid 
voor de buitenoevers houden. Toch is het nog steeds ge-
lukt om deze zaken goed af te wikkelen en een relatief 

veilige en schone woonomgeving te behouden, zonder 
daarbij een extra financieel beroep te hoeven doen op 
de huiseigenaren. Dat vinden we de inspanningen wel 
waard. Het is ook goed vol te houden omdat de sfeer 
en de samenwerking binnen het bestuur prima zijn. Als 
je dan ook nog steun krijgt van enthousiastelingen die 
een buurtfeest willen organiseren of actie nemen tegen 
het wegzuigen van de natuur om ons heen dan is het 
helemaal goed’.

Nog wensen voor de toekomst?
Een harmonieus en vredig park en nog heel lang zeilen 
met de ZKG club . 

,,



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

Onderdeel van Mediatalents B.V.

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

Sonsbeekweg 30
6814 BC Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 3828853
Mobiel: +31 (0)6 83678791

E-mail: info@vansonsbeeckmakelaars.nl

UW RIVERPARC MAKELAAR


