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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

Rhederlaag in gevaar



Tijd voor verandering

De afgelopen weken veel nagedacht over een onderwerp voor deze column. Van kleine huiselijke problemen 
tot groot wereldleed; het was een dilemma deze keer.

De ontzandingsproblematiek blijft de gemoederen bezig houden; u leest er over in deze editie. Ook wederom bliksem-

inslag op ons Parc; voor de vierde keer vlakbij. Maar goed de verzekering dekt gelukkig de materiële schade, de 

emotionele schade (toch maar verhuizen, bang voor onweer geworden) is ook weer relatief. Zeker als je de beelden van 

een volk op de vlucht voor geweld en op zoek naar een beter leven constant op je netvlies hebt. 

Nee we lossen het niet een, twee, drie op en het brengt veel onrust met zich mee en kost ons rijke landje veel geld; 

maar niets doen is ook geen optie. Ben altijd weer blij dat mijn wiegje hier in het veilige Nederland heeft gestaan. 

Maar goed de titel suggereert een verandering op komst; deze ijsvogeltjes vliegen weg. Tijd voor vers bloed. Daarom 

een oproep: Wie wil de volgende column schrijven? 
 
     

Column 

door Annemarie Buining



Ingezonden artikel door Actiecomité  ‘Stop Ontzanding Rhederlaag’

Door Bart van der Eijk namens het actiecomité 
De verantwoordelijkheid voor dit verhaal ligt bij de schrijver; Red

De ontzanding op het Rhederlaag

      De ontzandingslocaties  zoals Leisurelands die wil uitvoeren 

Verantwoording

De geplande ontzandingen van Rhederlaag houden de gemoederen van Riverparc en omwonenden van 
Giesbeek dermate bezig dat wij van mening zijn dat wij over dit onderwerp niet kunnen zwijgen. Vandaar 
onze medewerking. 

Het spreekt vanzelf dat we dit artikel in niet geredigeerde vorm vooraf hebben voorgelegd aan de wethouders 
Van Norel en Van der Werf van de gemeente Zevenaar en aan de heer Droogh, de directeur van Leisure-
lands. We hebben reacties van mevrouw van de Werf en de heer Droogh. De letterlijke tekst staat onder dit 
artikel. 

De redactie van Riverflash



Riverparc en gebieden aangrenzend aan het Rhederlaag 
lopen gevaar door de geplande ontzandingen. Ener-
zijds kunnen de oevers afkalven(Bureau  Deltares spreekt 
over gevaar voor inscharen), anderzijds kunnen door de 
trillingen van de zandzeefmachines scheuren ontstaan 
in de huizen van ons park en bewoners van de Veer-
weg in Giesbeek. De voorgenomen ontzanding bedreigt 
niet alleen de huizen op Riverparc en in Giesbeek, maar 
nog veel meer de natuur met de zeldzame dieren, de 
archeo-logie, de eilanden, de stranden en de watersport. 

Riverparcers denken wellicht dat hun huis geen schade 
zal oplopen, omdat ze veraf liggen van de zandzuigers. 
Niet denkbeeldig is het echter dat ook de binnenkant van 
Riverparc schade oploopt door deze immense apparaten. 
Onze ondergrond bestaat namelijk uit deels oude en 
deels nieuwe grond. Extra kwetsbaar dus.

De rol van Leisurelands, provincie en ge-
meente Zevenaar.
Het is onbegrijpelijk hoe diverse vergunningen zijn ver-
leend!  Recreanten,  bewoners, watersportverenigingen 
en andere belanghebbenden rond Rhederlaag zijn tegen 
de ontzanding. Zelfs de Raad Zevenaar is tegen, maar 
tóch gebeurt het!

Ondanks het feit dat Leisurelands (voormalig RGV) in 
2009 zelf heeft aangegeven dat er geen zand meer ge-
wonnen zou worden op het Rhederlaag, is er tussen 2010 
en 2012 een convenant gesloten tussen Leisurelands, de 
provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar. Dit was 
in de tijd dat wethouder Anja van Norel met ons om de 
tafel zat om de legalisering rond te krijgen. 

Tegelijkertijd heeft genoemde wethouder aan Leisure-
lands  veel vrijheid gegeven bij de uitvoering en het be-
denken van de plannen rond de ontzanding van  Rheder-
laag. Wat mevrouw Norel wel heeft bedongen in het 
advies van 2012 aan B&W ten behoeve van de instem-
ming is dat de oude loop van de IJssel niet zou worden 
aangetast. Ook adviseerde ze de partijen om vooral véél 
met de betrokkenen (onder andere de bewoners) te com-
municeren vanwege de te verwachten bezwaren. 

Communicatie is er echter nooit geweest, door 
geen enkele partij!

Tegen een verslaggever van de VARA zei de heer Droogh, 
directeur van Leisurelands, dat hij begin 2012 een voor-
lichting had gehouden, iedereen had op de hoogte kun-
nen zijn. Wethouder Norel was van mening dat tijdens 
deze bijeenkomst de ontgrondingsplannen onvoldoende 
waren belicht.

In 2013 is het onherroepelijk afgeven van de ont-
grondingsvergunning door de Provincie alleen digita-
al gepubliceerd, zonder dat iemand hier iets van afwist. 
In deze vergunning is er sprake van het aantrekkelijker 
maken van het Rhederlaag. Hoezo aantrekkelijker? Het 
wordt alleen maar ónaantrekkelijker. Eilanden worden 
weggezogen en aanlegoevers voor boten en stranden 
verdwijnen. 

Onlangs is een doorsteek gemaakt bij De Giese Kop. 
Nu in open verbinding met de Giese Plas. Niemand bij 
de provincie heeft inhoudelijk naar de aangevraagde 
vergunning gekeken. Die is gewoon verleend voor een 
veel te steil zandtalud. De gevolgen hebben we gezien! 
Afkalving. De reparatie kalft nu alweer af. 

In de toekomst zullen weggezogen eilanden worden ver-
vangen door onbegroeide ‘maanlandschappen’. Maar hoe 
lang zal het duren dat zo’n eiland weer enigszins is be-
groeid. In elk geval meer dan twintig jaar!

Zo worden eilanden opgeleverd als ze zijn terug-
geplaatst

Het bekende ‘Vogeleiland’( in de Lathumse plas) is in het 
verleden op dezelfde manier weggezogen zonder dat er 
iets voor in de plaats is gekomen. Gezien het verleden is 
de vrees dat hetzelfde gaat gebeuren met de eilanden die 
nu weggezogen zullen worden,  niet ongegrond.  



Voordat in september 2014 de aanlegvergunning door 
de gemeente werd verleend is de doorsteek bij de Giese 
Kop (zie C op de kaart) al gerealiseerd. Zonder vergun-
ning dus. Wethouder van der Werf (milieu) beloofde na 
een goed gesprek over het voorgenomen onderzoek van 
Deltares tussen haar en de Stichting Woonbelangen Ri-
verparc (SWR) drie maanden uitstel voor het verlenen 
van die vergunning.  Eén dag na dit gesprek is de ver-
gunning tóch afgegeven en de SWR werd daarover niet 
geïnformeerd. 
Alle bewoners van Riverparc en Giesbeek hebben beide 
vergunningaanvragen volledig gemist door de  publicatie 
in een krantje dat toen niet bij ons werd bezorgd. Ze zijn 
dus onherroepelijk verleend zonder één zienswijze of in-
houdelijk bezwaar.

In het advies aan B&W van 2012 was aangegeven dat 
bezwaren konden worden verwacht. Toch werd, toen 
daarnaar werd gevraagd ‘doodleuk’ gemeld dat er geen 
zienswijzen (bezwaren) zijn binnengekomen!

Er is door vele betrokkenen en bewoners meermaals in-
gesproken in Raads- en Commissievergaderingen in Ze-
venaar, zonder enig effect. Gesprekken over de ontzan-
ding met de gedeputeerde van de Provincie Gelderland, 
Josian Meijers, zijn steeds op niets uitgelopen. Zij houdt 
halsstarrig vast aan het ingenomen standpunt. Veran-
deringen zijn onbespreekbaar.

Deskundige onderzoek door externe bureaus.
Als gevolg van alle commotie die de betrokkenen in 2015 
rondom de voorgenomen ontzanding maakten, heeft de 
Provincie besloten op eigen kosten nogmaals een derde 
onderzoek te laten doen naar de veiligheid van het bag-
geren dicht bij Riverparc en Giesbeek. De twee vorige 
onderzoeken van Fugro (in opdracht van Leisurelands) 
en Deltaris (in opdracht van SWR) kwamen met nogal 
vernietigende resultaten (huizen kunnen zowel door ver-
schuivend zand als door laagfrequente trillingen worden 
beschadigd, zoals in Giesbeek eerder is gebeurd). Overi-
gens betrof dat volgens de heer Droogh een paar dijk-
woningen, “die zitten altijd vol scheuren.” De resultaten 
van beide onderzoeken werden door de Provincie niet ge-
accepteerd. Bij dit derde onderzoek mochten de bewon-
ers aanvankelijk  meepraten, maar toen deze redelijke 
garanties vroegen, werden ze uitgesloten. 

Inmiddels heeft de Provincie wél beloofd dat er op de 
voor Riverparc direct bedreigende locaties niet zal worden 
gebaggerd vóór februari 2016. 

Ditmaal gewaarschuwd, hebben belanghebbenden in 
januari 2015 wel 25 zienswijzen ingediend tegen de in 
december 2014 ingediende milieuvergunning. Er is veel 
tumult over deze vergunning ontstaan. Alle raadsleden 
waren tegen. Maar tot een motie van wantrouwen is het 
niet gekomen. Inhoudelijk gaat de vergunning niet in op 
de laagfrequente trillingen. Die hadden in de ontgrond-
ingvergunning én in de milieuvergunning meegenomen 
moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De afgifte 
van deze milieuvergunning zou worden uitgesteld tot het 
derde onderzoek was afgerond. Genoemde vergunning 
is echter toch eerder door wethouder Van der Werf ver-
leend. Bovendien heeft ze dit voorgelegd aan het College 
terwijl een deel van hen op vakantie was.

Een aantal leden van het actiecomité heeft daarover 
met mevrouw Van der Werf gesproken. Zij had voor dat 
gesprek juridische hulp ingeschakeld! Zij bleek op dat 
moment niet te weten dat de pontons Beatrix en Maxima 
vergrote uitvoeringen zijn van de Juliana, het ponton dat  
in het verleden werd gebruikt. Over dat zeef- en sorteer-
ponton dat laagfrequente trillingen veroorzaakt heeft de 
Raad van State een arrest gemaakt dat het niet dichter 
bij bebouwing mag liggen dan duizend meter. Dat kan 
dus niet meer op het Rhederlaag. 

Nu deze vergunning is afgegeven mag er dus wél worden 
begonnen. Dat betekent dat het reeds (zonder vergun-
ning) kaal gemaakte Noordereiland kan worden weg-
gezogen en ook de Tongplaat aan de andere kant van de 
doorgang naar de Valeplas weg mag. Wij als actiecomité 
blijven grote vraagtekens zetten bij de zorgvuldigheid 
van het vergunningenproces bij Gemeente, Provincie én 
Leisurelands. 

Het derde onderzoek liep in oktober nog. Het volledig 
papieren onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Wi-
ertsema uit Groningen. In september zijn drie groepen 
bewoners gehoord over hun argumenten en over schade, 
die door ontzanding eerder is geleden. 

Vervolg 2 pagina’s verder>>>



Waar een klein buurtje groot in kan zijn!
’s Avonds was het in de feesttent heel gezellig met de 14 
jarige DJ Daniel van den Broek en accordeonist Bart Eijk-
hout. Ook was er een optreden van onder andere Blues 
zangeres Zubyda Martin en het duo Melissa & Maurice 
en vertolkte An Bloemberg twee gedichten in het Liemers 
dialect. Volgens Edward van Dalen, een van de organi-
satoren, hebben zeker honderdvijftig buren elkaar beter 
leren kennen. Kortom een geslaagd Riverparcfeest door 
en voor eigen bewoners dat zeker voor herhaling vatbaar 
is. Zo zie je maar, waar een klein buurtje groot in kan zijn. 

Veel parcbewoners hebben zich ingezet om dit grote 
festijn te laten slagen. Alle vrijwilligers noemen is ondoen-
lijk; we maken een uitzondering voor de inzet van de 7 
-jarige jonge Sophie Tupenwael. Zij was verantwoordelijk 
voor de leuke speurtocht voor onze jonge bewoners.

Op de landelijke burendag (26 september) vond op het 

veldje aan de Blauwe Reiger het Riverparcbuurtfeest 

plaats. Het zonnige weer en de prima organisatie zorgden 

voor een geweldige dag. 

Rond en in de feesttent was er van alles te doen. Zo’n 
45 kleine bewoners deden mee aan een speurtocht, er 
waren oudhollandse kinderspelen en er was een springkus-
sen in de vorm van een brandweerauto die ter beschik-
king was gesteld door de brandweer van Giesbeek. Ook 
liet de brandweer de kinderen naar hartenlust met hun 
brandspuit scharnierende stenen omver spuiten. Verder 
was er een waarzegster en kinderen konden zich laten 
schminken en konden meerijden in een spannend ritje in 
de militaire truck van de vrije vogel Vincent. De volwas-
senen konden boogschieten of meedoen aan een work-
shop EHBO en een brandweerdemonstratie bijwonen. 



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

Elke maand nieuwe acties en 
kortingen in jouw brievenbus! 

Als bedrijf een eigen kortingsbon voor uw regio?
www.flapon.nl

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



Daarbij zaten de bewoners ongeveer in het beklaagden-
bankje en moesten aantonen dat ze schade hadden ge-
had en ook wie dan de eventuele schadevergoeding had 
betaald. De bewoners waren niet onder de indruk van de 
bijeenkomst. Zij kregen de stellige indruk dat het bureau 
in dienst was van de provincie en geen onafhankelijke 
positie inneemt! Het bureau is niet van plan met Deltares 
te praten en zal in de loop van de herfst hun rapport indi-
enen, waarna mogelijk nóg een onderzoek moet volgen. 

Leisurelands is de eigenaar en de beheerder van het 
Rhederlaag. De heer Droogh is directeur van Leisure-
lands. Meerdere keren is geprobeerd een gesprek met 
hem te hebben, maar hij houdt de boot af net zolang tot-
dat alle vergunningen onherroepelijk zijn. In de Gelder-
lander klaagt de heer Droogh dat hij per jaar 600 duizend 
euro moet uitgeven aan het onderhoud van de plas. Daar 
tegenover staan de niet geringe inkomsten van pacht 
campings, Dreamfields, parkeren, pacht jachthavens enz. 
Leisurelands is vooral commercieel exploitant van het 
Rhederlaag, wat betreft hun eigen inkomsten.

Gevolgen van ontzanding in de toekomst
In de jaren dat er ontzand zal worden (de vorige keer 
duurde dat tien jaar) zullen er grote apparaten in het 
Rhederlaag liggen die voor overlast gaan zorgen. Lawaai 
en (laagfrequente) trillingen vormen een gezondheidsri-
sico. Het zwemwater zal verontreinigd worden zoals in de 
Valeplas te zien was. Jarenlang zullen de eilanden niet 
bestaan en zal er dus ook géén plaats zijn voor boten om 
aan te leggen. Door al het tumult en door de werkzaam-
heden zal de waarde van de huizen op Riverparc zeker 
dalen en de huizen zijn moeilijker te verkopen. Ook de 
ondernemers van de jachthavens, campings en restau-
rants zijn in hun hart tegen de ontzanding, omdat hun 
inkomsten door de werkzaamheden aanzienlijk zullen 
dalen, met gevolgen voor het personeel.

Wat levert het op financieel?
Je vraagt je af wat de reden is waarom Leisurelands  de 
ontzanding wil doordrijven, want wat levert het nou hele-
maal op? Volgens de vergunningen-aanvraag zal 2,2 mil-
joen kuub zand worden afgevoerd en verkocht. Eén kuub 
zand brengt ongeveer drie euro op. In totaal dus zes mil-
joen zeshonderdduizend euro.

Daar gaan de enorme kosten van het baggeren, zeven en 
heropspuiten van de eilanden vanaf. Is zo’n klein beet-
je geld al die ellende waard? De schade aan de natuur, 
de risico’s en de nadelen voor de ondernemers zijn vele 
malen groter! En niet te vergeten het woon- en recreatie-
plezier van de bewoners van Riverparc en Giesbeek dat 
hen wordt ontnomen. De gemeente vangt elf cent per 
kuub, dit is in totaal zo’n 250 duizend euro, een schijntje. 
De heer Droogh zegt in de Gelderlander zes miljoen kuub 
te gaan winnen, dus in totaal ongeveer achttien miljoen 
euro. Maar die hoeveelheid is strijdig met de vergunning, 
die spreekt over 2,2 miljoen kuub!

Dit is een werkwijze die Leisurelands al vele jaren toe-
past. Ze vragen een vergunning aan. Het werk wordt 
anders uitgevoerd dan in de vergunning is beschreven. 
Dan laten ze de vergunning aanpassen! Dat is vrijwel met 
élke verleende vergunning vanaf 1981 gebeurd! Met de 
steenoever én met de grasoever van Riverparc, met het 
Vogeleiland en met de Giese Kop. 

Het is allemaal glashelder. De belanghebbenden willen 
geen ontzanding, de politiek zégt dat ze geen ontzanding 
willen, maar Leisurelands maakt blijkbaar de dienst uit en 
heeft dat altijd gedaan. Zij bepalen wat goed voor ons is. 
Ze gaan dus ontzanden, wat wij er ook van vinden.

<<< Vervolg ontzanding



Overzicht van Actiecomité ‘Stop Ontzanding Rhederlaag

Reactie wethouder Van der Werf, gemeente Zevenaar.
U stuurde ons een concept artikel over de ontzanding Rhederlaag dat binnenkort wordt geplaatst in het wijkblad River-
flash. Wij stellen het op prijs dat u ons vooraf informeert en ook de reactie van de gemeente Zevenaar wil meenemen.  
Wij benadrukken dat wij ons niet herkennen in de rol en positionering van de gemeente Zevenaar en de wethouders 
Van Norel en Van der Werf. Vanwege deze reden is het o.i. niet zinvol om schriftelijk te reageren op dit artikel. Uiteraard 
lichten wij wel graag ons standpunt toe en nodigen wij u daarom uit voor een toelichting tijdens een persoonlijk gesprek.

Reactie directeur Leisurelands , de heer E.Droogh
Dank voor het toezenden van uw ingezonden stuk over ontzanding in het Rhederlaag. Wij hebben kennis genomen van 
uw ingezonden artikel. Wij herkennen ons op geen enkele wijze in de inhoud van dit stuk. 

Het huidige actiecomité bestaat uit mensen van Riverparc, uit Giesbeek en watersporters. Zij hebben de laatste 
maanden niet stil gezeten. Hieronder een opsomming van acties tot nu toe. 

•  Artikelen in de Gelderlander en de Telegraaf. De uitgebreide verslaggeving in het Angerlo’s Nieuws zal niemand 
 zijn ontgaan!
•  In Giesbeek zijn 1000 handtekeningen tegen de ontzanding verzameld en aan de gemeente aangeboden
•  Er is een petitie aangeboden aan de vaste Commissie voor Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer
•  Er is een petitie aangeboden aan Provinciale Staten
•  Er zijn meerdere zaken aangekaart bij de Bestuursrechter. Zo nodig wordt er naar de Raad van State gegaan
•  Er zijn meerdere bezoeken gebracht aan de Gedeputeerde van de Provincie en de Wethouder van de 
 Gemeente Zevenaar
•  Er zijn verzoeken ingediend en gehonoreerd om alle documenten bij de Provincie en de Gemeente in te zien  
 over deze materie onder de Wet Openbaarheid Bestuur. 
•  Er worden via het actiecomité meerdere beroepen tegen de door Zevenaar verleende milieuvergunning bij de  
 rechtbank ingediend. 
•  De bewoners hebben hun zegje gezegd bij de hearing voor het onderzoeksbureau Wiertsema op 8 september. 
•  Het stromen van informatie naar de media zal doorgaan en uitgebreid worden. Ieder die daar contacten heeft  
 wordt gevraagd dat met het actiecomité te delen

Gezamenlijk leggen we meer gewicht in de schaal dan ieder voor zich. Meer weten? Op www.platformrhederlaag.nl is 

veel informatie en documentatie te vinden. Er kan ook een petitie worden getekend. U wordt allen opgeroepen dit vooral 

te doen!! Er is ook een facebook pagina: stop ontzanding Rhederlaag. Hierop kunt u natuurlijk ook reageren. 



Waar wij wonen, willen veel mensen met vakantie

Hoe zijn jullie hier zo terecht gekomen?
‘Alhoewel beiden ras Arnhemmers, woonden we vanaf 

ons trouwen jarenlang in Lunteren. Maar Arnhem en om-

streken bleef trekken. Zo ging bijvoorbeeld Mia iedere 

zaterdag naar Arnhem om daar met haar zus te winkel-

en. Uiteindelijk kochten we een stukje grond in Duiven en 

bouwden daar een huis; maar op den duur werd dat te 

groot voor ons. Via Robbie Rutgers werden we op River-

parc gewezen en zo is het gekomen.’

Wat deed je in je werkzame leven?
‘Ik werkte bijna 39 jaar bij het Congrescentrum de Werelt 

in Lunteren en Doorn in een zeer bosrijke omgeving. 

Maar de bossen trokken ons nooit zo. We zeggen wel 

eens ‘als het regent op maandag dan huilen de bossen 

op zaterdag nog’. Polders en water lagen ons meer. Ik 

werd in die tijd – bijna 25 jaar lang – vice voorzitter van de 

WSV (Watersportvereniging) Giesbeek.  We hadden zelf 

een boot; eerst een zeilboot maar later werd dat een mo-

torboot. Helaas  kreeg ik gezondheidsklachten en moest 

ik zo’n twee jaar geleden stoppen met het varen. Het gaat 

goed maar ik mis energie. Ik leef als een gelukkig mens 

maar ga de strijd wel verliezen, de medicijnen die ik krijg 

verlengen mijn leven.’  

En dan ondanks je ziekte nog wel tijd en 
zin in een bestuursfunctie?
‘Met 59 ging ik met prepensioen was nog actief bij de 

WSV maar had nog wat  tijd over. Ik kende Gerard Fisch-

er en Ben Overmaat goed. 

In de serie ‘wie zijn de mensen in het SWR bestuur (Stichting Woonbelangen Riverparc)’ inter-
viewen we deze keer Fred van Nus. Fred en Mia van Nus wonen sinds 1999 op Blauwe Reiger 7. 
Onlangs vierden zij hun 50-jarig huwelijksfeest in ’t Olde Schop.  

door Annemarie Buining

Beiden hebben op mij ingepraat en zo heb ik mij al weer 

elf jaar geleden bij het bestuur aangeboden. Samen met 

Tjeerd Bouma houd ik mij bezig met de werkzaamheden 

rondom de  transitieovereenkomst met de gemeente. Dus 

zeg maar alles rondom de  nieuwe entree, de noodweg 

en het bewaken van budgetten. Altijd fijn samengewerkt 

met Tjeerd en de gemeente.’ 

Maar toch nog steeds actief?
‘‘Op dit moment speelt uiteraard nog steeds het on-

derhoud van de oevers en de problematiek rondom de 

ontzanding (meer hierover in de nieuwsbrieven van het 

bestuur; red.).  De chemie binnen het bestuur is heel 

goed en dat maakt het prettig om samen te werken.  We 

hebben wel eens een conflictje maar we komen er altijd 

uit en na afloop drinken we een glas wijn. Het enige na-

deel van een bestuursfunctie is dat Parcbewoners ons 

soms persoonlijk aanvallen, ik heb hier een paar nare 

ervaringen mee’. Maar we wonen hier met veel plezier, 

hoe kan het ook anders op deze plek waar veel mensen 

met vakantie willen. Laten we hopen op nog veel jaren 

woongenot op Riverparc.’
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jaar. Gratis verspreiding onder 
bewoners Riverparc Lathum.

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).

Spreuk van deze tijd
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