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• Maatwerk gemeente Zevenaar
• Stand van zaken Rhederlaag

• Anja van Norel nieuwe wending aan carrière



Nu heb ik ergens opgevangen dat de mens – 
om het spannend te maken of zo te houden – 
extra foefjes heeft bedacht. Om hun partner 
extra te behagen, bestellen ze spulletjes zoals 
handboeien, touwwerk en zo. En ze schijnen 
ook iets met veren te kunnen bestellen. Niet 
om zich mee op te poetsen maar om wat te 
kriebelen. De echte fanaten zetten ook nog wel 
eens klemmen. Op de buurtapp Nextdoor zag 
ik daar iets over: Over mollenklemmen. 

Heftig ontdaan
Als wereldvreemde erotische ‘oen’, vraag ik mij 
af wat mollen daar dan mee doen. Hebben die 
daar in het donkere vooronder soms ook 
allerlei spelletjes die het daglicht niet kunnen 
verdragen? Ik weet waar meneer Mol woont.  
Ik ga hem een paar scherp gesnuffelde vragen 
stellen. Wil het mijne er van weten. Misschien 
is het leerzaam en kan het in mijn eigen 
muizenspel ook eens van pas komen. Aanbel
len hoeft niet. Meneer de Mol zit voor zijn 

Een erotische klem ??

hoop. Hij is heftig ontdaan. Voor het eerst zie 
ik een Mol met tranen in zijn ogen. Van al dat 
verdriet schiet ik zelf ook een beetje vol.  
‘Wat is er met jou aan de hand’, vraag ik hem. 
Snikkend vertelt hij zijn verhaal. ‘Ik had op 
Mollexia.nl, de mollendatingsite, een berichtje 
geplaatst voor een date. Natuurlijk deed ik mij 
charmanter voor dan ik ben, dat hoort er 
schijnbaar bij. Zij reageerde.’  

Mollissima
‘Zij met die mooie naam Mollisima’, vervolgt 
meneer de Mol. Vooral mijn verhaal over 
blijheid en vrijheid op het Riverparc had haar 
bekoord. Niet naast de deur voor haar, maar ze 
had de reis er voor over. Als bruidsschat had ik 
in mijn holletje wat dikke wormen, engerlingen 
en nog wat van dat spul voorhanden. Op de 
splitsing van Grand Café Rutgers en de weg 
naar De Bolder vang ik haar op. Poehh, wat is 
ze mooi. Puntig roze snuitje en de nageltjes 
keurig verzorgd. Dat belooft wat. Als galante 
mol laat ik haar voorgaan in mijn gangpaden. 
Gewoon rechtdoor en bij de eerste kruising 
rechtsaf mompel ik nog. Zo achter haar lopend 
raak ik helemaal dolletjes. Ze heeft ook zo’n 
mooi huidje met gitzwart haar. Ik verheug mij 
er al helemaal op.’ 

KNAL !!
‘Maar plotseling gebeurt het… KNAL… Ik hoor 
nog wat kermende geluidjes, en dan ligt ze 
daar... roerloos gevangen door een klem. Zij, 
geheel onschuldig. Een klem die zo nodig door 
een homo sapiens werd geplaatst. En waarom? 
Was het de molshoop die irriteerde?  
Of dreigen er verzakkingen van het eiland?’ 
Meneer de Mol schiet weer vol en ik kan hem 
niet troosten. Ik ging nog wel op weg om iets 
over het zetten van klemmen te leren. Dit soort 
klemmen hoef ik niet. Laat mij maar gewoon in 
de missionarishouding. Klemmen vind ik veel 
te gevaarlijk. En voor de homo sapiens die 
vreest voor verzakkingen? Kijk eens op  
Wikipedia en zoek naar ‘leefgebied van de 
mol’. Men is nooit te oud om te leren. 

Reageren: de.snuffelmuis@gmail.com 

Het voortplantingsritueel van de homo sapiens 

schijnt er niet alleen op te zijn gericht om voor nage-

slacht te zorgen. Dat gaat in de natuur heel anders. 

Neem bijvoorbeeld de vogels. Wanneer het mannetje 

zijn veren mooi heeft opgepoetst en zij valt op hem 

dan mag hij haar ‘treden’. Zo heet dat erotische ge-

weld in het ornithologisch vakjargon. 

Door De Snuffelmuis



Maatwerk Gemeente Zevenaar

Een aantal Riverparc-bewoners kreeg onlangs 

een dwangbevel van  de gemeente Zevenaar in 

hun bus: Dat zij hun schuur moeten verplaatsen 

of afbreken overeenkomstig de vergunningen die 

daarvoor zijn verleend.

Vanaf de bovenkant van de oeverrand van de binnenvijvers 
mag op vijf meter afstand een schuur worden gebouwd. 
Ben je in overtreding dan moet je je schuur verplaatsen tot 
de toegestane grens.

Echter, eindje verderop bij de ingang van het 
park wordt een nieuwe woning, nauwelijks 
een meter van de noodweg, gebouwd. Voor 
ons als gewone burger komt dit onbegrijpelijk 
over en lijkt op meten met twee maten. 

Door Ben Overmaat

Een van de bewoners aan de 
Watervogel heeft hier inmid
dels noodgedwongen en 
tegen zijn zin gehoor aan 
gegeven en zijn bouwsel laten 
verplaatsen met een mega 
takelapparaat. 
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GERRESSEN GROEP
GEVELRENOVATIE-SPOUWMUUR EN BODEMISOLATIE

Rob Gerressen
06 - 50 614 805

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

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

• SPOUWMUURISOLATIE

• BODEMISOLATIE

• GEVELRENOVATIE

• VOEGWERK

• DAKPANREINIGING EN COATEN

• SPOUW- EN SPIRAALANKERS

• HOGEDRUK EN STRAALTECHNIEK

Alles onder één dak!

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

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

Tel 06 13 689 352

Automaterialen/onderdelen ook 
voor pleziervaart

Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek

0313-763596

info@vrvautoparts.nl

www.vrvautoparts.nl

TE HUUR AANGEBODEN

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

WWW.KPDESIGN.NL - WILDE ZWAAN 17 LATHUM

UW ONLINE PARTNER VOOR 
WEBSITES, WEBSHOPS EN APPS.



 

Anja van Norel geeft nieuwe 
wending aan haar carrière
Anja van Norel stopt als wethou-

der voor de gemeente Zevenaar. 

 Gedurende vele jaren was zij voor 

bewoners van de gemeente Zevenaar 

het  vertrouwde aanspreekpunt. 

In de tijd dat handhaving het woongenot van 
de bewoners van Riverparc  bedreigde, was 
Anja van Norel als wethouder samen met haar 
team ambtelijke ondersteuning onze natuur
lijke tegenspeler. Voor beide partijen stond er 
veel op het spel. Het dossier Legalisering 
Riverparc was zowel voor de gemeente als het 
toenmalige Riverparcbestuur uiterst actueel 
maar vooral zeer complex. 
Aan beide kanten werd er hard gewerkt om de 
kennis omtrent het legaliseren van recreatie
parken bij te spijkeren. 

Blok aan been voorkomen
In die tijd leerden we Anja van Norel kennen 
als iemand die zich niet vastlegde in vooroor
delen. Wel vond ze dat regel en wetgeving 
nageleefd moesten worden. Anja streefde een 
praktisch en haalbaar resultaat (ook) voor de 
toekomst na en uiteindelijk vonden we een 

uitweg uit het woud van wetten en regelge
ving. Stilletjes denk ik dat Anja daarmee heeft 
voorkomen dat Riverparc een steeds zwaarder 
blok aan het been van de gemeente werd. 

Een mooi resultaat is nooit te danken aan een 
persoon maar vooral aan een constructieve en 
nuchtere opstelling van partijen. Maar als ik 
dan hier in dit blad toch een naam mag 

 noemen is het die van Anja van Norel in haar 
functie van Wethouder van Ruimtelijke Orde
ning. Zonder ook maar een moment de belan
gen van haar gemeente uit het oog te verliezen 
heeft ze gezocht naar oplossingen die voor alle 
partijen aanvaardbaar waren. 

Anja’s erfenis
Ik ben er van overtuigd dat we met Anja een 
kundig, praktisch en menselijk bestuurder 
verliezen. En ik denk dat ik dan ook namens 
veel bewoners van Riverparc spreek als ik zeg 
dat Anja een mooie erfenis achterlaat. Wij als 
Riverparcers zijn er trots op in een van de 
mooiste wijken van Zevenaar te mogen wonen 
en hopen daar tot in lengte van jaren nog van 
te kunnen genieten. 

Door Onno van Dokkum

Anja van Norel was iemand 
die zich niet vastlegde in 
vooroordelen



40- tot 70-jarigen 
grootste groep 
bewoners op Riverparc
Door Wim Reusken

Hoe ontwikkelde zich de leeftijdsopbouw sinds de 

legalisatie van Riverparc op 1 juli 2013? Op die datum 

werd Riverparc een gewone wijk. Bij het team Bur-

gerzaken van onze gemeente Zevenaar hebben wij 

die bevolkingscijfers opgevraagd. Riverparc blijkt een 

groeikern te zijn. De redactie ging ook op zoek naar 

de oudste en jongste bewoner van ons schiereiland.

100plus en 80plus 
Uit internetonderzoek bleek het volgende. Rond het Rhedermeer 
leven een tweetal 100 jarigen. In Rheden woont Jantje Bongers 
Van Steekbeek die begin dit jaar 107 jaar is geworden! Daarmee 
is ze nu officieel de op een na oudste inwoner van Gelderland. 
Jantje houdt van rozen en bonbons. En de oudste inwoner van 
onze gemeente (Zevenaar heeft twee 100jarigen) woont in 
Giesbeek. Mevrouw Rie Slotemaker, bewoonster van verzor
gingshuis Binnenrijk is 103. Haar geheim is elke dag een knof
lookpil. Op Riverparc wonen geen 100plussers, geen 90plussers, 
maar wel elf bewoners die inmiddels 80plus zijn. De oudste is 
87 jaar. We gingen op zoek naar deze inwoner, maar nog niet 
gevonden. Kent u deze bewoner? 

Eenmalige ondersteuning voor Riverhulp
De groei van de leeftijdsklasse van 70 tot 90 jaar is inderdaad 
opvallend. Mede hierdoor is in 2016 op Riverparc de vrijwilli
gersgroep Riverhulp ontstaan. 
Als redactie zien wij de 
onderlinge betrokkenheid en 
onderlinge hulp helemaal 
zitten. Maar de groep River
hulp heeft nauwelijks financië
le middelen. Daarom heeft de 
redactie van Riverflash beslo
ten om de groep Riverhulp, 
vanuit onze advertentie 
inkomsten, eenmalig te 
ondersteunen met een donatie 
van 200 euro. Als u ook het 
initiatief Riverhulp wilt onder
steunen, stuur dan een mail 
naar riverhulp@gmail.com 

leeftijd 1-1-2014 1-1-2017

04 25 24

59 41 25

1014 53 44

1519 20 37

2029 59 40

3039 71 76

4049 175 156

5059 149 163

6069 172 187

7079 63 93

8084 4 8

8590 0 3

Totaal 831 856

Leeftijdsopbouw Riverparc 
(bron Gemeente Zevenaar)

De trends:

• Het aantal bewoners is licht gegroeid.

• Het aantal 0jarigen was in 2015 zes en in 
2016 acht. Heeft u in 2017  in de voortuinen 
al borden gezien met baby aankondigingen? 

• Het aantal jongeren tot 19 jaar bedraagt 130 
en is de afgelopen drie jaar niet gegroeid.

• De grootste groep, vrijwel ongewijzigd rond 
500 bewoners, zit in de leeftijdsklasse van 
40 tot 70 jaar.

• De leeftijdsklasse van 70 tot 90 jaar is 
aanzienlijk gegroeid. Van 67 naar 104 
bewoners. Een toename van zelfs 50% !

• De oudste bewoner is 87 jaar en er zijn twee 
Riverparcers met de leeftijd van 85 jaar. 

Als deze gemelde trends u als lezer tot een 
reactie prikkelen, schroom dan vooral niet dat 
te melden.

De jongste bewoner. Bij de familie Plasmans op de Wilde Zwaan 17 kwam op 16 maart 2017 de ooievaar op 
bezoek met dochter Mila. “Mama, Mila en Papa maken het goed. Ons hart stroomt over van geluk!”



River tweet
Door Wim Reusken en Ben Overmaat

Tip van een vogelaar 
Bent u benieuwd waar het verdwenen vogeleiland vlakbij 
 Riverparc was? Als u naar de oude luchtfoto kijkt, dan lag dat 
langgerekte smalle eiland tegenover het zuid strand aan de 
Wilde Zwaan. 

 

Ger Bouwman, IJsvogel 20 
Complimenten voor de opmaak van de jongste Riverflash. Eindelijk 
iemand met gevoel voor de vormgeving van een magazine. 

Nieuwe hoofdsponsor Riverflash is 
Van Sonsbeeck Makelaars 
De Riverflash is vanaf nu ook digitaal te lezen op de nieuwe site  
www.riverparc.nl. Ook alle eerdere uitgaven vanaf 2013 zijn in samen
werking met de redactie van Riverflash op deze site geplaatst. 
 

Voortuin van het jaar 2017 op Riverparc   
De traditie van ‘voortuin van het jaar’ die twaalf jaar geleden 
begon, wordt in ere hersteld. Medio augustus vindt de keuring 
plaats van de mooiste voortuin van 2017. Bij de beoordeling van 
de voortuin wordt deze keer ook het onderhoud van de woning en 
van de bestrating betrokken. De jury bestaat uit een drietal 
Riverparc hoveniers en een drietal vertegenwoordigers van 
organisaties die actief zijn op Riverparc. In de komende Riverflash 
(nummer 3 van 2017) wordt de uitslag bekend gemaakt.

Wie waren de eerdere voortuin 
winnaars? 
In 2002 de tuin van Watervogel 36 met fraaie lei linden. 
In 2003 de tuin van Wilde Zwaan 20 met ook fraaie leilinden.
In 2004 de tuin van Meerkoet 36 aangelegd op een brede kavel.
Bij de laatste twee tuinen is het winnaarsbordje nog steeds 
aanwezig.

Hondenpoep overlast. 
Op de site www.rhederlaag.nextdoor.nl (wordt inmiddels door 200 
Riverparc bewoners actief gevolgd) viel ons de grootste ergernis op. 
Hondenpoep overlast. Veel felle reacties. Vooral bij de nieuwbouw 
en de kleine speeltuin is de overlast volgens sommige schrijvers 
‘onvoorstelbaar’. Veel oplossingsgerichte adviezen lazen we: 

• Overal hangen poepzakjes en staan prullenbakken. Dus kleine 
moeite, groot gebaar!

• Extra geplaatste borden zijn meegenomen.

• Moeten we foto’s van overtreders maken?

• Hondenbezitters wees sportief, doe er wat aan.

• Eigenaren op hun gedrag aanspreken.

• Bij Meldpunt Openbare Ruimte van gemeente Zevenaar 
melden. Boete voor het niet opruimen van hondenpoep 
bedraagt 147 euro. 

Vertrouwen op je eigen werk
De bruggenbouwers leunen op wat ze die morgen hebben 
gemonteerd. De zwaan probeert een graantje mee te pikken van 
de boterham. 
  
Verdere zwanenweetjes:

•  Het zwanenechtpaar heeft 
dit jaar hun bouwwerk, het 
nest, in een tuin tegen de 
gevel van een huis 
gebouwd. 

• De bewoners aan de 
Meerkoet 4 waren een 
paar weken op vakantie en 
werden bij terugkomst op 
hun terras verrast door een 
broedend zwanenpaar. 

• Zwanen zijn trouw aan 
elkaar en aan hun broed
locatie. 

Plastic afval
Op de site www.rhederlaag.nextdoor.nl lazen we dat sommige 
bewoners het plastic afval nog steeds op de verkeerde dag op 
straat aanbieden. Op Nextdoor werden door twee bewoners 
Richard Salemink en Kevin Plasmans een paar slimme tips 
gegeven om deze straatvervuiling te vermijden. Handig om te 
weten: www.zevenaar.nl/afvalaanbieden . Of download de app 
van de gemeente Zevenaar, je kunt daar jouw postcode en 
huisnummer invoeren. En je krijgt dan de dag voordat ze het afval 
komen ophalen een automatisch berichtje. Ideaal!



• Op verzoek van de watersportvereniging WSV 
Giesbeek heeft K3Delta, een zand en grind 
winningsbedrijf, het depot voor hun jachthaven 
weggezogen. Daarna heeft het bedrijf ook het 
depot bij het eiland weggezogen. Dat is dus 
illegaal. Wij – de werkgroep Rhederlaag – heb
ben een handhavingsverzoek ingediend waar de 
gemeente niet op heeft geacteerd. Gelukkig 
maakte TV Gelderland daar een reportage van 
en heeft het uitgezonden.  

• K3Delta spande een beroep aan tegen het vonnis 
van de bestuursrechter (zie inzetje) bij de Raad 
van State. Dit beroep zal dienen vóór eind  
sept 2017.

Wat Riverparc betreft,  hebben we de strijd 
gewonnen. K3Delta besloot geen zand meer te 
willen winnen op de locaties D en E, maar 
zoekt nog wél financiële compensatie. Leisure
lands gaat echter door met het op oneigenlijke 
gronden verpachten van nóg meer van de 
openbare oevers. 
• Leisurelands heeft met asbest verontreinigd 

grind gestort op de Giese Kop. Daarvoor zijn ze 
door Rijkswaterstaat (RWS) veroordeeld en 
bekeurd. Maar het spul ligt er nog, onder water.

• In november hebben Leisurelands en K3Delta  
onder leiding van Jan Bruin, een landschaps
architect atelierbijeenkomsten georganiseerd.  
De verslagen waren zó partijdig dat alle 
gebiedspartijen het restantje vertrouwen in 
Leisurelands verloren. 

Rijkswaterstaat heeft het gebied dat tegen 
Giesbeek aanligt gekocht en onder pressie van 
de mensen in Giesbeek besloten de haven 

(waar de scouting zit) toch aan te leggen.  
De werkgroep Rhederlaag heeft dat met RWS 
(Rijkswaterstaat) besproken. De inzet was dat 
een industriële haven met vier pieren van 
honderd meter en damwanden in de doorvaart 
in een recreatiegebied niet kan en gevaarlijk is. 
De projectleider bleek daar gevoelig voor en 
wilde graag alternatieven onderzoeken. De 
werkgroep suggereerde om de haven van 
K3Delta in de Havikerwaard om te bouwen 
voor achttien schepen en voor de Giesbeekse 
schippers een klein haventje aan de Giesbeek
se kant van de IJssel te maken. Kan K3Delta 
daar ook zand winnen. Een woordvoerder van 
RWS verklaart op een openbare zitting dat het 
idee is afgewezen. Zonder enige argumentatie.
• De werkgroep Rhederlaag vindt dat het huidige 

beheer van de plas tekort schiet en legt contact 
met Feniks Consult. Die wil voor de toekomst van 
het Rhederlaag graag als onafhankelijke partij 
onderzoeken of gebiedspartijen bij elkaar te 
brengen zijn. Afgesproken is dat tijdens het 
onderzoek alle onderhandelingen om oever te 
verkopen of te verpachten, drie maanden 
stilgelegd zal worden. Leisurelands houdt zich 
daar niet aan. 

• Het werk van Feniks Consult wordt gefinancierd 
door de grote partijen: Provincie Gelderland, 
Gemeente Zevenaar, Leisurelands, K3Delta en 
RWS. Zonder dat ze daardoor rechten krijgen! 
De rapportage wordt eind mei verwacht.

Meer informatie kunt U downloaden op de van 
de website www.platformrhederlaag.nl 

Laten we hopen dat het lukt om voor de 
toekomst een soort overeenstemming tussen 
alle gebiedspartijen tot stand te brengen. 
Anders houdt Leisurelands uitverkoop. En gaat 
de watersport en het strandbezoek kapot. En 
als de Raad van State tégen ons uitspreekt 
begint alles weer overnieuw en willen ze het 
eiland weer wegzuigen!

WERKGROEP RHEDERLAAG SCHETST STAND VAN ZAKEN

Perikelen op het Rhederlaag

Redactie

”We hebben 

nevenstaand 

gedegen artikel 

vanwege 

ruimtegebrek 

ingekort. De 

volledige tekst 

kunt u lezen op 

de site 

www.platform-

rhederlaag.nl “

Door Bart van der Eijk

De bestuursrechter heeft vorig jaar de milieuver-

gunning voor het zandwinnen vernietigd. Er mag 

dus geen zand meer worden gewonnen.

In de Vale Plas is een overnachtings-haven 
voor 23 binnenvaartschepen tot een lengte 
van een honderdtien meter gepland.



Kennen de bewoners Mike Kudrya?
“Ik ben nog vaak verwonderd hoe nieuwe 
klanten bij mij terecht komen. Veel bewoners 
hebben mijn telefoonnummer bewaard en 
geven dat nummer weer door aan een ander.  
Ik ben zo goed als vanaf het begin betrokken 
geweest bij de verkoop en ontwikkeling van 
Riverparc. Hierdoor heb ik veel contacten en 
knowhow opgebouwd zoals de financierings
mogelijkheden, legalisatie, ontzanding, etc. 
Ons kantoor weet van de hoed en de rand.”

Hoe lang bemiddel jij al bij woningen op 
Riverparc?
“Bij verschillende werkgevers heb ik als make
laar op Riverparc gewerkt. Bij Bieze makelaars, 
Willemsen makelaars, Tysma makelaardij en 
nu al een aantal jaren via mijn eigen kantoor 
Van Sonsbeeck makelaars. Als makelaar kom 
ik op Riverparc al meer dan vijftien jaar bij de 
mensen thuis. Ik zie dan ook vaak de Riverflash 
op tafel liggen. Ook de Riverflash in huidige 
vorm hoort bij Riverparc.”

Vandaar dat jij hoofdsponsor van Riverflash 
bent geworden?
“Ja. Een goede communicatie op Riverparc vind 
ik als makelaar ook belangrijk. Als bewoners en 
toekomstige bewoners via een wijkblad goed 
op de hoogte blijven van allerlei nieuwtjes en 
ontwikkelingen, dan vind ook ik dat belangrijk. 
Naast een sponsorbedrag voor jullie blad wil ik 

de Riverflash ook op mijn nieuwe website www.riverparc.nl  
 presenteren. Alle Riverflashedities van 2013 tot en met 2017 
zijn dan daarop terug te lezen. Verder komt er informatie op 
deze site over Riverparc in het algemeen, de geschiedenis, de te  
koop staande woningen en foto’s en filmpjes van Riverparc.”

Wat vind je van de woningen?
“De woningen zijn goed. Ze hebben dikke muren met een goede 
isolatie. Duitse bouw, dus degelijk. De huizen staan er nu 
gemiddeld twintig jaar en er zijn nagenoeg geen gebreken naar 
voren gekomen. Inmiddels worden er vijf nieuwe woningen 
gebouwd. Hiermee komt het totaal aantal woningen op het park 
op 351. 
Van de vijf nieuwe havenwoningen zijn er inmiddels drie ver
kocht, kavel 4 en 5 zijn in optie.”

Heb je een advies voor de woonomgeving?
“Riverparc ligt in een recreatiegebied, nabij kernen en de stad 
Arnhem. Die combinatie is uniek. De woonomgeving is goed 
maar kan nog beter.” 

Maar je zei ‘kan nog beter’, waar doel je dan op?
De staat van de groenvoorziening op Riverparc zou naar mijn 
mening beter kunnen. Daarom heb ik een tip voor de bewoners 
en voor de bewonersstichting SWR, die de bewonersbelangen 
behartigen: Als de gemeente Zevenaar het jaarlijkse groenbud
get weer zou overdragen aan de SWR, dan kan die laatste weer 
opdrachtgever van het groenonderhoud worden. Binnen de 
maandelijkse bewonersbijdragen en binnen de vrije reserves 
van de SWR is er dan vast en zeker extra budget beschikbaar 
om de groenkwaliteit weer pico bello te krijgen.”

Door Wim Reusken

Makelaar Mike: 
‘Ik loop hier al 15 jaar rond’ 

Van Sonsbeeck Makelaars is de nieu-

we hoofdsponsor van de Riverflash. 

We hoeven dus niet terug naar zwart-

wit, maar blijven in kleur verschijnen. 

Bovendien kan hierdoor de huidige 

vormgeving én kwaliteit van ons wijk-

blad worden voortgezet.  We vroegen 

Mike Kudrya, eigenaar van Van Sons-

beeck wat hij vindt van de woningen 

en de woonomgeving op Riverparc en 

naar zijn motivatie om het wijkblad te 

ondersteunen. 



Waar je Riverhulp  
voor kunt inzetten
Door team Riverhulp

Inmiddels ‘weet’ Riverparc dat door diverse 
bewoners er allerlei initiatieven zijn genomen 
om onze woonwijk veiliger en sociaal leefbaar
der te maken. Riverflash, River party club, River 
Buurtwacht en WhatsAppgroep zijn daar 
voorbeelden van. Riverhulp is in dit rijtje niet 
uit beeld, maar veel bewoners weten niet 
precies wanneer men bij deze groep van 
initiatiefnemers aan kunnen kloppen of mis
schien zelfs wel aan moéten kloppen. Als 
eerste is belangrijk dat de privacy van de 
vraagsteller altijd wordt gewaarborgd. Maar 

waar kun je Riverhulp 
zoal voor inzetten? Dat 
door Riverhulp de zwer
vende ‘bruine kip’ onder
dak kreeg, is waarschijn
lijk wel bekend. Het 
Angerlo’s Nieuws be
steedde daar ook een 
artikel aan. Maar er 
gebeurt meer wat het 
nieuws niet bereikt. 

Samen zwemmen, samen 
boodschappen doen
Op ons parc woont een dame die bijna dage
lijks optrok met een vriendin die ook op het 
Riverparc woonde. Wanneer deze vriendin 
komt te overlijden, raakt ze in een isolement. 
Ze heeft geen rijbewijs, ze moet alles op de 
fiets doen. Toen ze jonger was, lukte dat wel, 
maar nu ze een stuk in de zeventig is, gaat alles 
een stuk moeilijker. Ze overweegt terug te gaan 
naar het westen van ons land waar haar roots 

liggen. Riverhulp vangt dit signaal op en komt 
in actie. De dame met zwemmen als haar 
favoriete bezigheid, wordt gekoppeld aan 
iemand waar ze mee naar het zwembad kan 
gaan. Na het zwemmen doet ze samen met de 
Riverparchulp boodschappen en drinken ze 
een glaasje wijn. In haar eentje naar het 
ziekenhuis is ook niet meer nodig. Dat stuk 
lopen naar de bushalte en daarna nog de rit 
met de bus... ook dat werd via Riverhulp 
geregeld. 

Ook voor jonge mensen
Uiteindelijk heeft ze het nu weer helemaal naar 
haar zin op ons Riverparc. Sterker nog, het uitje 
is door haar zelfs getransformeerd naar een 
heuglijke feestdag. En voor dit soort zaken is er 
dus Riverhulp. Met ons team waar diverse 
vrijwilligers een gedegen achtergrond in de 
zorg hebben, kan je leven op het Riverparc een 
stuk aangenamer worden. Maar Riverhulp is er 
niet alleen voor ouderen. Ook als je jong bent 
kun je aankloppen en ons mailen. Natuurlijk 
heeft ook Riverhulp niet voor alles een oplos
sing. Maar we kunnen wel een luisterend oor 
zijn en met je meedenken.

Contactpersoon voor Riverhulp is: 
Tineke van Hattem van Tol
Riverhulp@gmail.com
Tel:  06 573 314 08    

Wil je eens een keer met iemand op het schaakbord 

de strijd aangaan? Zou je eens een ochtendje naar 

een breiclub willen? Gewoon ergens een keer biljar-

ten?  Daarbij zou Riverhulp wel eens de eerste stap 

kunnen zijn. Met een team van bijna twintig perso-

nen kunnen zij je leven op het Riverparc zomaar een 

stuk aangenamer maken.

Met ons team waar 
diverse vrijwilligers een 
gedegen achtergrond in 
de zorg hebben, kan je 
leven op het Riverparc 
een stuk aangenamer 
worden



Colofon
Riverflash
Jaargang 5 nr 2, juni 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.
Riverflash is ook te lezen op de site 
www.riverparc.nl
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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).

Uw artikel over ONZE beuk in 
Riverflash no. 1 heeft ons zeer 
verbaasd en gekwetst… 
U spreekt wel dorpsgenoten en zelfs 
de gemeente Zevenaar, maar hebben 
wij als eigenaar van de pastorie en de 
daarbij behorende tuin de kans 
gekregen om feiten aan u door te 
geven??  

Nu lijkt het net of wij van de boom af 
wilden om er een totempaal voor 
terug te zetten… Zooooo onwaar !

Wij hebben de laatste 10 jaar geno
ten van de prachtige boom, totdat 3 
jaar geleden onder aan de stam de 
eerste reuzenzwammen versche
nen… Het jaar daarop niet alleen aan 
de straatkant maar ook opzij. En 
vorig jaar zat de zwam rondom. Wij 
hebben drie verschillende experts 
(boomchirurgen en hoveniers) om 
advies gevraagd en alle drie zeiden ze 
met klem dat de boom niet meer 
gered kon worden.
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Hoor en Wederhoor
INGEZONDEN REACTIE

De gemeente heeft van ons 
geëist dat de boom gerooid 
moest worden omdat het 
gevaar van omwaaien bij storm 
te groot werd. 

De schimmel zit aan de straat
kant overal in de tuinen, ook 
twee prachtige rode kastanje
bomen in onze tuin zijn in de 
laatste 15 jaar verdwenen.  

Uit respect voor de boom 
hebben wij de stam laten staan 
(er zit zelfs een gezicht in aan de straatkant !)… Dus 
echt geen boomdeskundige laten beweren dat een 
tijdige behandeling de boom zou kunnen hebben gered…
Wij hebben een 40jarige Lariks( zelf opgekweekt in een 
pot) terug gepland.
 
Graag rectificatie in uw volgende nummer.

Hoogachtend, 
Angèle van Rijn
Kerkstraat 10, Lathum
mailto:pjvanryn@xs4all.nl



Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

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

Specialist op het gebied van bliksembeveiliging
aardingssystemen en overspanningsbeveiliging

www.aardnet.nl

info@aardnet.nl

+31 (0)13-468 54 74

Selenakker 30
5047 TP Tilburg

Onze kwaliteit is uw veiligheid!

0313 - 63 04 34 
INFO@GRANDCAFEDEBOLDER.NL 
WWW.GRANDCAFEDEBOLDER.NL
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