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PARASKEVIDEKATRIAFOBIE

Van je bijgeloof af ?
Het is so Easy
Door De Snuffelmuis

Het is een vrijdagmiddag in januari en ik loop
op de Watervogel ter
hoogte van huisnummer 38. Het is even na enen. Een
auto naast mij gaat volop in de remmen. Ik schrik mij
het muizenlazerus. De auto keert en rijdt spoorslags
terug. Zie nog net dat de chauffeur stopt en ergens
naar binnen rent.
Ik wil het mijne ervan weten en bel aan. Een
bleke snoet verschijnt in een kier van de deur.
‘Kan ik soms ergens mee helpen?’ vraag ik.
Met overslaande stem vertelt de persoon dat
hij last heeft van het paraskevidekatriafobie. ‘De
wat?’ vraag ik. Het blijkt om een angststoornis
voor vrijdag de dertiende te zijn. Bovendien
was het ook nog eens precies 13:13 uur en als
klap op de vuurpijl bleek er een zwarte kat te
zijn overgestoken. Ik schiet in de lach. ‘Ja lach
maar,’ hoor ik tussen de kier van de voordeur.
‘Het zal je maar gebeuren.’ Dus leg ik uit dat
die kat daar altijd oversteekt en som een paar
van zijn ondeugendheden op.
Huiskat
Het is dan ook bijna ‘de huiskat van Riverparc’
en hij heet Easy. Nou hebben muizen het niet
zo op katten, maar deze is mijn vriendje. Het is
een schat van een beest. Easy is veertien en
bijna iedereen kent hem. Als je met je boodschappen richting keuken loopt, dan helpt Easy
graag een pootje mee, alleen kom je er later
wel achter dat je boterhammenworst foetsie is.
Zie je kinderen met een poppenwagen, gegarandeerd dat Easy zich als baby heeft opgeworpen. Het kan ook zo maar dat de mand van
uw eigen poes door Easy bezet wordt gehouden. Maakt Easy niet uit... Daar waar een
kattenluikje is, weet hij de weg.

Café-restaurant
Sommige woningen beschouwt hij als zijn
privé café-restaurant. Is je whiskas plotseling
op? De dader ligt niet op het kerkhof maar is
met grote zekerheid deze zwarte boef. Zie je
een auto rijden met op het dak een kat? Dan is
dat vast en zeker Easy. Al rij je er mee naar
Amsterdam, maakt niet uit. Easy springt er pas
af wanneer het hem zint. Easy beslist. Enfin, ik
vertel dat aan de persoon met paraskevidekatriafobie en hoop dat het hem een beetje van
zijn fobie heeft afgeholpen. Maar niks van dat...
Als de deur dicht gaat hoor ik nog net: ‘De
volgende keer rij ik wel via de Meerkoet.’ ‘Maar
een Meerkoet is ook zwart,’ probeer ik nog.
En dan vraag ik mij enigszins verward af, zit
ongeluk nu in het soort van het dier of heeft
het te maken met de kleur zwart?
Mail naar: de.snuffelmuis@gmail.com

Bescherming

waardevolle
bomen
Door Wim Reusken

Menig bewoner van het dorp Lathum betreurt de kap
van de monumentale rode beuk in de Kerkstraat. “De
Kerkstraat in Lathum, 1955 ( Liemers Museum Zevenaar)

achtergebleven boomstronk lijkt nu wel een totempaal”,
is een van de bewoners reacties uit het dorp Lathum.
Bij de Pastorie de Olde Wehme, Kerkstraat 10 in Lathum is begin
vorig jaar een monumentale tweehonderd jaar oude rode beuk
gekapt. Het was een beeld bepalende boom.
De omvangrijke stam staat er nog, pal aan de Kerkstraat. Tijdens
de bezorgronde van een honderdtal Riverflash’ in het dorp
Lathum raakte ik daarover in gesprek met enkele dorpsbewoners.
‘De boom in het midden van nevenstaand oud dorpsgezicht is
gekapt. Waarom was dat nodig? En hoe worden waardevolle
bomen op particulier terrein beschermd?’
Samengevat waren de reacties van de gesproken dorpsbewoners:
“Het heeft ons overvallen.” “We hadden bezwaar moeten maken
tegen de vergunning aanvraag. Zo urgent was het niet.” “Heb van
een boomdeskundige vernomen dat met een juiste tijdige
behandeling/snoeiproces de boom nog vele jaren had mee
gekund.” “Doodzonde maar niets ( meer) aan te doen.” “Het
restant lijkt wel een totempaal”.

Kerkstraat in Lathum, anno nu

Totempaal

We mailden de gemeente Zevenaar en legden onze vragen aan
hen voor. Het antwoord volgde snel:
“Op 12 november 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor
het kappen van een boom bij genoemd pand in Lathum. Het
betrof de ‘rode beuk’. Omdat deze boomsoort op onze lijst met
waardevolle bomen staat, is er een kapvergunning nodig. Wij
hebben de aanvraag inhoudelijk beoordeeld. De beuk bleek
aangetast door de parasitaire reuzenzwam. Omdat de boom
daardoor een mogelijk gevaar vormde voor de omgeving hebben
wij besloten om in te stemmen met het kappen. Als voorwaarde
in de vergunning hebben wij een ‘herplant plicht’ opgenomen, te
weten ‘de herplant plicht voor een boom van de eerste grootte,
soort nader te bepalen’,” aldus de gemeente Zevenaar.
Op de lijst met ‘waardevolle bomen op particulier terrein in de
gemeente Zevenaar’ staan er twaalf in Lathum en negenentwintig in Giesbeek. Op Riverparc staat er geen een. Wil je weten
waar deze bomen staan ga dan naar www.zevenaar.nl en zoek
op kap en bomenlijst.

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

TE

Contact op nemen met Riverhulp?

Trots op de door de gemeente Zevenaar totaal vernieuwde bruggetjes en de opnieuw geschilderde bruggetjes.
HUUR
AANGEBODEN
Trots
op de door de gemeente Zevenaar totaal vernieuwde bruggetjes en de opnieuw geschilderde bruggetjes.
Volgend jaar worden de laatste 3 vernieuwd.
Volgend jaar worden de laatste
3 vernieuwd.
Contact
op nemen
met Riverhulp?
GERRESSEN
GROEP

woningen
op Riverparc te Lathum
(nabij
Automaterialen/onderdelen
ook
Arnhem).Deze
woningen
zijn voor zowel
voor
pleziervaart
korte alsook langere perioden te huur.
Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek
Prijzen vanaf € 950,-- eclusief GWL per maand.
0313-763596
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
info@vrvautoparts.nl
Kroon Bouwbeheer 0313-632271 of 06-22454169
www.vrvautoparts.nl
of per mail info@riverparcverhuur.nl

dboobppbk=dol
bm EN
Deze isContact
te
bereiken
onder
nieuw
telefoon
nr.
GEVELRENOVATIE-SPOUWMUUR
d bs bi ob klop
s^ qfnemen
b J p m l met
r t= jb _rkRiverhulp?
l r=aBODEMISOLATIE
oj bfp li ^q bf
0657331408
via e-mail
riverhulp@gmail.com
Deze is of
te bereiken
onder
nieuw telefoon nr.

Deze
onderriverhulp@gmail.com
nieuw
telefoon
nr.
Rob
Gerressen
0657331408
ofëå via
o çisÄ=
dte
Éê bereiken
êÉ
ë É e-mail
^Alles
ä ëÉçonder
=
åÇ Éêéén
= dak!
ÝÇÝ~ åâ =>
06
-= 50
614
805
M
S
J
S
=
Q
N
R
U
=
M
M
R
=
0657331408
of
via
e-mail
riverhulp@gmail.com
Tip: misschien verstandig om deze gegevens bijvoorbeeld in
adres:
18,
Duiven
~ Ç ê‘t
=ØÉ=Holland
eí ëçäWäverstandig
~N
åU
I te
Ç
=á=
ahangen.
î ì Éom
å deze
uw Riverparc
meterkast
Hulp
nodigbijvoorbeeld
hebben kan
Tip:Postbus
misschien
gegevens
in
6930
HB
m çë Äí ì 88,
Uë U
I=
=PSM
=eV
_= Westervoort
=ët ÉíÉîê ç íê
Tip:Riverparc
misschienmeterkast
verstandig
deze Hulp
gegevens
bijvoorbeeld
uw
te om
hangen.
nodig
hebben kanin
behoorlijk
onverwachts
komen.
Riverhulp
is
naoberschap
in
tel.:
0316
253
í ÉW
=M
ä N
PK =S- 280
JM
= O=
OR
PU
uw
Riverparc
meterkast
te
hangen.
Hulp
nodig
hebben
kan
behoorlijk
onverwachts
komen.
Riverhulp
is
naoberschap
in
noodgevallen.
É ãJ ~ W
=áá äå ]ÑÖçÉ ê ê É ëç ëÉéÉKå åÖäê
e-mail:
info@gerressengroep.nl
•pSPOUWMUURISOLATIE
≥=
l m r t j r ^ rf q ob f

p

l

i

•_BODEMISOLATIE
≥=
al j b pf i l q^b f

•dGEVELRENOVATIE
≥=
sb i b b o l k ^s f q b
• VOEGWERK
≥=
bs t dl ob h

• DAKPANREINIGING
≥=
ha ^ m
^ k f o k b f=b EN
d=`k COATEN
^fl bqk k d
≥=
l m r =btEN
=pkJSPIRAALANKERS
f m^ o i^ k^ bh po
•pSPOUW-

behoorlijk
komen.
isq^ naoberschap
in
noodgevallen.
≥=
l a d o b=brEN
=pkhSTRAALTECHNIEK
io^ b qe ` k h f b
ï É Ä ëwww.gerressengroep.nl
=ïonverwachts
á ï íï Ö
É
KÉ
WÉê ëê ë êÉ
É
çå éK
Öäå Riverhulp
•eHOGEDRUK
website:
noodgevallen.

TE HUUR AANGEBODEN

Computer ziek?

Automaterialen/onderdelen ook
Automaterialen/onderdelen
ook
Automaterialen/onderdelen
ook
voor pleziervaart
voor pleziervaart
voor pleziervaart
Tel 06 13 689 352

De PC-arts

Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek
Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek
Uitmaat 14 - 6987ER0313-763596
Giesbeek
0313-763596
info@vrvautoparts.nl
0313-763596
info@vrvautoparts.nl
www.vrvautoparts.nl
info@vrvautoparts.nl
www.vrvautoparts.nl

www.pc-arts.nl

h.wolters@pc-arts.nl

Bel De PC-arts!
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Financiële steun voor Riverflash
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Computer
Computer ziek?
ziek?

In 2016 hebben een aantal bewoners van Riverparc een
vrijwillige bijdrage gegeven voor de kosten van ons
wijkblad Riverflash. Bedankt daarvoor. De kostprijs voor
de vier uitgaven van dit jaar 2017 is circa vijf euro per
woning. Met uw vrijwillige bijdrage voor 2017 kunnen
Tel 06 13 689 352
wij de soms tijdelijk teruglopende
Tel 06 advertentie
13 689 352 inkomsten opvangen.
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Bel De PC-arts!

Banknummer NL58 ABNA 0608 7371 78 ten name van
WA Reusken onder vermelding van Bijdrage kosten
Riverflash.
Tel 06 13 689 352

Nieuwe bewoners:

‘Alsof we met vakantie zijn’

Door Ben Overmaat

De laatste maanden is de verkoop van de woningen
op Riverparc weer toegenomen met het logisch gevolg dat we nieuwe buurtbewoners krijgen. Tijdens
een housewarmingparty maakten Sandra Buikes
en Alfons Stenfert al kennis met hun buurtgenoten.
Paar dagen later liep uw verslaggever bij hun naar
binnen.
Sandra en Alfons, beiden vijftigers, wonen
sinds begin van dit jaar aan Watervogel 50.
Sandra is verpleegkundige bij de verstandelijk
gehandicaptenzorg en Alfons werkt bij DHL
op de afdeling Transport. Van hun drie
kinderen woont er nog eentje thuis. “Het is
hier lekker rustig en hebben steeds het gevoel

dat we met vakantie zijn. We werden dan ook
meteen verliefd op deze plek.” Dat ze zich
‘helemaal thuis voelen’ is niet in de laatste
plaats omdat ze vanaf het begin met hun neus
in de boter vielen: “We konden meteen aanschuiven bij de KerstInn hier vlakbij in de
knusse Kersttent. Dat voelde heel fijn en gaf
ons een mooie kans kennis te maken met de
aanwezige Parcbewoners.”
Alfons kende de omgeving van Rhederlaag al
toen hij in Velp woonde en hier kwam zeilen,
waarna hij vaak een pilsje dronk bij café
Brinkman dichtbij de steenfabriek ‘de Muggenwaard’. Na achtentwintig jaar in Duiven te
hebben gewoond verheugt het tweetal zich op
deze nieuwe fase.

‘Met een beetje aanpassen
kom je een heel eind’
Bijna vier jaar geleden – om precies te
zijn op zondag 9 juni 2013 – emigreerden Michiel Frankvoort en Marieke
Janssen naar Canberra in Australië.
Via via kwamen we met deze indertijd
zeer betrokken oud-bewoners van Riverparc in contact en aan de hand van
enkele vragen en antwoorden kregen
wij een goed beeld hoe het intussen
met hen gaat.

Marieke en Michiel bij de plaatselijke jachthaven

OUD-BEWONERS VAN RIVERPARC VERTELLEN OVER HUN LEVEN IN AUSTRALIË
“De verschillen tussen Australië en Nederland
zijn talrijk, waarbij de natuur en het klimaat
een van de eerste dingen zijn waar je aan
denkt,” vertelt Marieke. “Hoewel een beetje
een cliché, merkten wij al snel dat Australië,
grote steden als Sydney en Melbourne daargelaten, over het algemeen veel meer laid back
en relaxed is.” Als voorbeeld schetst Marieke
de gewoonte van mensen om een dag van te
voren of zelfs op de dag zelf afspraken te
maken om bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek te
gaan of te komen barbecueën. “Generaliserend
gesproken, zien Australiërs
werk vooral als een middel om
geld te verdienen om leuke
dingen te doen, hun gezin te
onderhouden of vroeg met
pensioen te gaan.”

Zelfs Kerstmis wordt
casual gevierd
zonder mooie kleren
of veel poespas

Omschakelen duurde bijna twee jaar
Dat was een hele omschakeling voor het
tweetal Hollanders. “Ja, dat was best lastig in
het begin. Wij als volk zijn toch gewend aan de
overgeorganiseerde, efficiënte, resultaatgerich-

te maatschappij. Onze cultuur brengt met zich
mee dat wij (generaliserend natuurlijk) automatisch denken hoe we iets kunnen aanpassen, verbeteren of slimmer en sneller kunnen
doen of inplannen.” Marieke vertelt met verve
dat waar wij ook op het sociale vlak erg
georganiseerd zijn, ze daar moesten wennen
aan het tegenovergestelde: “Zelfs Kerstmis
wordt casual gevierd zonder mooie kleren of
veel poespas en iedereen is welkom, ook
onaangekondigd want je brengt toch je eigen
plate (iets te eten) en drinken mee.” Marieke
legt uit dat waar wij Nederlanders veel directer
zijn en meer gericht op overleg en democratie,
dat in Australië al snel als ‘brutaal’ of onbeleefd wordt ervaren. “Zelf heb je dan het gevoel
dat je met ze meedenkt, maar daar denken zij
vaak anders over. Daar moet je soms wat
voorzichtig mee zijn.” Marieke voegt er meteen
aan toe dat als je je een beetje aanpast aan
hun manier van leven, je zelf ook rustiger,
relaxter en (zelfs) vrolijker wordt. “Echt! Het
heeft mij bijna twee jaar gekost, maar ik durf
nu te zeggen dat het me gelukt is. Natuurlijk,

van binnen blijf je Hollander en blijf je jezelf,
maar in denken en doen voel ik me nu zeker
Australischer.
Hagelslag en oliebollen
Of ze steun en contact hebben met andere
Nederlanders, vragen we. “Omdat alles kan,
niks moet, we altijd welkom zijn, er nauwelijks
verplichtingen en verwachtingen zijn, is het
superleuk om met Australiërs om te gaan.
Maar,” gaat Marieke verder, “het is zeker
prettig om ook Nederlandse vrienden te
hebben. Die hebben toch dezelfde achtergrond
en cultuur en dat is zo heerlijk herkenbaar.
Vaak is een half woord genoeg en weet je
meteen over welk gezegde, tv-programma of
eten het gaat.” Enthousiast gaat Marieke door:
“Samen met het EK- of WK-voetbal en Oranje
is het eten volgens mij toch wel iets dat alle
Hollanders in Australië bindt. Iedereen die ik
ken probeert hagelslag, beschuit en appeltaart
te scoren. En met Oud en Nieuw dat wij met
gemengd gezelschap vierden, hebben wij
oliebollen gegeten. Zelf gebakken natuurlijk
want je kunt ze nergens kopen. Trouwens, je
betrapt jezelf erop dat je ineens veel Koningsgezinder wordt. Zo was vorig jaar een hoogtepunt dat veel Nederlanders – wij ook – naar
Sydney reisden om Koning Alexander en
Koningin Maxima te ontmoeten en de hand te
schudden.”
Zo mooi!
Over hoe ze wonen, raakt Marieke niet uitgepraat. “Na anderhalf jaar in Canberra te
hebben gewoond verhuisden we naar Batemans Bay, een toeristenplaats aan de unspoilt
New South Wales zuidkust waar ook veel
gepensioneerden uit Canberra zich settelen.
Het is hier alsof je vijfentwintig jaar terug in de
tijd gaat qua infrastructuur, winkels, mentaliteit, internetsnelheid, bebouwing en ga zo
maar door. Maar zó mooi! Eerst woonden we
in de wijk Lilli Pilli vlak om de hoek van een
prachtig strandje, maar ruim een half jaar
geleden zijn we naar Long Beach verhuisd.
De naam zegt het al…”
“Vanaf ons deck kijken we nu fantastisch uit
over de zee. Zo geweldig genieten om vanuit je
bed de zee te horen ruisen en met acht minuten lopen op het strand te staan.” Marieke
vertelt dat op het moment dat ze dit schrijft
(ons contact loopt via de mail) het rond de

35 graden is maar dat er een heerlijk verfrissend zeebriesje staat. Ze vertelt verder dat ze
met opzet steeds een groot huis kozen om de
familie uit Nederland goed te kunnen herbergen maar ook hun vrienden uit (vooral) Canberra. “Met Oud en Nieuw hadden we 25 man,
een baby en drie honden over. Er stonden zelfs
drie tenten in de mega grote garage met
uitzicht op zee. ”
Contact met Australiërs
Over het contact met de
Australiërs zegt Marieke:
“Over het algemeen zijn de
Australiërs warm, welkom
en gemakkelijk. Dat is met
name heerlijk voor de eerste en losse contacten. Zo hadden we de eerste week al drie
BBQ-uitnodigingen van vreemden. Toch merk
je na een tijdje, dat de diepgang soms lastiger
te vinden is. Ze zijn soms ook zo Engels beleefd
en vriendelijk, en niet-direct zoals wij dat zijn,
dat je door moet vragen en door moet prikken
tot je precies te weten krijgt wat je weten wilt.
Uiteraard is dit meer algemeen gesproken, we
kennen ook genoeg Australiërs die open en
diepgaand zijn.
Maar dat is ook weer iets wat je gewoon moet
ondervinden en moet leren om mee om te gaan.”

Zo geweldig genieten
om vanuit je bed de
zee te horen ruisen

Of ze nooit heimwee hebben, vragen we.
“Heimwee? Nee zeker niet, maar je kunt
natuurlijk wel eens naar je familie en vrienden
verlangen of naar het eten en de gewoonten in
Nederland. Als je je zelf goed voelt, kun je daar
beter mee omgaan dan als je je rot voelt door
welke omstandigheden dan ook. En gek genoeg

Geweldig uitzicht
vanuit de
woonplek van
Marieke en
Michiel.

heb je soms juist meer contact met je familie
dan dat je in Nederland zou wonen, dus het is
ook maar net wat je zelf kiest. Skype,
whatsapp, facebook en facetime maakt het
allemaal wel erg gemakkelijk. Toen Michiel en
ik zo’n twintig jaar geleden in Australië backpackten moesten we nog luchtpostbrieven
schrijven naar moeders en bellen vanuit een
telefooncel!”
Het gaat om fijn leven en genieten
Als we over hun werk praten, blijkt dat ze het
carrière maken hebben losgelaten: “Geld

Kerstinn Riverparc voelt
warm en gezellig
Door Ben Overmaat

verdienen of een ‘goede’ baan hebben is hier
helemaal niet belangrijk. Het gaat er om of je
fijn leeft en geniet. Maar er moet natuurlijk wel
brood op de plank komen zoals we op z’n
Hollands zeggen… Michiel werkte de eerste
tijd als salesman in de buitendienst, waardoor
hij als hij onderweg was de prachtige natuur
van Australië heeft mogen bekijken. Een half
jaar geleden is hij met een vriend een eigen
makelaarskantoor begonnen. Een hele nieuwe
tak van sport, maar het eigen baas zijn bevalt
hem goed. ”
Zelf ben ik een beetje terug bij mijn roots en
werk als marketing- en salescoördinator bij
twee lokale holiday resorts. Als het nodig is,
bied ik een helpende hand bij de receptie of in
het restaurant. Met mijn Hotelschoolachtergrond is dat natuurlijk niet gek, maar wel lang
geleden!
Life is too short
De laatste vraag aan Marieke gaat over haar
indertijd betrokkenheid bij de bewonersbelangen van Riverparc en of ze daar nog wel eens
aan terugdenkt. “Ik word regelmatig op de
hoogte gehouden door vrienden die er wonen.
De Riverflash lees ik digitaal en ik heb foto’s
gezien dat de nieuwe weg werd aangelegd en
het kantoortje bij de ingang verdween. Vorig
jaar augustus was ik na drie jaar weer in
Nederland en Riverparc voelde als ‘thuis
komen’.”

De afgelopen kerstinn op het open veld aan de
Watervogel was wederom een gebeurtenis met
veel warmte en gezelligheid.
Glühwein en hapjes, een sfeerrijke lichtjes zorgden voor
een sfeerrijke ambiance waarbij een vijftigtal bewoners
elkaar ontmoetten . Vuurkorven en een mooie kerstboom
met verlichting, gedrapeerd rond een nieuwe vlaggenmast
gaven het geheel een nog feestrijker aanzicht.
Deze vlaggenmast is aangeschaft door de Riverpartyclub
en heeft voor altijd een vaste plek op het veld naast de
Watervogel.
Zou jammer zijn als dit soort activiteiten noodgedwongen
door geldgebrek zullen moeten stoppen.

Op de vraag of ze nog tips heeft voor onze wijk
en haar bewoners refereert ze naar het enorme
community gevoel dat zo merkbaar aanwezig is
in Australië en heel belangrijk is. “Samen
ervoor zorgen dat je wijk en omgeving schoon,
leefbaar en gezellig is. Met elkaar zorgen voor
mensen die het zwaar of minder hebben (tot
en met inzamelingen aan toe!), een fijne
omgeving creëren om in te leven, behulpzaam
zijn. Ik denk dat Riverparcers dat al meer doen
dan anderen in veel reguliere woonwijken,
maar wat Nederlanders wel van Australië
kunnen leren is minder bezig zijn met werk,
sociale verplichtingen, afspraken en regelarij
en meer met genieten en elkaar helpen.
Life is too short!

IN MEMORIAM TON KROON 11-02-1942

26-11-2016

Als ik aan Ton denk…
Hoewel Ton de afgelopen vijftien jaar op Riverparc meerdere broodheren diende, haal ik graag
enkele herinneringen op over de periode waarin ik voorzitter was van de Stichting Woonbelangen Riverparc (de SWR) en ruim tien jaar nauw met Ton samenwerkte.

Door Onno van Dokkum

Als ik denk aan Ton Kroon ontvouwt zich een
breed spectrum aan gebeurtenissen die vooral
betrekking hebben op de rol van Ton als
parkbeheerder van ons mooie Riverparc. Ton
refereerde wel eens aan zichzelf als ‘aannemer
in ruste’ die er graag nog wat bij kluste. Bescheiden als hij was, deed hij zichzelf daarmee
behoorlijk te kort.
Om Riverparc gelegaliseerd te krijgen – we
spreken over de tijd dat ons parc nog slagbomen had – maakten we studie van Gated
Communities in binnen en buitenland. Als
bijvangst lazen we over het beheer van al die
parken en met name over de profielschets
waarin werd beschreven waaraan de manager
van zo’n park allemaal aan moest voldoen. 
Dat was niet gering. Zo moest de functionaris
naast een EHBO-diploma en beplantingkennis
etc. ook over de nodige sociale vaardigheden
beschikken, zeg maar een hoog sociaal zowel
als emotioneel IQ hebben. Dat was bij ons niet
anders.
In de praktijk betekende dat, dat Ton over
vrijwel alles aangesproken kon worden en op
basis van een natuurlijk gezag zijn stem moest
laten horen. Ton was autonoom in zijn optreden. Hij opereerde vaak in lastige settings waar
sommige parkbewoners zich als zijn werkgever
probeerden op te stellen. Maar Ton kwam
nooit in de verleiding om zaken die aangepakt
moesten worden uit de weg te gaan. Hij
benoemde de argumenten en zei waar het op
stond. Ik realiseer me dat hij door deze stijl van
opereren veel zaken op het park oploste
voordat ze tot een echt probleem uitgroeiden.

Iedere bestuursvergadering werd voorafgegaan
door de rapportage van Ton. Hij praatte ons
dan bij over de dagelijkse gang van zaken en
wees ons op onderwerpen waarvan hij vond
dat het de aandacht van ons Stichtingsbestuur
verdiende. Met zijn goede observaties en zijn
kordate optreden heeft hij onze bestuursvergaderingen maar al te vaak behoed voor te lange
agenda’s met perikelen over illegale ver- of
bebouwingen, van ruzies over erfscheidingen
tot en met hondenpoepproblemen toe. Zo was
Ton een uiterst belangrijke trait-d’union tussen
bewoners en bestuur.

Hoe ik Ton herdenk is Ton als een stille kracht
op de achtergrond, maar als het moest zijn
mening niet onder stoelen of banken stak.
Hij was dan de steen waarop het bestuur zijn
mening kon slijpen.

Ik herinner me een ingelaste vergadering bij
Ton thuis. Elske, Tons vrouw die twee jaar
geleden in mei overleed, voorzag ons van thee
en koffie en hoorde op de achtergrond hoe we
ons verstrikten in een te genuanceerde besluitvorming waar we de kool en de geit dreigden te
sparen. Elske spoorde ons aan vooral duidelijk
te zijn, en alles goed naar de bewoners te
communiceren.

In zijn jongere jaren was zweefvliegen Tons
grote passie en hij deed dat het liefst tussen de
uitlopers van de Alpen. Voor mij was hij een
man die het leven met volle teugen leefde en
veel van zijn dromen waar maakte. Een enkele
keer keken we samen naar vliegfilmpjes op
YouTube, waarbij hij enthousiast en professioneel commentaar gaf en waarbij je zijn liefde
voor de kunst van het vliegen voelde.

Een ander leuk moment was het uitzetten van
de eerste graskarpers in onze vijvers. Vanuit
Polen arriveerde een vrachtwagen met tanks
en veel techniek om temperatuur en zuurstofgehalte van het water op peil te houden.
Telefoontje van Ton: ‘Onno als je er bij wilt zijn
moet je nu komen’ en zo stond ik dan ineens
met zo’n prachtig glibberig beest in mijn
(natgemaakte) handen. Ton wilde liever niet op
de foto, hij zag het gewoon als zijn werk.

Een beeld dat mij altijd bij zal blijven is dat van
een gele ronkende four wheel drive met Ton
aan het stuur met de grote hark erachter
waarmee hij onze stranden aanharkte en
reinigde. Zwermen meeuwen begeleidden zijn
route over het strand, een mooi beeld van een
man die veel van de elementen hield en er op
26-november 2016 definitief in terugkeerde.

Na de legalisatie vervielen veel van Tons
taken. Wat overbleef, zoals het bevoorraden
van de hondenzakcontainertjes, het installeren
van de ballenlijnen en het legen van de zware
ijzeren prullenbakken, bleef Ton dat ondanks
zijn ernstige ziekte nog tot een maand voor zijn
overlijden doen.

Ton, dank je wel.

Zonder Ton is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van onze vader, schoonvader en opi Ton Kroon.
Wij danken u hiervoor hartelijk.

Lathum, februari 2017
Kinderen en kleinkinderen
Alvast hartelijk dank.
Hartelijke groet,
Helen

KOM ZATERDAG 18 MAART NAAR HET GOLFEVENT OP RIVERPARC

Kennismaken met het golfspel?
Door Sanne en Lucas Bartels, Ymke Bootsma en Marline Tjeenk Willink

Op een speelse manier kennis maken met het golfspel of je verschillende slagen oefenen onder begeleiding van
golfleraar Hein Kaal en enkele ervaren golfers? Dat kan. Kom zaterdag 18 maart vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur
naar het golfevent op het centrale speelveld in Riverparc.
Een aantal bewoners van Riverparc en inwoners uit Giesbeek en Lathum, allen lid van de Keppelse Golfclub, staan
klaar om je te ontvangen. Er is voldoende materiaal aanwezig. Je bent van harte uitgenodigd.

• Heb je zin om te (leren) putten: dat kan. Op een echte puttingbaan!
• We organiseren een wedstrijdje met een leuk prijsje voor de winnaar.
• Heb je al wat ervaring in de golfsport, dan kun je je uitleven in een
echte golfslagkooi. Neem dan je eigen clubs mee!
• Er is ook een golfspel voor kinderen
Gezellige, sportieve middag met buurtgenoten

Colofon
Riverflash
Jaargang 5 nr 1, maart 2017
Riverflash verschijnt 4 maal per
jaar. Gratis verspreiding onder
bewoners Riverparc Lathum.
En een selectie van inwoners en instellingen van dorpen Lathum en Giesbeek.
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