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• Ruimtelijke ontwikkelingen rondom Lathum
• 3D printer op Lathumse basisschool
• Foto voorpagina : ijsduiker gespot op Rhederlaag

Hallucinaties door wietolie
Door De Snuffelmuis

Mijn vrouw heeft last van artrose en slaapt
slecht. Een vriendin verleidt haar om wietolie te proberen. Gewoon verkrijgbaar bij de
drogist. En het wonder geschiedt. Pijn wordt
minder en ze slaapt als een roos. Het heeft
meer fijne bijwerkingen. Eenmaal in diepe
slaap babbelt ze. Ik probeer haar geheimen –
die ik nog niet denk te weten – te ontfutselen.
Helaas. Ze droomt maar geeft niets prijs.
Ook bij mij kraakt het hier en daar. Ik waag de
gok en neem ook wat druppels. Schijnt dat ik
niet praat in mijn slaap. Mooi meegenomen.
Alhoewel zou ik praten, crisis zou er niet van
komen. Badend in het zweet, de torsoharen
drijfnat word ik wakker. Ik moet iets engs
gedroomd hebben. Kan niet anders. In mijn
ochtendjas sla ik de krant open. Op de voorpa
gina staat artikel over Mugabe. Men wil hem
voordragen als ambassadeur van de World
Health Organization: WHO. Over zijn echt
genote Grace ook een bericht. Ze heeft bij de

Nu zweet ik nog meer.
Komt dat door de wiet?
rechtbank een klacht ingediend tegen een Belg
die haar ring ter waarde van 1,14 miljoen euro!!
niet heeft geleverd. Nu zweet ik nog meer.
Komt dat door de wiet?
Mijn angst leidt mij naar een herinnering van
een artikel in het Angerlo’s Nieuws van een
jaar geleden. Een dode mus scheen bewoners
van Riverparc blij te moeten maken. De laatste
zin eindigde met Mugabe. En daar zweet ik
van. Nog erger.
Hallucineer zelfs gecombineerd met back
flashes. Heb ik iets gemist? Is er over de
Middellandse Zee gedachtegoed van Mugabe
meegekomen? Zitten die spinsels nu ergens

verstopt op het Riverparc? Ik ga op pad. Naar
het huis van de voorzitter van de dode mus.
Wanneer ik aanbel verwacht ik het geluid van
een vuvuzela en fleurig geklede stevige dames
die al dansend mij verwelkomen voor de koffie.
Maar de deur blijft dicht. Niet thuis. Een
buurman vertelt dat als ik hem wil treffen ik
naar de jaarvergadering van de SWR moet
gaan.
Ook geen oant moarn
Dat doe ik, naar de jaarvergadering. Geen
kleurrijke Zuid Afrikaanse dames en ik hoor
ook geen vreemd gedachtengoed de zaal in
galmen. Het lijkt mij, gezien de gezonde blosjes
op de wangen van de voorzitter, eerder Friese
roots. Ralph Witten neemt even kort het
woord. De spanning stijgt. Maar daar blijft het
bij. Geen nieuwe dooie mus. Of? De voorzitter
sluit de vergadering. Even wacht ik of hij nog
iets zegt in de trend van Piet Paulusma’s kreet
oant moarn (tot morgen). Ook dat gebeurt
niet. Ook geen bewijs van Friese roots dus.
Vertwijfeld loop ik de zaal uit. Waar zit dat
gedachtegoed dan verstopt? Moet toch maar
op weg naar Ralph Witten. Als scheepslief
hebber zal zijn bel wel een toeter zijn. Dus
Ralph zet de koffie vast klaar. Ik kom er aan.
(wordt vervolgd)
email: de.snuffelmuis@gmail.com

“MET PIJN IN M’N HART VERLAAT IK RIVERPARC”

Bestuurslid Fred van Nus neemt
afscheid van SWR
Fred Nus (72) sinds 2004 bestuurslid van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) neemt afscheid. Hij en zijn vrouw Mia gaan
binnenkort verhuizen. Reden waarom hij zijn functie neerlegt. Tijdens
zijn langdurige zittingsperiode speelde hij voor ons parc een vooraanstaande rol bij de onderhandelingen met de gemeente Zevenaar over
de transitie van het recreatieve naar het permanente wonen.
Ben Overmaat ging op bezoek in het gezellige huis van Fred en Mia.
Door Ben Overmaat

Waarom gaan jullie verhuizen Fred?
Vanwege mijn gezondheid kan ik dit grote
huis met tuin niet goed onderhouden, er
komt al te veel neer op Mia. Vandaar dat wij
besloten ons huis te koop te zetten en
wonder boven wonder verkochten wij het
binnen zes weken.
En, hoe voelt dat?
Met pijn in m’n hart ga ik weg uit Riverparc.
Ik had ‘t liever anders gezien en was hier nog
wat langer gebleven. Mijn gezondheid laat
dat echter niet toe. Vandaar dat wij vanaf
eind december gaan wonen in een apparte
ment in Venray, dichtbij onze kinderen en
kleinkinderen.
Wat was jouw taak binnen het bestuur van
de SWR
Samen met het bestuur heb ik in goede samen
werking met Tjeerd Bouma bijna wekelijks met
de gemeente Zevenaar onderhandeld over de
transitieovereenkomst. Het uiteindelijke
resultaat was dat vanaf 2010 Riverparc een
woonwijk is.
Verder was ik nauw betrokken bij enkele
belangrijke infra- structurele veranderingen.
Met name bij de nieuwe nood-en toegangsweg
en de verwijdering van het receptiegebouw en
tennisbanen. Daarvoor in de plaats ontstond
een perceel grond voor de aanbouw van vijf
villa’s aan de jachthaven van ‘t Eiland. De
opbrengst van de grond is voor de Stichting.

De redactie van Riverflash dankt Fred van Nus voor zijn
jarenlange inzet en wenst hem samen met Mia en hun
kinderen en kleinkinderen veel geluk en gezondheid.
Hoe vind je het dat je nu uit het bestuur
stapt?
Eigenlijk vind ik dat heel jammer. Te meer
omdat ik met het bestuur had afgesproken
dat ik het renovatieproces van de oevers
zou gaan begeleiden. Volgens nieuwe
normen moeten onze oevers hier en daar
wat verhoogd worden. Dat had ik heel
graag begeleid en afgemaakt.
Nu het afscheid nadert, hoe kijken jij en
Mia terug op de periode Riverparc?
Fred: We hebben hier heerlijk gewoond en
genoten van parc en omgeving.”
Mia: “Enige minpuntje vind ik dat enkele
bewoners te veel op de man speelden als er
bestuurlijke afspraken werden gemaakt die
hun niet zinden. Ze liepen mij dan voorbij
zonder te groeten. Dat heeft me wel eens
pijn gedaan!”
Behalve het verhuizen nog andere
plannen?
Als de drukte voorbij is, willen we een
cruise maken met de Holland-Amerikalijn
naar St.Petersburg en verder genieten van
korte stedentrips.

Onno van Dokkum,
oud-voorzitter van de
SWR: “Fred is een
integere en bescheiden man. Voorzichtig
manoeuvrerend
informeerde hij zich
steeds over alles wat
er speelde. Als hij het
idee had alle kanten
van een zaak
bestudeerd te
hebben, kwam hij
met constructieve
voorstellen. Fred
ontwikkelde zich al
snel als een bekwame
en betrokken
bestuurder.”
BANK-roet ?

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
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Computer ziek?

De PC-arts
Tel 06 13 689 352

www.pc-arts.nl

h.wolters@pc-arts.nl

Bel De PC-arts!

UW ONLINE PARTNER VOOR
WEBSITES, WEBSHOPS EN APPS.

WWW.KPDESIGN.NL - WILDE ZWAAN 17 LATHUM



Jonkersschool in Lathum
creëert digitaal talent
De voortdurende ontwikkeling van informatie- en
communicatietechnologie (ict) leidt ertoe dat
steeds meer producten en diensten een digitale
vorm krijgen. Het basisonderwijs op de ds Jonkersschool in Lathum speelt hierop in door het
aanbieden van een rijke digitale leeromgeving.
In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd op de Lathumse
basisschool en zijn er voor de kinderen allerlei nieuwe
digitale leermiddelen beschikbaar. Alle kinderen van groep 3
tot en met 8 hebben bijvoorbeeld hun eigen tablet. Frank de
Bruin is naast unitleider ook leerkracht en hij vertelt enthou
siast over de kansen en mogelijkheden die ict biedt voor het
basisonderwijs. “Digitaal onderwijs geeft ons de mogelijk
heid om gepersonaliseerd te werken. Kinderen werken op
hun eigen niveau en krijgen opdrachten die bij hun eigen
leerniveau aansluiten. Op school maar ook thuis kunnen
kinderen inloggen en al hun digitale (oefen)materiaal is
veilig binnen handbereik.”
Een samenleving waarin het digitaal werken niet meer weg
te denken is, zorgt ook voor prachtige innovaties. “Een mooi
voorbeeld is onze nieuwe 3D-printer. De 3D-printer hebben
de kinderen zelf in elkaar gezet. Het is een open kast, zodat
je erin kunt kijken en kunt zien hoe de printplaten hun werk
doen”. Met de komst van de 3D-printer en allerhande
elektronica, leren de kinderen op een laagdrempelige manier

‘Supertrots op onze
gemotiveerde kinderen’
Team leerkrachten ds Jonkersschool
programmeren, ontwerpen én maken. “We leren kinderen
buiten de gebaande paden denken en nieuwe verbanden
zien, durven te experimenteren en te onderzoeken. Ze gaan
fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen,
testen en (her)gebruiken. Hierbij speelt het goed kunnen
samenwerken een belangrijke rol.”
De school staat ondertussen vol met allerlei bijzondere
creaties van kinderen zoals robotjes, bewegende construc
ties, bewegend vissenskelet, een eigen ontworpen brillen
montuur en schaakstukken van de minions. Maar kinderen

ontwerpen ook hulpmiddelen die oplossingen
bieden voor problemen die ze in de praktijk
tegenkomen. Zo hebben de kinderen ook een
eigen handvat geprint waarmee de 3D-printer
te vervoeren is. Er wordt dus ook een beroep
gedaan op het creatieve vermogen van
kinderen.
Binnen de steeds digitaler wordende samenle
ving, zet de Jonkersschool digitaal onderwijs in
om kinderen hierop voor te bereiden. “Het
team van leerkrachten ziet dit terug in gemo
tiveerde kinderen en betere resultaten en daar
zijn we natuurlijk super trots op.”

RIVERSNIPPERS
De redactie van Riverflash heeft besloten
eenmalig 240 exemplaren extra te laten
drukken, nu voor het hele dorp Lathum.

andere (simpele) tips om steenmarters op afstand te houden.
• hang een goedkoop wc-blokje onder de motorkap (tip van
garagehouder)
• plaats een ongedierteverklikker van de Action onder de auto
(tip van bewoonster)
• zorg ervoor dat er bij het voeren van de eenden geen brood blijft
liggen. Minder veel voeren dus. (tip van gemeente Zevenaar)

Door Wim Reusken en Ben Overmaat

De Turkse tortelduiven

IJsduiker gespot
Deze slanke duiven zie je op Riverparc op steeds meer plekken. Het
is de (wilde) Turkse tortelduif. Je herkent hem aan een prachtig
zwart-wit streepje in hun nek en een contrasterende donkerrode
iris. Tortelduiven zijn het symbool van de liefde. Een mooie
gedachte voor de kerstdagen en 2018.

49 Oude sokken…
Op de Meerkoet 23 lazen we ‘49 oude sokken aan de lijn, voor de
50 moet je binnen zijn’...

Kippengaas tegen steenmarters
In de straten van Riverparc zie je hier en daar een stuk kippengaas
op de oprit liggen. Dit om te voorkomen dat steenmarters schade
onder de motorkap van hun auto veroorzaken. Hier nog drie

Ornithologisch Nederland liep begin november uit om de IJsduiker
in de Giesekop te spotten. De IJsduiker is een trekvogel van 70-80
centimeter, komt voor in IJsland en Noord Rusland. Aangezien de
IJsduiker minder trekdrang heeft, wordt de soort niet veel in
Nederland waargenomen. Zeker in het binnenland is de vogel een
sporadische gast. ‘Onze’ IJsduiker, zo mogen wij de vogel toch wel
noemen, heeft een zomerkleed. Gezien het jaargetijde lijkt dit
bijzonder. Een belangrijke voorwaarde voor de biotoop is helder
water en voldoende vis. Blijkbaar voldoet de Rhederlaag hieraan.
Zie de afbeelding op de voorpagina, waar de ijsduiker op
1 november is gefotografeerd.
Edward van Dalen.

De Koppenwaard bij dorp Lathum
Natuurmonumenten is begonnen
met het aanleggen
van struinpaden in
het natuurmonument De Koppenwaard. Het is nu
nog verboden
gebied. Maar
zodra het klaar is,
wordt het opengesteld voor publiek.
De verwachting is
dat we er het
komend voorjaar
kunnen wandelen.

Honden uitlaatplaats

Camera’s bij ingang Riverparc

Al enige tijd is de hondenplaats bankloos. Partijen zijn nog bezig om
hopelijk tot een goede oplossing te komen.

Onlangs is er op de IJsvogel een aanhanger met bouwafval
gestolen. Dit lazen we op Nextdoor. Naar aanleiding van dit
vervelende incident ontspon zich een discussie over de noodzaak
om weer een camera te plaatsen bij de ingang van Riverparc. Op
die manier is er controle wie het Riverparc in- en uitrijden.
Indertijd – toen Riverparc een woonwijk werd – heeft de gemeente
Zevenaar de oorspronkelijke camera’s laten verwijderen. Via
Nextdoor wordt er nu een beroep op de gemeente gedaan om
weer camera’s te plaatsen. Als argument wordt er op gewezen
dat in Arnhem in uitgaanscentra overal camera’s zijn geplaatst.
Wij als redactie zijn ook voorstander voor herplaatsing van
camera’s. Hopelijk doet de gemeente wat met deze dringende
wens van de bewoners.
Tip: Misschien kan het bestuur van de SWR (namens Riverparc )
hierover met Zevenaar in overleg gaan.

Nieuwe bewoners bij noordelijk uitkijkpunt
Deze nieuwe bewoners Ron en
Annelies plaatsten dit bord met
de tekst: Hallo medebewoners
van Riverparc. Wij zijn de
nieuwe bewoners van IJsvogel
43 en hebben een extra stuk
grond kunnen kopen. De
Laurierhaag verplaatsen was
helaas niet mogelijk. Vandaar
dat er een hek met klimop komt
zodat er binnenkort weer een
groene haag zal staan.
Ron en Annelies.

Kattenoverlast
In Tilburg wil de voorman van de Lijst Smolders de overlast van
katten hard gaan aanpakken. Als katten hun behoefte doen in de
tuinen van buren of waar dan ook stelt hij voor de eigenaren te
beboeten met een boete van 400 euro.
De redactie van Riverflash ontvangt steeds vaker signalen dat
Riverparcers er hier ook last van ondervinden. Via allerlei kostbare
middelen probeert men dit te bestrijden maar desondanks
schrikken zij zich nog steeds rot als bij het onkruid wieden hun
handen de kattenstront raken.

Vanuit de deelnemersvergadering SWR van
29 oktober 2017

Het volgende Raadsvoorstel komt binnenkort in de Raad van
Zevenaar: Geen ontzanding meer nabij Riverparc, alleen nog bij
Veerstal en de kop van Wentink in de Valeplas, op afstand van
meer dan 500 meter van Riverparc. Daarna definitief geen
zandwinning meer in het Rhederlaag.
Er wordt veel geklaagd over de overschrijding van 30 km snelheid
op Riverparc, met name op de Watervogel. Dringende verzoeken
om ons te houden aan de maximum snelheid van 30 km per uur.
Bestuur SWR zegt toe B en W Zevenaar te verzoeken camerabewaking bij de ingang van Riverparc te gedogen.
De bladkorven zijn alleen bestemd voor bladafval, niet voor
persoonlijk afval. Dit wordt door omwonenden bij herhaling
geconstateerd. Zelfs keukenafval, zoals sinaasappelschillen en
etensresten worden erin gegooid. Die blauwe zakken worden door
de Gemeente niet meegenomen.

Herman van de Weerd 80 jaar
Hiermede bedank ik iedereen die mij feliciteerde met mijn
verjaardag op zaterdag 11 november. De vele leuke en mooie
wensen maakte de dag extra feestelijk.
Herman J. van de Weerd- IJsvogel 87

DE RODE BARON:

“Over tien jaar
ziet onze
omgeving er
heel anders uit”
Door Wim Reusken en Edward van Dalen

Al meer dan tien jaar volgt Koene
Scheepstra de ontwikkelingen rondom
Lathum met een kritische blik. Als
voorzitter van de stichting Werkgroep
Lathum en lid van de klankbordgroep
Rivierklimaatpark bezoekt hij
bijeenkomsten waar plannen worden
gepresenteerd en behartigt daar het
dorpsbelang.
Je staat bekend als de Rode Baron. Hoe kom je
aan die bijnaam?
Ik heb jarenlang gestreden tegen de komst van
de vier windturbines. Uit die tijd stamt mijn
mailadres rodebaron@live.nl . Het was een
geintje.
Bij de plannen voor de twee extra windturbines
van het Waterschap Rijn IJssel heb ik opnieuw
de mening van Lathum ingediend. Je kunt
windturbines in deze tijd niet tegenhouden,
maar we hebben twee dingen voor elkaar
gekregen: hoewel we ons geen zorgen hoeven
te maken over de leefbaarheid, komt er een
extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s
van plaatsing zo dicht bij de rookemissie van
de AVR Energiecentrale. Verder heeft het
Waterschap toegezegd dat een substantieel
deel van de opbrengst van de twee nieuwe
turbines ten goede zal komen aan de Lathumse
gemeenschap.

Wat gaat er op energiegebied allemaal
veranderen?
Het kabinet wil medio 2050 huishoudens van
het aardgas afkoppelen en bij onze huizen
zullen steeds meer elektrische auto’s komen te
staan. We zullen in de nabije toekomst veel
meer energie nodig hebben. Die twee extra
windturbines zijn dus maar een begin. En ook
met extra zonnepanelen op onze woningen
komen we er niet. Wij zullen ons gedrag
moeten veranderen: iedere dag vlees op je
bord, op gas koken en je huis verwarmen,
energieverspillende vliegvakanties, dat moet
allemaal tot het verleden gaan behoren.
De huidige windmolens en zonnepanelen
zorgen maar voor vier procent van de totale
energievoorziening; dat betekent dat zesenne
gentig procent wordt betrokken uit merendeels
niet-duurzaam verkregen bronnen, met alle
milieuproblemen van dien.

Met wat extra zonnepanelen
komen we er niet

We lazen over een energieplan voor Lathum.
Wat houdt dit in?
De stichting Werkgroep Lathum is hard bezig
met de oprichting van een energiecoöperatie.
De inzet is het dorp energieneutraal, of nog
beter energieleverend te maken. Kortom
onafhankelijk van ‘de grote energie jongens’.
We kunnen beginnen met zonnepanelen op de
daken van de grote schuren bij boeren. We
zouden twintig procent van de opbrengst van
de nieuw windturbines kunnen gebruiken.
Maar dat is lang niet genoeg, dus we moeten
ook denken aan zonneakkers, aardwarmte of
een waterkrachtcentrale. Het gevolg zal een
drastische verandering van het landschap te
zien geven.
Wat kunnen wij, de bewoners van Riverparc,
zelf doen om energieneutraal te worden?
De omstandigheden op het park, waar veel
woningen technisch gesproken identiek zijn,
lijken op het eerste gezicht ideaal. De wit
gepleisterde woningen moeten aan de buiten
kant een extra isolerende laag krijgen. Dat
verlaagt sterk het energieverbruik. Daarnaast
hebben wij natuurlijk het Rhedermeer - veel
water met een temperatuur die redelijk con
stant is en daardoor ideaal om woningen mee
te verwarmen. Daar zijn leidingen, pompen en
warmtewisselaars voor nodig. En dus investe
ringen en draagvlak. Vanuit jullie Stichting
Woonbelangen Riverparc SWR, waar iedereen
verplicht deelnemer van is, zou er een energie
coöperatie opgericht kunnen worden. Met als
bijkomend voordeel: jullie kunnen via hetzelfde
systeem de woningen zomers koelen!
Wat is het laatste nieuws van het project
Rivierklimaatpark?
Bij het project Rivierklimaatpark is door
belanghebbenden en geïnteresseerden uit de
wijde regio een groot aantal plannen en ideeën
ingediend. Maar ook door bewoners van
Riverparc. Die plannen en ideeën zijn nu nog
vertrouwelijk en worden voor ze gepubliceerd
worden eerst beoordeeld. Ook ik ben benieuwd
welke voorstellen het gaan halen en welke niet.
Of Leisurelands voorstellen heeft ingediend die
betrekking hebben op terreinen die aan River
parc grenzen, weet ik niet.
Het uiterwaardengebied tussen Westervoort en
Giesbeek wordt verder opengesteld met fietsen struinpaden. Echt aaneengesloten zonder
blokkades?

Binnen tien jaar zal omgeving Lathum
en Riverparc fundamenteel veranderen
Dat is wel het uitgangspunt. Maar er zijn
uitzonderingen. De terreinen van zandfirma’s
blijven bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegin
gen afgesloten. Je kunt niet hebben dat
kinderen op de zandheuvels gaan spelen met
het risico dat het zand gaat verschuiven. En in
de Koppenwaard zitten wilde reeën en dassen
burchten. Bij de aanleg van struinpaden zal
daar mogelijk rekening meegehouden worden.

Meer weten?
www.rivierklimaatpark.nl veranderingen uiterwaarden
Westervoort tot Giesbeek
www.natuurmonumenten/zoeken/koppenwaard natuurontwikkeling
Koppenwaard Lathum
www.wrij.nl twee extra windturbines waterschap nabij AVR
rodebaron@live.nl Koene Scheepstra

Riversnippers BOUW
Door Wim Reusken en Ben Overmaat

Dat de economie een flinke opleving vertoont,
is ook op Riverparc te merken. In korte tijd zijn
er zoveel huizen verkocht, dat er – volgens
Funda – bij het begin van het vierde kwartaal
nog maar vier te koop stonden. Ook wordt er

volop gerenoveerd en aangebouwd (zie foto’s).
Binnenkort volgt de start van de laatste twee
nieuwbouwwoningen aan de jachthaven. De
planning is dat de bouw gereed is voor de
bouwvak 2018.

Ongeveer zeven jaar geleden
is de woning op Wilde Zwaan
16 afgebrand en afgebroken.
Sinds die tijd ligt de kavel
braak en is nogal verloederd.
Sommige Riverparcbewoners
vragen zich af wanneer daar
weer een huis wordt ge
bouwd. De gemeente Zeven
aar deelde ons mede: “Bij de
gemeente zijn geen plannen
voor nieuwbouw bekend. Ook
is geen vergunning aange
vraagd. De kavel is particulier
bezit.”

Subsidie Riverhulp
vijfduizend euro
De gemeente Zevenaar (de commissie burgerinitiatie
ven) had honderdduizend euro ter beschikking gesteld
om de cohesie tussen bewoners te bevorderen. Parcbe
woner Rob Smits is daar ingedoken. En heeft met zijn
website www.eierbakfestival.nl vijfduizend euro weten
los te peuteren voor Riverhulp. Dank Rob voor dit
waardevolle en creatieve initiatief.

Winnaars mooiste
tuin 2017

Marja en Rien van der Mueren,
bewoners van IJsvogel 86, hebben
het prijsbordje ‘Tuin van het jaar
2017 RiverparC’ in ontvangst
genomen. Ze zijn er erg blij mee en
hopen dat dit ook voor anderen een
stimulans betekent om hun mooiste
tuin aan te leggen. Marja en Rien
hebben deze tuin zèlf ontworpen en
aangelegd in 2008.

Colofon
Riverflash
Jaargang 5 nr 4, december 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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Ben Overmaat
Wim Reusken
Annemarie Buining
Carla van Dokkum
Wim Reusken
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b.overmaat@outlook.com
w.reusken@chello.nl
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w.reusken@chello.nl

anton.knipping@hotmail.nl

Banknummer Riverflash NL58 ABNA 0608 7371 78 t.n.v. W.Reusken

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).

Op dit moment hebben wij meer kopers
dan verkopers. Woningen gezocht!
nieuwe website: www.riverparc.nl
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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

Onze kwaliteit is uw veiligheid!
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Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten
Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

*Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u het tweede hoofdgerecht Gratis.

Bistro Bar De Bolder
De Muggenwaard 16 | 6988 BX Lathum
0313 - 63 04 34 | info@bistrobardebolder.nl

