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“Redneck” en zijn harem

De nesten in de bomen op weg
naar ons parc
door Rudy Willemsen

Op weg naar ons parc passeer je aan je linkerhand een groep bomen. Het zijn populieren waar veel nesten in zitten. Nee, het zijn geen kraaiennesten of nesten van
raven, het zijn nesten van roeken.
Roeken zijn echte kolonievogels en bouwen hun

De roek wordt vaak aangehaald als bestrijder van

nesten in een of meer bomen met tientallen, soms

insectenplagen. Roeken voorkomen minstens zoveel

tot enkele honderden bij elkaar. Vanaf februari

schade als dat ze aanrichten en zouden dus als

worden de kolonies bezet door roekenparen die hun

nuttig beschouwd moeten worden. Het is een be-

hele leven bij elkaar blijven. Met het door elkaar

schermde vogel en mag niet zomaar verjaagd

kah-kah-kah-geroep gaat het er luidruchtig aan toe.

worden. Toch worden op steeds meer plaatsen vergunningen afgegeven om ze te verjagen of zelfs af

De roek is gemakkelijk te herkennen aan de kale

te schieten. Hierdoor neemt het aantal broedparen

snavelbasis, waardoor de snavel een stuk langer

in Nederland sinds begin 2000 af. Gelukkig is bij ons

lijkt. Hij komt minder in ons land voor dan de kraai.

zijn huidige leefomgeving aan de dijk voor niemand

Het voedsel van de roek bestaat uit een breed scala

storend.

van bodeminsecten en andere ongewervelde, zaaigoed en kleine zoogdieren. Ze vinden dit op akkers
en weilanden.

Je kunt aan roeken zien dat het voorjaar eraan
komt. Ze maken zich dan op voor het broedseizoen
en vliegen druk heen en weer met kleine takjes en
andere nestbenodigdheden. De broedduur bedraagt
ongeveer achttien dagen. Vier weken erna vliegen
de jongen uit.
Bij de rotonde van de AVR Vuilverbranding is een
nog grotere roekenkolonie met wel 100 nesten aan
het broeden.

Riverparc is
‘terug naar mijn jeugd’
door Annemarie Buining

Herman van de Weerd is een van de eerste bewoners op Riverparc. Hij heeft
destijds meegeholpen met het tot stand komen van de legalisatie. Eens horen wat
deze éminence grise ons kan vertellen over hoe het ooit begon. Samen met Wikky
met wie hij al ruim vijftig jaar is getrouwd, woont hij aan het strandje.
Herman vertelt dat hij voor dit huis heeft gekozen omdat
het precies op het zuiden ligt. Destijds heeft hij het met
het kompas in de hand uitgemeten. ‘We kwamen uit een
bosrijke omgeving bij Dieren, dus nooit zon en nu wilden
we een huis met de kamer op het zuiden. En’, zo vervolgt hij, ‘dit huis had als enige in de rij een rechthoekig
grondstuk. In januari 1997 toen het vroor dat het kraakte
(laatste Elfstedentocht) en je over het meer kon lopen, is
met de bouw gestart (zie foto) en in augustus hebben we
het huis betrokken. De grijze Moorse huizen stonden er
toen al en de rest is allemaal later bijgebouwd.

De IJssel liep langs Giesbeek, die is pas later verlegd.
Het grappige is dat de naam Van de Weerd afkomstig is
van het woord uiterwaard.’ Herman heeft de kweekschool
in Arnhem gedaan en van dezelfde juffrouw Duifjes les
gehad als Jan Siebelink (zie het boek: Knielen op een
bed violen). Maar naast het lesgeven op een basisschool
in Steenwijk heeft hij ook een aantal onderwijsaktes gehaald voor onder andere wiskunde en uiteindelijk belandde hij op het Rhedens in Rozendaal waar hij tot zijn
72e zo’n vijfduizend kinderen aan een diploma heeft geholpen.

Eigenlijk heet ik Uit ter Waard

Herman is geboren in Oosterbeek en tijdens de oorlog
toen het ouderlijke huis werd verwoest, met zijn ouders
naar Rheden vertrokken. In ‘44 heeft zijn moeder hem
nog lezen, rekenen en schrijven geleerd. ‘Ik kon een klas
overslaan en beginnen in de tweede klas van de Christelijke school in Rheden. Maar de hoofdmeester zei ‘nee’ en
toen nam mijn moeder me mee naar de openbare school
en daar mocht het wel,’ aldus Herman. ‘Ik speelde als
kind al op deze plek waar de steenfabriek de Muggenwaard stond. Toen was dit gebied nog de uiterwaarden
van het dorp Rheden.

Herman van de Weerd met echtgenote Wikky al 50 jaar
samen en nog straalverliefd!

januari 1997 , ijskoude start bouw nieuwe fase Riverparc

Provincie: wilde geen ontzanding meer
vanaf 2002

‘Toen we hier kwamen wonen werd er door de projectontwikkelaar gezegd dat je hier ‘binnenkort’ permanent
kon wonen. Nou dat heeft wel meer dan twaalf jaar
geduurd. In 2003 werd de vereniging voor Vrij Wonen
Riverparc opgericht en ik heb heel wat uurtjes door gebracht op de zolder van het toenmalige gemeentehuis
in Angerlo om in de archieven redenen te vinden voor
het legaliseren. Het grappige is dat deze argumenten nu
weer gebruikt kunnen worden bij de problematiek van
de ontzanding. Destijds heb ik een provinciaal besluit
gevonden uit 2002 waarin staat dat het geen zin meer
heeft om het Rhedermeer verder te ontzanden omdat de
onderlaag te veel grind en klei bevat en ondoordringbaar is. Zelfs de baggeraars hebben in een brief toegegeven dat ontzanden zinloos is. Het is voor mij dus onbegrijpelijk dat dit nu weer speelt in 2016. Besluiten worden
kennelijk teruggedraaid,’ aldus Herman.

Lathumse school: Kwaliteit,
Warm en Geborgen
door Ben Overmaat

Kwaliteit, veiligheid en geborgenheid, saamhorigheid en persoonlijke contacten, al
deze aspecten zijn kenmerkend voor het vriendelijke schooltje in onze achtertuin.
We zijn in gesprek met de Stichting ‘Vrienden van de Lathumse school’ in Lathum
die al een kwart eeuw vol overgave ondersteuning biedt aan de ds Jonkersschool.
De school bestaat uit drie jaargroepen: onder-midden en
bovenbouw, groep 1,2,3 , groep 4,5,6 en de jaargroep
7,8. Er staan momenteel 57 leerlingen ingeschreven.
Verder is er ook nog de peuterspeelzaal ‘Het Jonkertje’ in
hetzelfde gebouw met nu vijf kinderen. Hier kunnen altijd
kinderen voor aangemeld worden.
Ik zit aan de eettafel aan de Bandijk te Lathum met Joost
du Croix , voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Lathumse school, samen met zijn kompaan Michel van
der Wagt , ouderlid binnen de Medezeggenschapsraad
van de Jonkersschool. Beiden vertegenwoordigen een
grote groep ouders en bewoners en leveren allerlei
ondersteuning aan de Lathumse basisschool. Genoemde
heren zijn ouders van kinderen die op de Jonkersschool
zitten.

‘Warme ontmoetingsplek‘

SPO en Vrienden van de Lathumse school
“Het leek er even op dat de Lathumse school haar deuren
moest gaan sluiten, maar door de samenwerking die nu
ontstaan is tussen SPO de Liemers (de stichting waaronder de Jonkersschool valt) en de Stichting ‘Vrienden
van de Lathumse School’ kan de school de komende
jaren voortbestaan en wellicht zelfs weer gaan groeien
in leerlingenaantal. Deze samenwerking bestaat uit een
grotere betrokkenheid van de ‘Vrienden’, de ouders en
de dorpsgenoten bij het onderhoud en de buitenschoolse
activiteiten. De verantwoordelijkheid van het onderwijs
blijft vanzelfsprekend vallen onder SPO de Liemers en
samen (SPO de Liemers en ouders/inwoners) gaan wij
ervoor zorgen dat deze mooie school een goede toekomst heeft in Lathum.
Als ouders en dorpsbewoners leveren we handjes en
voetjes aan het onderhoud van schoolgebouw, speel-

“Onze school is een warme ontmoetingsplek, voor oud-

plaats, speeltoestellen en tuin. Dit doen we onder andere

ers en kinderen, met kwalitatief verzorgd en goed onder-

door het organiseren van klusdagen. Niet alleen nuttig,

wijs. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Cito uitslagen. Die

maar ook nog eens erg gezellig. Onze inspanningen wil-

liggen rond of boven het landelijke gemiddelde en voor

len we de komende jaren samen met de school gaan in-

een kleine school is dat een uitstekende prestatie. Op

tensiveren.”

deze leefbare en prettige school in een dorp waar de
hoofdfiguur van Siebelinks ‘Knielen op een bed violen’
zijn jeugd heeft doorgebracht – en alleen daardoor al
landelijke bekendheid geniet – is pestgedrag iets waar
ze niet of nauwelijks mee te maken hebben. De kracht
van een kleine school vertaalt zich in een veilige plek
voor jonge kinderen om ongestoord en geconcentreerd
te kunnen leren.”
‘Vrienden van de Lathumse school’,
links Michel van de Wagt en rechts Joost du Croix

De Stichting Vrienden van de Lathumse school zal hierin een belangrijk rol gaan spelen. De stichting beschikt
namelijk over een potje van de opbrengst van de verkoop
van de voormalige directeurswoning. Deze reservepot
wordt ook al enige jaren gebruikt voor de financiering van
schoolactiviteiten zoals de Kerstviering of schoolreisjes.

Samenwerking
“Om de kwaliteit van het onderwijs op niveau te houden zal een onderwijskundige samenwerking met de basis-school De Wiekslag in Duiven plaatsvinden. Deze
samenwerking biedt onze school meer onderwijskundige
mogelijkheden, voor wat betreft de inzet van extra faciliteiten als remedial teaching, interne begeleiding van
leerkrachten en leerlingen en vervanging bij ziektes. We
zien deze samenwerkingsvorm als een echte win-win;
kwalitatief onderwijs blijft gewaarborgd en met elkaar verzorgen we het onderhoud van het schoolgebouw,” aldus
de twee woordvoerders.
De stichting Vrienden van de Lathumse school doet een
beroep op de inwoners van het nabij gelegen Riverparc
bij hun keuze van een basisschool om nadrukkelijk te
overwegen dat zij kiezen voor kwaliteit, geborgenheid en
veiligheid wanneer zij kiezen voor de school in Lathum.

Vrijwilligers met vereende krachten samen sterk
voor De Lathumse school.

Prullenbakkennieuws
door Paul Meima

Al geruime tijd schaam ik mij als trotse hondenbezitter. Waarom?
De meeste lezers zullen het antwoord wel weten: hondenpoep.
Op vrijwel alle grasvelden in onze mooie wijk (of wat te denken
van het vrije kavel langs de haven) ligt het bezaaid met drollen.
Ja, een hond doet nu eenmaal zijn boodschap buiten en ja, een
grote hond draait ze gemiddeld wat groter.
Als de moeite genomen wordt een hond uit te laten, wat is dan de moeite om de rommel ook op te ruimen?
Dat hoort er, hoe vervelend het blijkbaar ook is, nou eenmaal bij. Zoals de Belastingdienst al jaren predikt:
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker’. En laten er nu voldoende prullenbakken en hondenzakjes beschikbaar zijn op Riverparc om het voor iedereen gemakkelijk te maken.
Niemand zal zich waarschijnlijk aangesproken voelen door deze tekst. Maar, laat ‘niemand’ de volgende keer
als hij of zij de hond uitlaat wel de medebewoners een plezier doen door de grote boodschap van de hond
op te ruimen. Zodat ik mij niet meer hoef te schamen als ik met mijn honden aan het wandelen ben en dat
dit nieuws gewoon de prullenbak in kan. Waar het hoort.

door Ageeth Staalberg Leemkuil

Vangnet voor Riverparc bewoners
Vandaag viel de Riverflash, met diverse nuttige informatie over de bewaking app, de
ontzanding, gemeentezaken en feestjes weer door de brievenbus. Ik voeg hier graag
nog een onderwerp aan toe, namelijk: Het Sociale Vangnet.
Ik zal uitleggen waar ik het over heb. Ik ben 66 jaar

Mijn voorstel is op Riverparc een sociaal vangnet op te

en heb in vijf jaar twee keer kanker gehad, een lieve

richten, niet perse voor ons, maar voor iedereen die in

zoon verloren en een lieverd (76) in huis die al twaalf

soortgelijke situatie hulp nodig heeft. Je moet er toch niet

jaar Parkinson heeft. Toen wij oktober 2014 even echt

aan denken dat er eerdaags iemand op de vloer ligt en

iemand nodig hadden vóór, tijdens en kort na mijn op-

niemand op de hoogte is.

eratie bleek dat heel moeilijk. In zo’n situatie ben je gedwongen in Zevenaar te gaan zoeken bij Caleidoz of de
gemeente en/of de thuiszorg. Bij het systeem dat dan in
gang wordt gezet duurt het minstens zes weken voordat
het iets oplevert. Of ze hebben niemand voor de omgeving. Ook al is het voor direct en voor tijdelijk. Het
bleek onmogelijk. Daarbij komt dat de gemeente ook
kijkt naar het aantal bouwstenen van je huis; bij veel
stenen, kun je het zelf wel betalen. Alleen ging het daar
niet om. Het ging om de situatie ín dat stenen doosje.
Het aanreiken van hulp.
De gemeente wilde niets doen en we kregen geen indicatie. Het advies was hulp in de familie of omgeving
te zoeken. Alleen hebben wij geen familie in de buurt.
Met bijna in ieder huis twee ouders of volwassenen die
werken is zo’n regeling in een situatie als de onze bijna
onmogelijk. Afgezien van het feit dat meerdere mensen
mogelijk al zelf zo’n extra taak in hun omgeving hebben.
Bovendien kun je niemand dwingen jou te helpen. Inmiddels zijn we met twee borstamputaties en een rugoperatie van mijn lief, drie operaties verder. Met mij gaat
het gelukkig nu na zestien maanden weer goed.
We hebben nu een alarm en een traplift. Als ik weg moet
komt er een vrijwilligster die ook op het Parc woont af en
toe een kop thee drinken. Na ruim anderhalf jaar tragiek
zijn wij met twee keer in de week thuiszorg en enkele vrijwilligers van buiten het Parc uiteindelijk een stuk verder
gekomen.

OPROEP

Wie wil als vrijwilliger en/of tijdelijk samen met mij
een sociaal vangnet oprichten. Doel is om mensen
in (grote) nood (eventueel tijdelijk) te helpen en
bij te staan. Wie denkt er met mij mee? U krijgt
gegarandeerd antwoord.

Voorbeelden van waar ik aan denk:
- Boodschapje doen
- Naar de apotheek medicijnen ophalen
- Rijden naar de dokter
- Kopje thee drinken en bij praten
- Even om de deur kijken of alles goed is
- Wasje ophangen
- Of gewoon naar de oudere buren
een beetje omkijken
Ageeth Staalberg Leemkuil
Zilvermeeuw 9
ageeth@xs4all.nl

Riviereiland Riverparc
Wist u dit? Riverparc lijkt op dit plaatje op de kaart van Nederland. En de bewoners
van Riverparc wonen op Riviereiland Riverparc.
Als je op Funda.nl een te koop staand huis op
Riverparc bekijkt, dan wordt op de kaart van
Google aangegeven: Riviereiland Riverparc.

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

Computer ziek?

De PC-arts
Tel 06 13 689 352

www.pc-arts.nl

h.wolters@pc-arts.nl

Bel De PC-arts!

COLUMN

“Redneck” en zijn harem
Snuffelend langs de taluds van het Riverparc kom ik hem
plotsklaps tegen. Bovenop een van de stenen staat hij
daar statig de uitzicht te houden. Wanneer ik eens over
zijn gevederde schouders mee kijk zie ik waar hij op let.
Tussen de stenen en de grasbegroeiing scharrelen maar
liefst 7 hennen rond en pikken alles wat van hun gading
is op. Die zijn van mij tokkelt hij. Ik vraag aan hem hoe
hij heet en het blijkt ‘Redneck’ te zijn. Die naam dankt hij
aan zijn rode kleur

Waarom zoveel vrouwen?
Ik vraag wat hij met zoveel vrouwen doet. Een hen is
toch genoeg? Meestal heb je daar met je poten al meer
dan genoeg aan.

En hoe kom je hier op Riverparc verzeild?
Al verder tokkelend verteld hij zijn verhaal. Er werden 6
eieren onder een broedse kip gelegd. Die kip liep al een
tijdje hier rond. Daarvan kwamen er 4 uit en een daarvan
was ik. Op voorhand was ik al op de hoogte dat ik niet al
teveel mijn snavel met kukel geluid moest openen. Deed
ik dat wel dan was mijn leven kortstondig. En zo is de
afspraak met mijn baas. Door de week mag ik om 09:00
mijn hok uit en in de weekenden om 10:00.

Wat doe je voordat je de eerste keer
kukelt?
Onderaan het trapje wacht ik mijn meiden op. En met
een glimlach verteld hij dat hij dan eerst gaat stempelen. Stempelen vraag ik quasi nonchalant. Dat heet in
mensentaal gewoon seks voegt hij toe.
Zo..dan weet ik dat dus ook weer.

Ben je bekend op het Parc?
Denk het wel. Wanneer er iedere dag 4 tot 6 eieren in
het hok liggen en de baas eet ze niet allemaal zelf op dan
heeft menigeen al eens zo’n eitje geproefd. Hij deelt ze
namelijk uit. Is toch mooi. Eieren van jullie eigen talud.

Ben je een Barnevelder?
Enigszins op zijn teentjes getrapt antwoord hij. Dat zou
ik niet willen zijn. Wij zijn zijdehoenders. Wij hebben ook
geen veren maar een soort donsharen. En als soepkip
zijn wij ook niet geschikt. Ons vlees is zwart en niet te
pruimen.

Heb je nog wensen?
Ja. Ik hoop zelf nog een keer vader te worden. Maar
wanneer de baas al de eieren raapt en weggeeft zal dat
er niet van komen.

Ook nog een tip?
Ook die heb ik nog. Er lopen zoveel leuke katten, honden enz. rond. Maar volgens mij zitten er in de diverse
woonkamers ook nog leuke dieren verstopt. Laat mensen
eens vertellen over hun huisdier. Al is het maar over de
vis in het aquarium. Het is altijd interessant om te weten
wat er leeft op het Riverparc
Reacties: de.snuffelmuis@gmail.com

Nieuws van de riverpartyclub
We hebben als commissie weer verschillende activiteiten gepland.
Hieronder leest u ons activiteitenprogramma voor 2016.
Op zondag 8 mei om ongeveer 13.30 uur komt de Giro d’ Italia hier langs, over de Rivierweg.
Daar willen we een feestelijk moment van maken met een “Koek & Zopie”- tent op de hoek van de
Rivierweg/ Uitmeentsestraat. We staan er van 11.30 tot 14.30 uur.
Elkaar ontmoeten, samen genieten, met een kopje koffie/ thee of een glas limonade met iets lekkers.
Kom met de fiets!
Samen met alle bezoekers van het Riverparc fietsen we na afloop eerst naar het dorp Lathum om ons met de dorpsbewoners te verenigen en vervolgens fietsen we in één stoet door naar Rheden, via het pontje, om het peloton nogmaals aan te moedigen. We komen nog bij u aan de deur om u persoonlijk uit te nodigen en met de vraag of u een
roze petje wilt kopen in de Giro kleur, want we vinden het leuk om daar samen gekleurd te staan! Bovendien vraagt
de kas van de Riverpartyclub om aanvulling.
Op zaterdag 16 juli is er een Riverparc Beach-feest op ons eigen bewonersstrand. In ieder geval met een barbecue
en de verdere invulling van deze dag is nu nog niet bekend. U hoort nog van ons, maar houd 16 juli vrij!
Op zaterdag 24 september, Nationale Burendag, organiseren we een bloembollenevenement hier op het parc.
We verkopen krokussen voor uw eigen tuin of voor ons parc en die gaan we samen poten op de Burendag.
Aan het einde van de middag hebben we een gezellige afsluiting.
Rond Kerst en Oud-en Nieuw wordt er weer een feestelijk evenement georganiseerd.
Marcel van der Burgh is onze gelederen komen versterken, waar we blij mee zijn.
U vriendelijk groetend,
Edward, Monique, Astrid, Ghonda, Marcel en Marja van de Riverpartyclub.

In de bocht naar Riverparc staat het bord fietsknooppunt 97
met een nieuwe toelichting over de historische locatie Bahr.
We lezen onder andere:”Ongeveer een eeuw geleden zijn
enige resten van het kasteel Bahr teruggevonden, iets ten
noorden van de plek waar u nu staat”.
Dus op de open vlakte tussen GC Rutgers en GC de
Bolder. Wat zou het mooi zijn als de eigenaar, beheerder van
dit gebied (Leisurelands) een paar contouren van de kasteelfundamenten zal gaan markeren met landschappelijk mooie
hagen.

Kaasboer Leon Kuit een bekend
en vertrouwd gezicht
door Ben Overmaat

Wie kent hem niet? De kaasboer die wekelijks met zijn karakteristieke bestelwagen op de woensdagavond tussen half zes en half negen op het parc rondrijdt. We
hebben het over Leon Kuit, 36 jaar uit Doetinchem, die zijn producten hier al ruim
twaalf jaar aan de man brengt: Hollandse- en buitenlandse kaas, scharreleieren,
nootjes, worst en jam.
De kazen uit allerlei plekken uit ons land – zowel de
boeren- als de gewone Goudse kaas – zijn op een
natuurlijke manier gerijpt waardoor het vocht uit de
kaas verdampt. Hierdoor krijg je een steeds pittigere kaas.
Leon is de vriendelijkheid zelve en zijn aangeboren handicap
aan armen en handen vormen geen beletsel voor hem. Met
een opgewekt gezicht, vliegensvlug en handig bedient hij zijn klanten. Hij vertelt: ”We hebben
zeven soorten boerenkaas en de rest is Hollandse kaas. Onze groothandel rijpt alle kazen zelf af,
zodat wij de smaak krijgen die we willen. In de meeste kazen bij supermarkten zit meer vocht en
daardoor minder smaak.” Leon heeft uitstekend contact met de vaste klanten hier op het parc, die
allemaal erg te spreken zijn over zijn klantvriendelijkheid en goede producten. Onder de kinderen
heeft Leon èchte fans. Die maken tekeningen en knutselwerkjes voor hem. Regelmatig heeft hij
spraakmakende acties. Bijvoorbeeld tijdens de Sinterklaastijd waarbij gespaard kan worden voor
een ambachtelijke banketletter die door zwarte piet wordt thuis gebracht.
Meer weten? www.kaasserviceaanhuis.nl of spreek Leon gewoon aan.

Kaasboer Leon Kuit; altijd vriendelijk en plichtsgetrouw. Leon maakt deel uit van de Kaasservice aan huis en hij bezoekt
klanten in het rayon Riverparc, Lathum, Giesbeek, Angerlo, Doesburg, Dieren, Ellecom en Spankeren.

De Koppenwaard en Knooppunt 97
Door Wim Reusken

“De Koppenwaard krijgt het oude boerenlandschap

“Het verbodsbord heb ik wel gezien hoor”, zegt een dijk-

terug” schrijft de Gelderlander op 6 april nadat er in De

bewoner lachend. Tips over de mooiste struinroutes wis-

Kommensaal in Lathum een informatie avond is geweest.

selt hij uit met anderen. Moeten we dan 2 jaar wachten
tot het verbodsbord weg is, want dan pas zijn de officiële

Bij het dorp Lathum ligt buitendijks De Koppenwaard,

struinpaden gerealiseerd. Een Koppenwaard wandelroute

een voormalig steenfabriekgebied. Je kunt vanaf de dijk

van 2 kilometer en een Lathumse wandelroute van 4 ki-

nu het gebied in, maar al snel zie je na 400 meter een

lometer is dan gereed.

verbodsbord staan, dat om veiligheidsreden door Natuurmonumenten is geplaatst. In de pauze van de infor-

In de inleiding van de genoemde bijeenkomst wordt

matie avond sta ik met bewoners van het dorp Lathum

verteld “geen maïs velden meer, wel weiland met koe-

voor een mooie kaart van het gebied. Het toekomstige

ien, meer hagen en heggen, meer bloemen, je kunt er

beeld wordt daarmee tastbaarder. Voor mij is het nu een

de veldleeuwerik horen, het gehele gebied wordt weer

verboden gebied. Maar al snel wordt me duidelijk dat

toegankelijk voor iedereen”. En dat allemaal op wandel-

bewoners van Lathum het als hun gebied zien. Ze heb-

afstand van Riverparc. Over twee jaar.

ben er in hun jeugd gespeeld. Hun vaders werkten op de
steenfabriek. En daarom struinen ze nu ook regelmatig

Op www.rivierklimaatpark.nl kunt u informatie over

door dat gebied.

de Koppenwaard vinden.

Colofon
Riverflash

Redactie

Jaargang 4 nr 2, april 2016

Redigeren en advies Carla van Dokkum

Hoofdredacteur

Ben Overmaat 		

benobe@hotmail.nl

Redacteur		

Wim Reusken 		

w.reusken@chello.nl

			Annemarie Buining

Riverflash verschijnt 4 maal per

Advertenties		

Wim Reusken

jaar. Gratis verspreiding onder

Fotografie		

Onno van Dokkum

bewoners Riverparc Lathum.

Vormgeving		

Boudewijn Willekes 		

Druk 			

DrukwerkMAX

Uw tips

buininga@hotmail.com

info@flapon.nl

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
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