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• Nieuwe plannen Rhederlaag
• Oplossing overlast grote muskuseenden

• Een wandelgebied rijker

Luchtfoto Rhederlaag



En wanneer ik de verkeerde keuze op deze 
aardkloot heb gemaakt, zit ik een mooi poosje 
op de blaren. Dat wil ik niet. Ik wil niet mijn 
billen branden aan verkeerde voorlichting van 
de Almachtige. Ik snuif nog eens de frisse 
ochtendwind op en zie... mijn geest wordt 
helder. Tussen al die richtingaanwijzers die 
bepalen waar je qua geloof naar toe moet, zet 
ik er nog een. Gewoon mijn eigen geloofsrich
tingaanwijzer. Of liever gezegd mijn tussen
geloof. Gewoon een plek waar ik even kan 
nadenken wat ik moet doen. En die plek noem 
ik Halverwege. In gedachten richt ik hem in. 

Halverwege

Gewoon een gezellige bruine kroeg of pub. 
Daar waar iedereen gelijk is. En daar ga ik even 
mijmeren. Zoals zo vaak. Mijmeren over welke 
wegwijzer ik ga volgen. 

Christelijk opgevoed kan ik kiezen tussen hel 
en hemel. Maar beiden trekken mij niet zo. Kan 
ook kiezen voor een heel bos maagden. Maar 
als mannelijke muis kun je daar ontzettend 
moe van worden. Voor eeuwig blijven de 
dames waarschijnlijk aan je hoofd zeuren.  
En het juiste gereedschap?  Heb ik potjandorie 
beneden laten liggen of nog erger... hebben ze 
samen met het kissie in de fik gestoken. Ik kom 
er niet uit. Waar moet ik heen? Dan valt mijn 
besluit. Net als in een aardse kroeg blijf ik 
lekker hangen. Zet wat lege krukken naast mij 
aan de bar.  Allen die ik lief heb en moest 
achterlaten, komen hier beslist een keer 
voorbij. Ga vast bij de deur staan en roep ze 
naar binnen. En dan ga ik overleggen. Alle gelo
ven gezellig aan de bar. En zijn wij unaniem er 
uit waar wij naar toe willen gaan, dan onder
handelen wij eerst met de Almachtige. Stellen 
gewoon onze eisen. Wedden dat hij niet 
luistert? Nou dan blijven wij toch gewoon 
Halverwege. Het zou wel eens de drukst 
bezochte kroeg kunnen worden aan de meest 
bewandelde weg. Kan mij er nu al een beetje 
op verheugen. Geen lichamelijke ongemakken, 
geen rekeningen enz.  
Nee gewoon:

Proost op het hiernamaals
 
email: de.snuffelmuis@gmail.com 

Zondagochtend. Frisse wind en een goed humeur. Een hond die blaft, een haan die kraait en 

de zon piept door de wolken. Wat wil een muis nog meer. Maar dan hoor ik hem, een kerk-

klok. Weliswaar op afstand maar toch draagt de wind het geluid met zich mee. En mijn rustige 

wandeling verandert plots in onrust. Spits mijn oren of ik niet nog meer hoor. Geen galmende 

luidspeakers die op kunnen roepen tot het gebed. Nee. Het blijft bij de klok. Maar toch ben ik 

verward. Wanneer ik dadelijk thuis ben gaat misschien wel de bel. De kans bestaat dan dat het 

volgende ritueel begint. En wanneer ik dat niet wil zet men de voet tussen de deur. Luisteren 

zal en moet ik. Dat wat ze verklaren moet ik geloven!! Radeloos word ik wanneer ik denk aan 

het hiernamaals. Het schijnt ééuwig te duren. 

Door De Snuffelmuis



vervangen we prikkeldraadafrasteringen door onder andere 
meidoorns en met de aanplant van solitaire bomen zoals de 
Linde, de Zomereik en de Walnoot, versterken we het typisch 
Nederlands uiterwaardenlandschap zoals het ooit eens is 
geweest. 
De restanten van de ovens, schuren en een spoorlijntje van de 
voormalige steenfabriek – waar vele Lathumers hun dagelijks 
brood verdienden – worden in het totale plaatje ingepast.  
Het plan is ook om vanuit het dorp een struinpad aan te leggen. 
Natuurmonumenten gaat met Rijkswaterstaat, eigenaar van de 
grond langs de dijk, in gesprek om deze wandelroutes mogelijk 
te maken.” 

Rivierklimaatpark 
Al deze activiteiten zijn onderdeel van een groter geheel. In het 
gebied tussen Arnhem en Giesbeek worden in de uiterwaarden 
rond de IJssel maatregelen genomen voor de hoogwaterveilig
heid. Door de klimaatverandering krijgen wij te maken met 
extreme in hoogwaterstanden, maar ook met grote droge 
periodes en laagwater standen in de zomer. Landelijke, regiona
le en lokale overheden werken samen om behalve de watervei
ligheid, de natuur, recreatie en de economie te versterken. Voor 
de gemiddelde burger betekent dit een toegankelijkheid in een 
natuurgebied van twintig kilometer weerszijde van de IJssel, 
met de mogelijk tot recreëren in verschillende vormen. In 
combinatie en aansluiting met de Veluwe ontstaat op die 
manier een uniek natuurgebied. Regelmatig zijn en worden 
‘werkateliers’ georganiseerd, waar belanghebbenden en betrok
kenen ideeën aan kunnen dragen. Voor de Riverparcbewoners 
een geweldige kans hun invloed aan te wenden. 

Door Edward van Dalen 

“Ons doel is om voormalige landbouwgebieden tot 

natuurgebied om te vormen en de soortenrijkdom te 

vergroten. Dat betekent dat we de grote hoeveelheden 

fosfaat in de grond die we indertijd nodig hadden voor 

de landbouw terug moeten brengen.”

Aan het woord is Susanne Blommaert, mede
werker van Natuurmonumenten. Met haar 
nemen wij een kijkje in de Koppenwaard, de 
uiterwaard bij het dorp Lathum. 
 

“Vlakbij de voormalige steenfabriek Koppen
waard zijn we bezig het terrein af te graven en 
uit te mijnen. Door er daarna grasklaver te 
telen en dit regelmatig te maaien en het 
maaisel af te voeren, daalt het fosfaatgehalte 
dat in de bodem zit. Als de bodem fosvrij 
wordt gemaakt, kan er een bloemrijk grasland 
ontstaan. Met die bloemenpracht trek je 
insecten aan zoals vlinders en libellen. Verder 

Meer weten?
www.natuurmonumenten.nl 
www.rivierklimaatpark.nl

Susanne 
Blommaert en 

Edward van Dalen   

De natuur heeft het spoorlijntje ‘overgenomen’

De opening van dit nieuwe 
wandelgebied is gepland in 
het voorjaar van dit jaar

Nieuwe mogelijkheden om te recreëren 

In het voorjaar een  
wandelgebied rijker
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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

Fadozang 
in Lathum

Onlangs zong Maria 
Liberato met begelei
ding van twee gitaris
ten haar Fadoliederen 
in het monumentale 
kerkje in Lathum. Op 
overtuigende wijze 
bracht de zangeres de 
uitingen van veelal 
wanhoop, ellende, 
maar ook van wee
moed en blijheid over 
het voetlicht. Deze 
authentieke Portugese 

volkszang kent haar oorsprong uit de negentiende eeuw 
waar deze zangkunst uitsluitend in armoedige kroegen in 

Door Ben Overmaat

Lissabon werd gezongen. In de loop van de twintigste 
eeuw werd fado een erkende zangkunst die vaak 
wordt uitgevoerd in de betere uitgaansgelegenheden.
Het kerkje was geheel gevuld met aandachtige 
toehoorders, waaronder nogal wat Riverparcers. Al 
sinds jaar en dag organiseert de VVLK (Vereniging 
voor de Lathumse kerk) dit soort avonden, waarvan 
de opbrengst gaat naar het onderhoud van deze kerk. 



 

De redactie heeft de volgende melding gestuurd aan 
de gemeente Zevenaar. 

Sinds enige tijd krijgen wij op het Riverparc steeds meer 

last van een bepaald eendensoort, namelijk de musku-

seend. Zij poepen het hele schiereiland vol en door gebrek 

aan natuurlijke vijanden fokken ze bij de konijnen nieuw 

nageslacht. Per jaar drie keer dertien eieren en de natuur 

legt ze geen strobreed in de weg. In een eerdere Riverflash 

hebben we er ook al een keer aandacht aan besteed. Met 

name de bruggetjes worden spekglad door de flatsen van 

de nieuwe eend en ook de tuinen van de bewoners worden 

bevolkt door deze eend. Langzamerhand worden deze  

eenden een plaag en veel bewoners klagen er dan ook 

over. Namens de redactie van Riverflash verzoeken wij de 

gemeente Zevenaar hier wat aan te doen en ook op deze 

oproep te reageren wat jullie hieraan denken te doen.

De gemeente Zevenaar, afdeling groen, heeft 
schriftelijk een offerte  aangevraagd om dit 
probleem beheersbaar te maken. 

Oplossingen 
Naar aanleiding van de overlast van deze 
eenden op ons parc, ontspon zich in septem
ber een discussie op onze burensite nextdoor.
nl. Als oplossingen werden door bewoners van 
Riverparc genoemd: Iedereen moet Stoppen 
met voeren! Haal de nesten leeg! Vaak hebben 
kinderboerderijen belangstelling voor deze 
eenden. Op internet zijn ook veel oplossingen 
te vinden. De gemeente Zevenaar is aan
spreekpunt.

Door Ben Overmaat

Foto’s ontvangen van Tineke van Hattem-van Tol

Overlast grote muskuseenden



Door Wim Reusken en Ben Overmaat

RIVERSNIPPERS

Lathumse oliebollen en appelflappen

De Lathumse gemeenschap heeft zich tijdens de afgelopen 
feestdagen weer eens ingezet voor het onderhoud van hun mooie 
kerk. De opbrengst is bestemd voor de restauratiekosten. 
Dorpshuis Het Gebouw was enkele dagen de plek waar de 
voortreffelijke  oliebollen en appelflappen zijn bereid. Een traditie 
die nu al twintig jaar voortduurt en altijd een baken is van de 
Lathumse saamhorigheid. De organisatoren roepen ook hun dorps-
genoten van Riverparc op om  de komende jaren hun oliebollen en 
appelflappen van de Lathumse vrijwilligers te betrekken.  

Kunst aan de muur

Theo ten Brinke IJsvogel 95 heeft een kunstuitleen geopend voor 
iedereen die een mooi modern schilderij aan de muur wil hebben. 
Keus uit driehonderd (meest) abstracte schilderijen. “Open huis op 
iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 16 uur. Op mijn  
website www.kunstuitleen.nl  (nog in aanbouw) staan wat 

voorbeelden, voorwaarden en prijzen. Koffie, thee of een glaasje 
wijn inbegrepen. Dus tot ziens. Groeten, Theo ten Brinke”. 
Tel. 06 5331 0800 of 031 3632 592   mail  ttb.kunst@kpnmail.nl

Nieuwe bewoners bij de haven

Allard, Karen & Jay van Gelderen - Blauwe Reiger 4
Hoi, wij zijn de familie van Gelderen. 
*  Allard (46) is IT-security distributeur (www.moreteq.nl).  

Ik distribueer IT Security oplossingen die bedrijfsnetwerken en 
infrastructuren beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen 
en hackers.

*  Karen (ook 46) gaat na jaren in vaste dienst te zijn geweest 
(onder andere als artdirector van Panorama) nu voor zichzelf 
beginnen als grafisch vormgever: www.theparc.nl - nog in de 
maak ;-). 

*  Jay (12) is al best ingeburgerd hier en gaat naar het Candea 
College. Hij wil later game-designer worden, denken we.

 

Hiervoor woonden we in Haarlem in een gezellige jaren 30- 
woning, in een leuke wijk vlakbij het centrum. Maar we wilden 
heel graag meer ruimte om ons heen. Toevallig kwamen we deze 
woningen tegen op Funda en toen bleek dat Lathum bij Zevenaar 
hoort, zijn we actie gaan ondernemen. Allard komt hier vandaan 
en zijn moeder woont nog in de buurt, dus dat maakte de keuze 
makkelijker. We genieten echt elke dag van het water, van de 
mooie wolkenpartijen, van de rust en ruimte om ons heen  
(iets minder van al die ganzen, haha). We kijken uit op de haven 
en hopen dat we volgend jaar daar een leuk bootje neer kunnen 
leggen.



Wie spot wie? 

Begin november waren de vogelspotters op het strand van de 
Giese Kop de zeldzame IJsduiker aan het spotten. Edward van 
Dalen spotte de tweede dag de vogelspotters met dit plaatje. Daar 
valt niet mee… te spotten.

Bericht van oud wethouder Zevenaar  
Anja van Norel 

Wat fijn dat jullie mij de Riverflash hebben toegestuurd. Het blijft 
leuk om te lezen en op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen 
op jullie parc, of moet ik woonwijk zeggen ;-)  Ik kijk nog steeds 
met trots terug op wat wij daar samen voor elkaar hebben 
gekregen!

Huiszwaluwen

Door Vogelbescherming Nederland en SOVON is 2018 uitgeroepen 
tot het jaar van de huiszwaluw. Het aantal broedparen is landelijk de 
afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. De omgeving van de Bandijk in 
Lathum is door het Rhedermeer, de IJsseloevers, de uiterwaarden en 
door de boerderijen langs de dijk, een ideale habitat voor huiszwalu-
wen en boerenzwaluwen. Voldoende vliegende insecten. Vooral bij de 
boerderijen ten westen van Lathum zijn veel nestgelegenheden. In 
april komen de zwaluwen weer terug vanuit noord  Afrika. 

Nieuwe gemeente Zevenaar, nieuwe  
wethouders

Van de vijf wethouders wonen er twee in Giesbeek. Mevrouw 
Carla Koers en Nanne van Dellen .  

Fixi app om meldingen te doen

De nieuwe gemeente Zevenaar neemt deel aan een app waarin je 
meldingen kunt doen, en ook alle andere meldingen kunt terugle-
zen. De app heeft de naam Fixi en is gratis te downloaden.
De redactie van Riverflash heeft onlangs een dringende melding 
op die app gedaan over de overlast van de muskuseenden.
 

Schade aan oevers 

Bij enkele van de zeven binnenvijvers op Riverparc zie je dat de 
oevers afkalven. Komt dat omdat er te weinig beschoeiing is? Of 
door het gewicht van de forse muskuseenden? 

Koffieochtend Riverhulp

Via de Nextdoor-app hebben wij een aantal keer een uitnodiging 
voor een koffieochtend gedeeld. Het initiatief is genomen om in 
een ongedwongen setting elkaar als buren op Riverparc te 
ontmoeten. Dit is op fantastische wijze gelukt en wij gaan hier dus 
mee door. Er volgen via de app nieuwe uitnodigingen.  
U bent van harte welkom, Tineke van Hattem-van Tol.



Nieuwe plannen voor de 
randen van het Rhederlaag

Door Wim Reusken 

Oersaai, denk je, als je in eerste instantie het rapport doorbladert waarmee de gemeenteraad 

van Zevenaar vorig jaar eind oktober mee naar buiten kwam. Een notitie van uitgangspunten 

het Rhederlaag heet het en gaat over mogelijke veranderingen in ons mooie recreatiegebied. 

Saai? Het tegendeel is waar. 

Al in de eerste pagina’s van het 57 bladzijden 
tellende rapport vallen meteen een aantal 
fraaie zinnen op zoals: Een gezamenlijke stip aan 
de horizon; de mooiste waterparel van Oost- 
Nederland; evenwichtige en duurzame ontwikke-
ling en beheer van het Rhederlaag; en de leefbaar-
heid van de dorpen Giesbeek en Lathum is 
geworteld in het Rhederlaag. De moeite waard 
om aan de hand van een denkbeeldige fiets of 
wandeltocht een aantal punten te belichten die 

dicht bij Riverparc liggen en in 
deze eerste plannen worden 
genoemd. 

1200 zonnepanelen
De start is het fiets en 

voetpad dat naar de entree van Riverparc en 
de haven ’t Eiland leidt. Daar ligt een groot 
open terrein dat door hondenbezitters als 
hondenuitlaat plaats wordt gebruikt. Dit is in 
eigendom en beheer van Leisurelands. 
Partijen willen op de lange termijn voor dat 
terrein een onderzoek starten voor een 
Welness en Zwembad complex. Op weg naar 
Bistro Bar De Bolder liggen een aantal lood
sen. Daar is een extra klussenloods naast 
gepland. Op al deze loodsen wil men in totaal 
1200 zonnepanelen plaatsen en worden de 
mogelijkheden van stroomlevering aan 
Riverparc verkend. Ook is er al een aanvraag 
voor een botentankstation bij de gemeente 
ingediend. 

1200 zonnepanelen 
op de loodsen van 
Jachthaven ‘t Eiland



Nieuwe plannen voor de 
randen van het Rhederlaag

Uit Rapport:
Inwoners van het Rhederlaag hebben belang bij:
• Versterking van natuur- en landschapsbeleving 
• Landschappelijk ingepaste recreatie 
• ‘Zondags’ ommetje en struinroutes 
• Gebruik van Rhederlaag voor dagrecreatie 
• Fietsen, wandelen en vissen op Het Rhederlaag 
• Speciale evenementen op Het Rhederlaag 
• Rhederlaag als plek om trots op te zijn. 

Verenigingen op het Rhederlaag hebben belang bij:
• Economisch gezond Rhederlaag
• Rhederlaag als plek ‘van ons allemaal’ om activiteiten van de verenigingen te kunnen uitvoeren 
• Samenwerking en synergie met en tussen alle gebiedspartijen op het Rhederlaag 
• Parkeermogelijkheden aan de Veerweg voor leden HSV ‘Ons Genoegen’ Giesbeek (nu K3Delta) 
• Plek om te leren zeilen 
• Opname van vismogelijkheden vanaf de oever op de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland aan de oude 

IJsselloop aan de Veerweg. 
• Rhederlaag als plek om trots op te zijn.

1. Wellness en zwembad 
2.  Botentankstation
3.  Extra klussenloods
4.  1200 zonnecollectoren
5.  Levering energie aan Riverparc
6.  15 extra camper plaatsen
7.  Bungalowpark
8.  Concentratie ontzanding
9.  Overnachtingshaven beroepsvaart
10. Uitbreiding de Veerstal

Staande op het terras van De Bolder kijkend naar het water 
liggen rechts naast de Bistro een stuk of wat camperplaatsen. 
De plannen hiervoor wijzen op circa vijftien extra camperplaat-
sen. Als je daarna terugfietst en linksaf de dijk op gaat richting 
Giesbeek, zie je aan de rechterkant tussen de dijk en de Uit
meentsestraat een lommerrijk bomengebied met daartussen 
een aantal oude parkeerhavens. Ook dat is eigendom van 
Leisurelands. Daar willen partijen de mogelijkheid van een 
verblijfsrecreatie (bungalowpark) verkennen. 

Ontzanding
Verder fietsend over de dijk langs Giesbeek, heb je aan je 
rechterhand de Vale Plas (zie kaartje). Daar zijn plannen om 
een overnachtinghaven voor de beroepsvaart te realiseren. 
Alleen daar (bij de Vale Plas) is nog sprake van ontzanding, 
waarbij opgemerkt wordt dat het af te voeren zand niet meer 
dan 1,1 miljoen m3 mag zijn. De overtocht met het Veerstal
pontje voert je naar de Camping en Recreatiepark (en het 
Restaurant) De Veerstal. Voor de camping bestaan er uitbrei
dingsplannen van een fors aantal (circa 110) camper en kam-
peerplaatsen aan het water.  
 
De gemeente Zevenaar zal eerst een procedure starten voor 
vernieuwing van het bestemmingsplan Rhederlaag. Daarna 
kunnen de genoemde – en eventuele andere – commerciële 
partijen plannen indienen. 
Wil je meer weten, bijvoorbeeld over de plannen richting 
Lathum(se Hoek)?:  www.zevenaar.nl  www.leisurelands.nl

De mooiste 
waterparel van 
Oost-Nederland

Plan is de vijf loodsen aan zuidkant bekleden met 1200 zonnepanelen



Verkeerssituatie 
kruising De Muggenwaard
Door Wim Reusken 

De redactie kreeg meldingen van ‘bijna 

ongelukken’ op deze kruising. We leg-

den dit voor aan de verkeersdeskundi-

ge van onze gemeente.

Vraag: Zijn de borden en wegmarkeringen in deze situatie wel 
duidelijk? Wie heeft voorrang en wie niet?  

Antwoord: Interessante vragen waarbij ik mij de onduidelijk
heid enigszins kan voorstellen. De verkeerssituatie is namelijk 
als volgt: 
Weggebruikers op ‘De Muggenwaard’ naderen 
het onderstaande verkeersbord (B06). Waarbij 
de oversteek van het fietspad met markering 
voorzien is van haaientanden.
  
• Het verkeersbord B06 heeft namelijk de volgende betekenis:  

Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg.
• Definitie van bestuurders in het verkeer: ‘bestuurders’ zijn alle 

weggebruikers behalve voetgangers. 
  
Op deze fietsoversteek hebben fietsers/brommers voorrang 
bij het oversteken. Het ‘pas op fietsers bord’ verduidelijkt deze 
situatie voor het verkeer op De Muggenwaard.

Voor voetgangers geldt dat zij geen voorrang hebben op de 
oversteek. Dit is naast de verkeersborden te zien aan de 
markering die is aangebracht voor het voetpad. Dit pad loopt 
namelijk voor de haaientanden langs.  
  
Tot slot wil ik de weggebruikers meegeven dat het in alle 
situaties erg belangrijk is om goed op te letten of een ander je 
ook daadwerkelijk voorrang geeft. De Slogan van VeiligVer
keerNederland luidt als volgt: 

 ‘Voorrang mag je nooit nemen, 
wacht tot je het krijgt’ 

VVN: “Voorrang mag 
je nooit nemen, wacht 
tot je het krijgt”  



Ons redactielid Annemarie Buining gaat ons 
verlaten. Altijd opgewekt en met een positieve 
instelling maakte zij vanaf 2013 deel uit van de 
redactie van de Riverflash. Haar bijdragen 
bestonden onder andere uit het schrijven van 
columns en  het afnemen van interviews. Haar 
eigen kijk op het redactionele werk én haar 
collegialiteit waren bijzonder en waardeerden 
we zeer. 

Annemarie, wees er van overtuigd dat we je 
vrolijke aanwezigheid tijdens onze redactiever
gaderingen zullen missen. Gelukkig blijven we 
je zien hier op het park of in de zeilboot als 
voortzetting van de fijne uurtjes die wij samen 
– ook in onze vrije tijd – hebben doorgebracht. 
Tot dan! 
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Riverflash
Jaargang 6 nr 1, maart 2018

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).
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Annemarie Buining 
stopt als 
redactielid
Door Ben Overmaat



Adres
De Muggenwaard16
6988 BX Lathum

Contact
0313 - 63 04 34
info@bistrobardebolder.nl
www.bistrobardebolder.nl

OOK VOOR FEESTEN 
EN PARTIJEN!

HET BEST BEWAARDE GEHEIM 
VAN DE REGIO, MET ADEMBENEMEND UITZICHT!

SONSBEEKWEG 30 / 6814 BC ARNHEM / 026-3828853 /  INFO@VANSONSBEECKMAKELAARS.NL / WWW.VANSONSBEEKMAKELAARS.NL

HAAR
KUNST
NEDER
LAND
Dé kapsalon op het Riverparc!
Zilvermeeuw 20, 
6988 CJ Lathum, 
Telefoon 06 8180 8589

Volg ons op: 
Instagram en 
Facebook

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

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


