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Kween

door De Snuffelmuis

Op een mooie dag op het bruggetje tussen Watervogel en IJsvogel zie ik vreemde
ringen in het water. Het lijkt of een steen midden in de vijver is gegooid. Van de
vroegere HBS (Hogere Burger Snuffelmuisschool) is weinig blijven hangen, maar
vaag herinner ik me iets als ‘de opwaartse druk is gelijk aan de verplaatste hoeveelheid vloeistof’… Dus die steen kan niet blijven drijven en al helemaal niet zijn bek
opendoen. Nu breekt mijn Snuffelmuizenklomp. Daar moet ik het mijne van weten.
Schildpad

Man of Vrouw

De steen drijft naar de kant en ik zie dat het een

Maar waarom weet Kween niet wat hij is? Een hond

schildpad is. Hij of zij is uiterst vriendelijk. Op de

van het mannelijk geslacht beurt zijn poot op.. maar

man af vraag ik of hij nou een hij of een zij is. Dat

een schildpad? Mijn inschatting is dat het een man

weet hij niet. Hij is altijd al alleen. Brutaal kijk ik

is. Het advies van mij is om maar eens naar een

eens achter onder zijn schild. Daar word ik ook

andere vijver te verkassen. Zijn erotische voorkeur

geen zak wijzer van. Weliswaar een staart maar

komt Kween dan wel te weten. Want daar zijn

niets waaruit blijkt wat voor een geslacht ik hier

schildpadden genoeg. Dat ziet Kween niet zitten. Ik

in de kuip heb. Een naam heeft hij/zij ook niet. Ik

blijf hier, mompelt hij, ik heb het hier naar mijn zin.

noem hem Kween. Kween zwemt er al jaren. Hij is

Heb je geen nadelen in deze vijver? Nu trap ik hem

net wakker. Dat kun je ook wel aan Kween zien. Ben

vol op zijn staart. Jazeker!! Aan de eenden erger ik

je gisteren laat naar bed gegaan vraag ik? Nee, dat

mij kapot. Ze hebben geen enkel respect. Vaak kom

was al begin november. Mijn muizenbek valt open

ik even boven om lucht te happen en dan...flots.

van verbazing. November? Dus je hebt een half

Krijg ik weer een lading groen/gele pulp in mijn bek

jaar ergens liggen pitten? Dat schijnt zo te horen.

of onder mijn kraag. Schijteenden zijn het!

Schildpadden slapen in de winter. Al honderden
eeuwen lang.

Ton Kroon
Kween wil een oplossing. Daarom opper ik het idee
om eens naar Ton Kroon te gaan. Die heeft ervaring
met flots en poepzakjes. Ton weet misschien raad.
Kween wil geen flots meer in zijn bek. Ik ga Ton
vast vertellen dat Kween er aan komt. Wordt waarschijnlijk september zal ik zeggen. Gezien de snelheid…

Ook iets wat u opvalt op het Riverparc en waar
nader snuffelwerk is vereist?
Mail: de.snuffelmuis@gmail.com

Het ontstaan van het
Grand Café Rutgers
door Annemarie Buining

Wat was er eerder het huis of het Grand Café? Ik vroeg mij dat vaak af als ik langs
het huis met het naambordje Rutgers reed. Tijd voor een gesprekje met de bewoners Rob en Marina Rutgers, die in het huis wonen dat grenst aan de parkeerplaats
van het markante Grand Café.
Grand Café Rutgers staat er nu achttien jaar. Vanaf het
begin zwaait zoon Eric (toen tweeëndertig jaar) er de
scepter. Tot voor kort huurde Eric het vastgoed van zijn
vader. Vader Rob legt uit: ‘Destijds wilde de projectontwikkelaar Bruil een horecagelegenheid neerzetten als
lokkertje voor de verkoop van de huizen. Bruil benaderde
mij toen of ik belangstelling had voor zo’n restaurant. Als
part of the deal heb ik bedongen dat ik er een huis bij
mocht bouwen. Vroeger brachten we – vanwege de watersport – heel wat vrolijke uurtjes in het kroegje door dat
hier op het voormalige steenfabriekterrein stond. Op een
keer had ik een varken bij me,’ herinnert Rob zich. ‘Dat
varken was bedoeld als cadeau voor mijn vrouw. Maar
zij wilde hem toch maar liever niet. Een andere bezoeker
had wél belangstelling en wilde het beestje slachten.
Dat vond mijn vrouw weer zielig, dus heb ik midden in
de nacht dat varkentje weer opgehaald. Uiteindelijk is
het beland bij een kinderboerderij hier in de buurt, want
beesten slachten kan ik niet.’
Een wel héél opmerkelijke uitspraak voor een man die
van beroep slager was.

Broodje beenham, het bekendste
broodje van Arnhem

Rob en Marina zijn Arnhemmers van geboorte. De ouders
van Rob hadden een slagerij in de Koningstraat, die Rob
en Marina indertijd overnamen. Ze hebben die zaak twintig jaar gerund. Later hebben ze de slagerij uitgebreid
met een Petit Restaurant, waar het beroemde broodje
beenham ontstond. ‘In die tijd hadden veel bedrijven in
de buurt (onder andere de gemeente) nog geen eigen
kantine, dus in de pauze een loopje naar Rutgers was
een lekkere onderbreking.’ Behalve het Petit Restaurant
hadden ze ook een croissanterie in de Ketelstraat en als
er evenementen waren eentje in de Rijnhal. ‘We werkten soms wel zeven dagen per week als het zo uitkwam.’
Ook tijdens het North Sea Jazz festival was het echtpaar
actief. ‘Een bekend lekkernij van ons in die tijd was een
broodje met gyrosgekruide ham. Bourgondische hesp
noemden we dat omdat we het woord gyroskruiden niet
mochten noemen.’

IJsjes in plaats van broodjes

‘Toen we hier kwamen wonen – het huis en het restaurant
werden tegelijkertijd gebouwd – hadden we de horeca eigenlijk wel vaarwel gezegd. Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en zo gingen we ijsjes verkopen vanaf
onze boot aan alle andere bootjes die hier op Rhederlaag aan het varen waren.’ Rob vertelt dat het soms wel
heel hard ging met de verkoop van ijs. ‘Dan belden we
Eric of hij met de speedboot nog een lading magnums
kon komen brengen. Maar dat is ook al lang verleden tijd
hoor,’ lacht Rob. ‘Het enige wat ik nu nog doe is een beetje handelen in boten en auto’s, dat is een hobby van me.’
‘Ja,’ vult Marina lachend aan ‘als ik ooit nog een keer op
de wereld terugkom, dan kom ik als auto want dan word
ik me toch vertroeteld…’
(Slager) Rob Rutgers: ‘Ik kan geen beest doden, nog geen spin’

Meer weten? r.c.rutgers@hetnet.nl

Aangenaam Wonen op
Riverparc
door Wim Reusken

Samen met de gemeente Zevenaar start de stichting Caleidoz Welzijn het project
Aangenaam Wonen. Het speelt in op de ontwikkeling dat in de toekomst veel
senioren langer thuis willen wonen. Zelfredzaamheid, samen redzaamheid en
levensloopbestendige woning zijn onderwerpen die dan ook meer in de belangstelling komen. Vergroten van comfort, woongemak en veiligheid in de woning. Is
uw huis klaar voor de toekomst? De projectcoördinator Aangenaam Wonen
mevrouw Marrie Boshuis van Caleidoz, geeft antwoord op onze vragen.
Wie doen er mee?

Het op Riverparc onlangs gestarte sociaal netwerk

Behalve met de gemeente Zevenaar werkt Caleidoz

Riverhulp is een enorme meerwaarde voor het langer

Welzijn samen met de Woningcorporaties Plavei en Baston

thuis wonen. Caleidoz Welzijn adviseert de enthousiaste

Wonen, de keten Dementie de Liemers, STMG case-

groep mensen bij het opstarten.

management en Seniorenraad Angerlo. Het project
zet in op nauwe samenwerking met de inwoners; de
Seniorenraad is dan ook een belangrijk partner voor ons.
Tijdens het project zoeken we ook naar samenwerking
met

lokale

ondernemers,

doorverwijzers

en

het

verenigingsleven. Om zo met elkaar de bewustwording
rond dit thema bespreekbaar te maken en te vergroten.
Waar kunnen bewoners zelf mee starten?
De bewoners van Riverparc kunnen zelf met behulp van
de online Gelderse huistest kijken of hun huis levensloopbestendig is. Daarnaast zijn er een vijftal opgeleide
vrijwillige woonadviseurs die woonadviezen uitbrengen,
gebaseerd op dezelfde Gelderse huistest. Binnen dit
project werken we nauw samen met de inwoners van
de betreffende dorpen. Voor Lathum is inmiddels een
enthousiaste klankbordgroep gevormd, die voor de helft
bestaat uit inwoners woonachtig op Riverparc, Bart van

Kunnen we ergens digitaal rondneuzen
of persoonlijk informatie vragen?

Meer informatie kunt u vinden op de eerder genoemde
site van Aangenaam Wonen. Deze zomer zijn we actief
bezig met de uitrol in Lathum, inclusief Riverparc. Een
woonadvies kunt u aanvragen door een telefoontje of
mailtje naar Caleidoz: aangenaamwonen@caleidoz.nl
telefoon: 0316 243200

Waar vinden we de benodigde
informatie?

De ontwikkelingen van het project kunt u volgen via de
lokale media, Angerlo’s nieuws, website, nieuwsbrief en
waar mogelijk ook Riverflash. Aangenaam Wonen rolt,
gedurende twee jaar uit over de gehele gemeente
Zevenaar. In mei zijn we gestart met Angerlo en Lathum.

der Eijk, Edward van Dalen en Rob Smits.
U vindt de Gelderse huistest op
www.caleidoz.nl/aangenaamwonen

Welke meerwaarde heeft dit project voor
bewoners?

Aangenaam Wonen zet naast het opplussen van woningen ook in op het langer meedoen in de samenleving.
We hebben hierbij bijzondere aandacht voor mensen met
een dementie.

Van links naar rechts: Harry Pelgrim, Germt Stuve, Jan Baars, Patricia Groenestijn, Tom Peters en Christel Hovers (Caleidoz coördinator woonadviseurs).
Het advies van de vrijwillige woonadviseur is gratis en geheel vrijblijvend. Dit
zijn de woonadviseurs van Caleidoz.

Onze kat Mick, de zwerver
van het veld bij de haven
door Abel en Lillian, Blauwe Reiger 3

Het verhaal over Redneck in de Riverflash vonden wij erg leuk om te lezen. Nooit geweten dat de haan Redneck met zijn harem op het park wonen.
Velen zullen onze kat Mick misschien wèl kennen omdat hij een jaar geleden maanden heeft rond gezworven
op en rond het grote veld tussen de haven en de rivierweg.
Vorig voorjaar zagen wij regelmatig een zwart-witte kat in het veld langs de weg lopen. Hij had voornamelijk
de voorkeur voor het fietspad. In april vorig jaar maakte we voor het eerst echt kennis met Mick. Hij lag in het
hoge gras te schreeuwen. We dachten dat hij was aangereden maar zagen al gauw dat hij vooral aandacht
wilde. Hij was sterk vermagerd en zijn koppie zat vol met wonden. We hebben hem bij het verkeer weggehaald en in het veld teruggezet. Met pijn in het hart.
De dagen erna viel Mick ons steeds meer op. Uiteindelijk hebben we hem in het veld eten gevoerd. Enkele
dagen later had hij ons huis bij de haven gevonden en zat pal voor de deur. We hebben de dierenambulance
gebeld en kregen het advies Mick te negeren. Mocht de kat over vijf dagen nog voor de deur zitten, dan
wilden ze hem wel ophalen. Maar vijf dagen negeren was voor ons geen optie en Mick ging echt niet weg.
Elke ochtend zat hij trouw voor de deur en ‘s avonds als wij uit ons werk kwamen zat hij er nog, ook als het
slecht weer was. Wij konden het niet aanzien en hebben hem uiteindelijk gevoerd en een vlooienpipet gegeven. Hij zat onder de teken en vlooien.

Na een week hebben we Mick meegenomen naar de dierenarts om te laten controleren hoe het met hem
was gesteld. Het bleek dat hij gechipt was, Mickey te heten en dertien jaar oud. Hoewel sterk vermagerd was
hij gezond. Op basis van de chip hebben wij ook zijn geschiedenis kunnen achterhalen. Zijn baasje was in
2014 overleden. Mick was op een boerderij in Zevenaar geplaatst waar hij zijn oude dag kon slijten. Daar is
hij gepakt door een herdershond en is gaan zwerven tot op Riverparc en woont dus nu bij ons in huis. Trouw
bewaakt hij onze kavel en wandelt graag gezellig mee over het park. Dan luistert hij zelfs als een hond!

Riverhulp, sociaal vangnet voor
bewoners Riverparc is opgericht
door twintig betrokken bewoners

De oproep van Ageeth Staalberg Leemkuil in Riverflash nummer twee van dit jaar
heeft veel response opgeleverd. Een lawine aan mondelinge, telefonische en mailreacties kwamen bij haar binnen. Haar nood- en tevens hartenkreet werd ruimhartig
door veel bewoners onderstreept. Soms vanuit eigen ervaring, soms vanuit betrokkenheid met de ander die in een noodsituatie komt. Het onderwerp leeft op Riverparc.
Dat is wel duidelijk geworden.
Kernwoorden
Iedereen kan qua gezondheid in een noodsituatie
raken. En dan is wat extra (nood)hulp van naaste
buren, familie niet altijd direct of voldoende beschikbaar.
Juist dan is nabuurschap van andere bewoners van Riverparc een mooie aanvulling om extra advies en hulp te
krijgen. Om dit handen en voeten te geven werden twintig
bewoners uitgenodigd die hadden aangegeven beschikbaar te willen zijn om een ander in nood te willen helpen.
In de twee bijeenkomsten kwamen snel een aantal kernwoorden op tafel: vertrouwen, geheimhouding, voelsprieten van de samenleving Riverparc, aandacht voor
signalen, aandacht tussen bewoners onderling, we willen
aanvullend zijn en kunnen we begeleiding krijgen van de
Stichting Caleidoz Welzijn.

Durven vragen
Ook werd duidelijk dat het best moeilijk is voor een
Riverparcbewoner die (nood)hulp wil vragen om dat
daadwerkelijk ook te doen. Durven vragen. Dat is niet
eenvoudig maar wel dapper als je hulp durft te vragen.

Het volgende is op dit moment
gerealiseerd:
Als groep vrijwilligers zijn we gestart onder de
naam Riverhulp.
We zullen zorgvuldig uw privacy respecteren.
• We worden de komende tijd begeleid door
mevrouw Marrie Boshuis, sociaalwerker
bij de stichting Caleidoz Welzijn
• Bewoners die (nood)hulp willen vragen kunnen
dit bij voorkeur melden via emailadres riverhulp@gmail.com of indien urgent is het
telefoonnummer voorlopig: 06 250 150 75
• Een vertrouwenspersoon van Riverparc neemt
snel contact met u op.

Oproep vrijwilligersgroep
Riverhulp aan alle ondernemers
op Riverparc
Heeft u het artikel over Riverhulp, elders in deze
Riverflash, al gelezen? De nieuwe vrijwilligersgroep Riverhulp doet een oproep aan alle bewoners van Riverparc die óók ondernemer zijn. Heeft
u een dienst aan te bieden die voor bewoners
ook nuttig kan zijn, wilt u dit alsjeblieft melden.
Voordeel voor beide partijen!
Dit kan via riverhulp@gmail.com
We denken aan zaken zoals taxi,
glazenwasser, poetshulp, schilder, tuinman,
klusjesman met waar
toepasbaar eventueel de prijzen.

Trots op de door de gemeente Zevenaar totaal vernieuwde bruggetjes en de opnieuw geschilderde bruggetjes.
Volgend jaar worden de laatste 3 vernieuwd.

GERRESSEN GROEP

GEVELRENOVATIE-SPOUWMUUR EN BODEMISOLATIE

Automaterialen/onderdelen ook
voor pleziervaart
Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek
0313-763596
info@vrvautoparts.nl

Rob Gerressen

Alles onder één dak!

06 - 50 614 805

• SPOUWMUURISOLATIE

adres: ‘t Holland 18, Duiven
Postbus 88, 6930 HB Westervoort

• BODEMISOLATIE
• GEVELRENOVATIE
• VOEGWERK

tel.: 0316 - 280 253
e-mail: info@gerressengroep.nl
website: www.gerressengroep.nl

• DAKPANREINIGING EN COATEN
• SPOUW- EN SPIRAALANKERS
• HOGEDRUK EN STRAALTECHNIEK

www.vrvautoparts.nl

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!

Rivertweet
door Wim Reusken

Beach-feest 16 juli 2016

Edward van Dalen van de River Party Club:
Gezien de weersverwachting en het onder water staande strand, ging de beachparty op 16 juli helaas niet door. Wij
proberen de beachparty eind augustus te plannen, maar dit is afhankelijk van het weer.
Nader bericht volgt.

Pantani

Gehoord langs de Rivierweg tijdens het Giro di Lathum evenement. Man: ‘Spijtig hè dat Pantani er niet meer bij is.’
Vrouw: ‘Geef mij maar …Eros Ramazzotti…’

Tom Dumoulin òf Moederdag?
Rolande van Stempvoort, Meerkoet 18:

‘Dilemma: Vandaag komt Tom Dumoulin op
de Rivierweg voorbij. Ga ik naar Tom of blijf
ik bij de broedende zwanen naast mijn tuin,
die vandaag hun kinderen geboren zien
worden… Wij zitten op de eerste rij bij onze
zwanen. Bijna ieder uur kruipt er één uit het
ei. Hoe mooi wil je het hebben! Vanmorgen
waren er drie uit. En om drie uur ’s middags
zijn het er zes. Moederdag voor de zwanen!
En dat al acht jaar op een rij op dezelfde
plaats. Sorry Tom, dat we verhinderd waren.’

Naamgeving vijvers

Op ons schiereiland zijn zes vijverpartijen.
Het ligt voor de hand om de vijverpartij
tussen de Watervogel, Wilde Zwaan en
Meerkoet nu de naam Zwanenvijver te geven.

Hartstichting

Bewoners van Riverparc, bedankt voor de collecte opbrengst van € 307,04 in de derde week van april. Een mooi
bedrag dat door de Hartstichting besteed wordt voor onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Seniorweb

Bart van der Eijk: ‘Kennen jullie Seniorweb? Daar ben ik lid van. Het is een landelijke vereniging, die ervoor staat om
ouderen digitaal fit te maken en te houden. Bij gebruik van computer, tablet, smartphone. Ze werken samen met de
leercentra in Zevenaar, Velp en Arnhem, waar onder andere computercursussen worden gegeven. Het lidmaatschap
van Seniorweb kost 29,50 euro per jaar. De hulp is gratis, behalve die aan huis, maar dan zijn de kosten laag en
betaalbaar.
Meer weten? www.seniorweb.nl
Of vraag het mij bartvdeijk@outlook.com

Redactie Riverflash

In 2015 hebben tien bewoners een vrijwillige bijdrage gegeven in de kosten van ons wijkblad Riverflash. Bedankt
daarvoor. De kostprijs voor de vijf uitgaven van dit jaar 2016 is circa vijf euro per woning. Met uw vrijwillige bijdrage
voor 2016 kunnen wij de soms tijdelijk teruglopende advertentie inkomsten opvangen.
Banknummer van Riverflash: NL58 ABNA 0608 7371 78

Giro di Riverparc di Lathum

Edward van Dalen van de River Party Club: ‘Zondag 8 mei kleurde de Rivierweg roze, mede door de goede verkoop
van de roze shirts ten bate van de River Party Club kas. Het was duidelijk: de Giro d’Italia kon ter hoogte van ons
parc op een warm welkom rekenen. In afwachting van het peloton toonde onze parkbewoner Hans Warten met
brullend geweld zijn nieuwe chopper en ook Mario Cipollini had vanwege Moederdag een plastic variant van een dame
op zijn fiets gebonden en maakte ter plaatse een ereronde voor alle moeders. Een luxe feesttent en race auto’s van
Autoparts zorgde een mooie omlijsting van een geslaagde dag.’

Vakantiedorp

Gehoord van een watersporter: ‘Een schiereiland biedt plaats aan een vakantiedorp, waar permanente bewoning
overigens niet is toegestaan.’ Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen schrijft dit op het info bord bij
Knooppunt 96 jachthaven Giesbeek. Foutje. Permanente bewoning is al vier jaar toegestaan. En is Riverparc nog
steeds een vakantiedorp?

Rhederlaag.Nextdoor.nl

Digitaal zijn we op Riverparc vaker met elkaar verbonden dan we denken of weten. Via Facebook. Of via Whatsapp
Riverparc Alert. Sinds dit vroege voorjaar is daar Nextdoor.nl bijgekomen. Nextdoor is het gratis en besloten sociaal
netwerk voor jou, je buren en je buurt. Twintig procent van de huishoudens op Riverparc is inmiddels lid. Meestal op
uitnodiging en als ‘cadeautje’ van hun buren.

Witte eend met één poot
door Angela, Wilde Zwaan 18

We hebben dagelijks drie eenden in onze tuin. Ze kwamen twee jaar geleden met hun moeder mee en zijn gebleven.
Het zijn twee mannetjes en een vrouwtje. Maandag 6 juni vond ik het witte vrouwtje in onze tuin met een gebroken
pootje. Haar broers zaten bij haar. Ik kon haar zo pakken en in overleg met de dierenarts is het pootje geamputeerd.
Omdat de wond moest genezen heeft ze een week bij ons in huis en in de tuin gelogeerd. Zie foto. In ons bad kon ze
leren zwemmen met één poot en in de tuin hebben haar broers elke dag
trouw bij haar gezeten.
Nu weet ik dat de poot is gebroken doordat ze op vrijdag 3 juni
klem heeft gezeten tussen twee vlonderplanken, verderop aan
de vijver. Ook toen zaten haar broers bij haar. Gelukkig hebben
die overburen haar bevrijd door de planken los te schroeven.
Doordat ze direct wegvloog was toen niet bekend of ze gewond
was.
Op 14 juni in de ochtend hebben we haar weer vrij gelaten.
Ze kon na een week weer goed op één poot staan en lopen. Ze
loopt anders, maar heeft geen pijn en we verwachten dat ze
zich goed kan redden in de natuur. We noemen haar nu Nelis.
Mocht je zien dat ze problemen heeft wil ik vragen mij te informeren in plaats van de dierenambulance te
bellen zodat we haar kunnen helpen in haar eigen omgeving. Probeer haar niet te vangen. Ik ben
bereikbaar via tel 06-51756090, ashacy@live.nl of een berichtje in de brievenbus op de Wilde Zwaan 18.

Liander is al in volle gang bezig met infra structurele werkzaamheden voor aansluiting van bekabeling en pijpleidingen voor de nieuw te bouwen
woningen liggend aan de haven.

De stand van zaken betreffende de kavels bij de haven is op dit moment zo dat er drie kavels, onder voorbehoud, zijn
verkocht. Dit wordt eind deze maand ook bekend gemaakt in de nieuwsbrief van onze stichting SWR. Op dit moment is
Liander bezig om de nuts aansluitingen te maken voor de vijf kavels. Begin september zal worden begonnen met de bouw.
Laatste nieuws: er zijn nu twee bouwkavels definitief verkocht. Eind september wordt begonnen met de bouw.

‘Glasbak en brievenbus broederlijk naast elkaar’ maar of deze broederschap
werkelijk zo vredig en veilig is op dit drukke punt ? Alternatieve plek voor de
brievenbus is voorhanden even voorbij kruispunt Watervogel links en rechts.

Gedupeerde eigenaar van een van de
woningen aan het water schreef bijgaande
tekst als dank aan de inbrekers.

Colofon
Riverflash
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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).

WINES & DRINKS

MANGONE
Specialist op het gebied van bliksembeveiliging
aardingssystemen en overspanningsbeveiliging
+31 (0)13-468 54 74

www.aardnet.nl

Selenakker 30
5047 TP Tilburg

info@aardnet.nl

BESTEL NU!
blauwe-wijn.nl

Onze kwaliteit is uw veiligheid!

UW RIVERPARC MAKELAAR

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

Gedicht van Ageeth Staalberg Leemkuil
Genieten aan de dijk
De ene bloem maakt plaats
Voor de ander om zich te ontwikkelen
En tot bloei te komen
De bloemen verwelkomen je
Bij iedere stap op de dijk
Ieder uur, iedere dag
Elke week in de zomertijd
Verandert de wilde bloemenpracht
De pluizenbol laat de sporen achter, daar
En komt terug het volgende jaar.

Sonsbeekweg 30
6814 BC Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 3828853
Mobiel: +31 (0)6 83678791
E-mail: info@vansonsbeeckmakelaars.nl

