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BANK-roet ?

Riverhulp
Het kan iedereen overkomen dat hij/zij hulp nodig 

heeft die niet via 112 te krijgen is. Op Riverparc bestaat 

sinds een paar jaar hiervoor Riverhulp.  

Door Bart van der Eijk en Tineke van Hattem

Ook hulpverlener worden? 
Bel 06 57331408  of riverhulp@gmail.com
Tineke van Hattem,  Bart van der Eijk
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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!
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

Door onvoorziene omstandigheden heb je soms hulp nodig die 
je op dat moment niet met je kinderen, buren of kennissen kunt 
regelen. Misschien helpende handen of een luisterend oor. 
Voor die noodzakelijke hulp kunnen we altijd vrijwilligers vinden. 
Schroom niet om ons te bellen op 06 57331408. Zet het num-
mer in uw telefoon en schrijf het op het informatieblad in uw 
meterkast.

Wij gaan vertrouwelijk om met 
u en uw situatie



Tijdens een zomeravond maakte ik in het late zonlicht een 
wandeling langs de lage vloedlijn die zich prachtig aftekende in 
het zand van onze stranden. Ik realiseerde me dat ik vanuit dit 
nieuwe lage standpunt alles verrassend anders waarnam. Zo’n 
vloedlijn – eigenlijk is het helemaal geen vloedlijn maar ik weet 
zo vlug geen beter woord – is ook een soort waterpas. Een 
speelse lijn die met een meetkundige zuiverheid in een ogen-
schijnlijk speelse vorm verschijnt en de norm voor gelijke 
hoogtes dicteert. Kortom een lijn die ons onverzoenlijk vertelt 
over de laagte van de huidige waterstand. Ver daarboven tekent 

Energie en Natuur, een 
natuurlijke combinatie? 

zich tegen de rode avondhe-
mel de deltahoogte van ons 
park af. Het is een hoge 
robuuste oever waarop de 
bewoners van Riverparc zich 
veilig kunnen voelen bij de 
hoge waterstanden die 
ongetwijfeld weer zullen 
komen. 

In Hengelo (Gld) bezocht ik 
het ‘zonnepark’ De Kwekerij 
dat zoveel mogelijk in harmo-
nie met de natuur is aange-
legd. Lange rijen zonnepane-
len voorzien vijfhonderd 
naastliggende woningen van 
stroom. Ik zag er beekjes, 
bijen, vlinders, bloemen en 
een kleine kudde schapen, 
een waar paradijsje dus. 
Echter, de harde zwarte 
kaarsrechte dominante 
rechtlijnige opstelling van 
tweeduizend zonnepanelen 
deden afbreuk aan de op 
zichzelf prachtig aangelegde 
natuur. Zoals ik al zei, ge-
draagt de waterspiegel zich 
rond ons Riverparc ondanks 
haar wiskundige eigenschap-
pen als een harmonisch 
natuurlijk fenomeen. Het 
moet toch mogelijk zijn om 
zonnepanelen zowel in hun 
eigenschappen als in hun 
opstelling iets mee te geven 
van de harmonie die het 
Rhedermeer en Riverparc tot 
zo’n prachtige unieke combi-
natie maken. 

Al maanden lang zien wij dat het water overal extreem laag staat. 

Met verbazing kijken we ernaar, hoewel na enkele maanden er ook 

een zekere gewenning optreedt. Tegelijkertijd zijn we ons er wel 

degelijk van bewust dat het behoorlijk afwijkt van het gemiddelde 

beeld van de waterspiegel.

Door Onno van Dokkum

De waterspiegel gedraagt zich rond ons 
Riverparc ondanks haar wiskundige 
eigenschappen als een harmonisch natuurlijk 
fenomeen 

Laag water met 
ongekend feeëriek 
schouwspel

BANK-roet ?



Hoewel niet iedereen na een hartstilstand gere-

animeerd wil worden, zijn er genoeg die dat wel 

willen. Ook op Riverparc. Rond het tv-journaal 

circuleert soms het spotje ‘haal de AED naar 

jouw wijk’ van de Hartstichting. Maar wie neemt 

op Riverparc het voortouw om een AED team op te 

zetten en een AED te plaatsen? Mét het binnen-

halen van middelen die daar voor nodig zijn. We 

vroegen aan een aantal bewoners naar hun idee 

voor DE oplossing.   

Haal de AED 
naar jouw wijk 

De jaarvergadering Stichting Woonbelangen Riverparc 
SWR over de AED
Honderden bewoners waren zondag 28 oktober in ’t Olde 
Schop bij de vergadering van de SWR waar de bewoonster 
Margot van Westreenen en bestuurskandidaat Jeroen 
Wieland een pleidooi hielden voor het plaatsen van een 
AED. Los van elkaar blijken veel bewoners contact te 
hebben opgenomen met de gemeente Zevenaar, het SWR 
bestuur of met de hartstichting. Duidelijk is dat het draag-
vlak voor de AED groeiend is.

Frans Franken, voorzitter SWR over de AED:
‘Dit onderwerp is in de tijd van het legalisatietraject in het 
burgerberaad behandeld. De gemeente oordeelde toen dat 
het oproepen van een ambulance via 112 minder wachttijd 
zou kosten dan het gebruik van de AED, waarna de oude 
AED in de opslag belandde. Mogelijk ligt dat in de huidige 
tijd anders.’ 

Kan een Riverparc AED team in beginsel 
ook aanspraak maken op een eenmalige 
bijdrage van maximaal 500 euro voor 
onderhoud aan de oude AED?
‘Ja, althans wat mij betreft lijkt mij dat 
prima, hoewel ik dat natuurlijk nog wel 
met het bestuur moet overleggen. 
Maar nogmaals ikzelf zie daar geen 
enkel probleem in, behalve dat het 
waarschijnlijk een verouderd apparaat 
is. Een betere vraag lijkt mij dan ook: 
Zou de SWR bereid zijn om een nieuwe 
AED aan te schaffen voor een succes-
vol opgericht AED team? Ook dit moet 
uiteraard nog in het bestuur worden 
besproken. Ik zal het meenemen bij de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 
We hebben bovendien begin november 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstil-
stand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Door Wim Reusken

De AED in een andere wijk



een AED overgenomen van bewoner Joost van 
Neck die hem voordelig kon krijgen en hem 
niet direct zelf nodig heeft’

Riverhulp over de AED: 
‘Iedereen wil graag dat het apparaat weer 
wordt geïnstalleerd en wij als Riverhulp-orga-
nisatie willen ons daarvoor inspannen. Als het 
oude nog op te knappen is zou dat mooi zijn, 
anders moet er misschien een vervanger 
komen. In elk geval is een centrale kast nodig 
en vooral moeten we mensen verzamelen en 
bekend maken die kunnen reanimeren, ook 
zonder AED. Bewoners die kunnen en willen 
reanimeren, kunnen zich aanmelden bij river-
hulp@gmail.com 
Bart van der Eijk is spreekbuis namens River-
hulp. We vinden allemaal dat het SWR bestuur 
zich hier ook best voor mag inzetten!’

Rob Smits over de AED:
‘Toen Riverparc werd gelegaliseerd, verdwenen 
de slagbomen, de tennisbanen, het informatie-
gebouw maar ook de AED. Menigeen vroeg 
zich af waar die gebleven was. Zover de 
informatie reikt, behoorde hij toe aan alle 
bewoners van Riverparc. Het bleek dat hij in de 
opslag lag en uit een kleine test blijkt dat het 
model niet verouderd en wel bruikbaar is. Alles 
functioneert nog naar behoren. Er is alleen een 
soort van update nodig. Dat kost geld.

En dan de vraag waar hij moet hangen. Een 
buitenkast met verlichting en alarm kost al snel 
tussen de 500 en 800 euro. Wanneer ik mijn 
huisnummer duidelijker vindbaar wil maken 
houd ik al rekening met deze AED. Door een 
duiventil te maken op een markant punt op de 
IJsvogel met daarop het huisnummer creëer ik 
direct ruimte voor deze AED. Er ligt stroom-
voorziening in. De duiventil is ‘s nachts duide-
lijk verlicht. En direct toezicht en alarm is ook 
geen enkel probleem. 

Wanneer Riverparc bewoners het er mee eens 
zijn kan de AED dus hierin. Is dat voldoende? 
Nee, er zullen er nog minstens twee extra 
moeten komen. Maar dat zien wij daarna wel 
weer. Beter alvast één dan helemaal geen.’ 
Reacties: robsmitsheetik@gmail.com 

Mogelijke plek voor AED op IJsvogel 19



RIVERSNIPPERS

De uitslag van de stemming kandidaat 
bestuursleden voor de SWR (Stichting 
Woonbelangen Riverparc). 

59 stemmen Henk Jan Kamerbeek

70 stemmen Rolf Lepp (gekozen)

34 stemmen Jeroen Wieland

91 stemmen Ralph Witten (gekozen)

Eigenaren vergadering 
stichting SWR

Werkgroep Energie Transitie Riverparc 
Van links naar rechts: Ger Bouwman, Onno van Dokkum en 
Bart van der Eijk.

De vijf kandidaten
De heren Henk Jan Kamerbeek (links), Rolf Lepp, Joop Meinsma 
(heeft zich voordat de stemming begon om privéredenen 
teruggetrokken), Jeroen Wieland en Ralph Witten. De dame 
helemaal links is de notulist van de vergadering

Een verrassend groot aantal bewoners waren zondagochtend 
28 november aanwezig op de deelnemersvergadering Riverparc 
in ’t Olde Schop in Giesbeek.



Door Ben Overmaat

Gemeenschappelijke aanpak 
voor energietransitie
De Werkgroep Energietransitie Riverparc presenteerde 

dinsdag 13 november haar startpositie voor een 

gemeenschappelijke aanpak van de energietransitie.

Het doel was te onderzoeken of er voldoende draagvlak 
is bij de Riverparcers, zodat de werkgroep mogelijk in 
aanmerking komt voor een startsubsidie om een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Onno van 
Dokkum, lid van de werkgroep: ´Riverparc kan een 
pilotpositie innemen die wellicht optimale subsidies 
van overheid en aantrekkelijke offertes van bedrijven 
mogelijk maakt.’

Voordelen van collectieve aanpak
Volgens de werkgroep is er nog veel te doen: onder-
zoek, contacten met overheden en ook het op de 
hoogte houden en informeren van bewoners van 
Riverparc. Onno: ‘We zullen vooral duidelijk moeten 
maken waarom Riverparc unieke mogelijkheden heeft 
om energiewinning en verbruik op een duurzamere 
wijze te doen. En van welke voordelen de bewoners 
kunnen profiteren bij een collectieve aanpak.’ Met een 
spontaan handopsteken lieten aanwezigen weten het 
eens te zijn met de doelstelling van de werkgroep.

Kosten van nieuwe energiesystemen 
Gastspreker Ronald Plug van Plug-InNovatie sprak over 
de kosten voor de aanleg van een nieuw energiesys-

Meer weten?
www.riverparcenergie.nl  voor actuele 
informatie
www.nextdoor.nl voor de discussie op 
de burensite van Riverparc.

teem als je gebruik maakt van 
zonnecollectoren en warmtepom-
pen. ‘De verschillende mogelijkhe-
den voor verwarming hangen af van 
welk systeem gekozen wordt. Soms 
kunnen de bestaande  radiatoren 
behouden blijven. Zonder subsidie 
en financieringsmogelijkheden kom 
je gemiddeld uit op een bedrag van 
22 duizend euro per woning.’

Plan van een eventuele ringleiding 
Na de pauze kwam SWR voorzitter 
Frans Franken met het plan van een 
ringleiding. Zijn idee is zo’n leiding 
in de kruin van de buitenoevers aan 
te leggen; eventueel onder de 
middenas van het park (van het 
noordelijke uitzichtpunt tot de 
entree). ‘Met zo’n ringleiding 
hoeven de huiseigenaren die een 
warmtepomp willen aanschaffen 
niet zelf te zorgen voor een bodem-
waterbron. Dat kan centraal wor-
den geregeld, waarbij het water uit 
een centrale bron in een warmwa-
ter-ringleiding om en door het park 
wordt geleid. Huiseigenaren kunnen 
hun warmtepomp daar op aantak-
ken. Na gebruik wordt het afgekoel-
de retourwater met behulp van een 
koudwater-ringleiding naar de bron 
teruggevoerd. Op die manier kan 
worden vermeden dat luidruchtige 
luchtwarmtepompen worden 
geplaatst, en besparen huiseigena-
ren de kosten van het aanleggen 
van individuele bodemwater-
bronnen.’



Door Tineke Velhorst, Natuurmonumenten

Begin van dit jaar werd het Inrichtingsplan 

Koppenwaard opgeleverd en ging het plan over naar 

de fase van ontwikkeling, beheer en de opening

De Koppenwaard heeft nog kenmerken van een rivierenland-
schap dat vroeger in Nederland veel voorkwam maar tegen-
woordig grotendeels is verdwenen. Natuurmonumenten heeft 
dit landschap kunnen behouden en deels kunnen herstellen, ten 
gunste van natuurontwikkeling en beleefbaarheid van de 
geschiedenis van het gebied. Zo is van een aantal percelen de 
voedselrijke toplaag afgegraven, zodat zich hier kenmerkende 
bloemrijke hooilandtypen kunnen ontwikkelen. Het wordt 
bloemrijker en kleurrijker, fijn voor de bezoekers van het gebied, 
maar ook insecten en insecteneters profiteren mee.

Op percelen die niet zijn afgegraven wordt de bodemontwikke-
ling gestuurd door het inzaaien van bijvoorbeeld luzerne of 
klaver. Zo krijgt de bodem precies de eigenschappen voor de 

ontwikkeling van de gewenste vegetatie. Op de 
afgegraven percelen is afgelopen groeiseizoen 
maaisel van al prachtig ontwikkelde uiter-
waardhooilanden van Staatsbosbeheer (Corte-
noever, bij Brummen) opgebracht. Dit maaisel 
is op het juiste moment gemaaid en naar de 
Koppenwaard vervoerd, zodat de zaden van de 
bijzondere plantensoorten in de Koppenwaard 
verder konden rijpen en uitvallen op nieuwe 
bodem. We hebben al kiemplanten gevonden. 
Volgend jaar zullen we verdere ontwikkeling 
kunnen zien, bijvoorbeeld gele morgenster, 
rapunzelklokje, margriet en knikkende distel.  

Op oude perceelsgrenzen zijn in rij onder 
andere iepen, lindes en walnoten geplant. 
Andere aanplant bestaat uit struwelen met 
meidoorn, sleedoorn, hondsroos en heggen-
roos. Prachtig als broedplaats voor bijvoor-
beeld zanglijster, grasmus, braamsluiper, 
zwartkop of misschien zelfs nachtegaal. Havik, 
buizerd, ree, das, vos, rugstreeppad en ver-
schillende vleermuissoorten vinden nu al 
leefgebied in de Koppenwaard. Doordat het 
landschap gevarieerder, enigszins kleinschali-
ger en natuurlijker wordt zal de soortenrijkdom 
verder toenemen. 

Ontwikkelingen in 
de Koppenwaard

De Koppenwaard met de twee korte struinroutes



Het voormalige steenfabrieksterrein hoort niet 
tot het projectgebied en is buiten de inrichting 
en verdere ontwikkeling gelaten. Hiervoor 
worden afzonderlijk plannen opgesteld. Deze 
staan nog in de kinderschoenen. In bredere 
context hangt het project Koppenwaard samen 
met de ontwikkelingen van het Rivierklimaat-
park en maakt het deel uit van het LIFE-project.
Meer weten? www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/koppenwaard Hier staat ook 
een verwijzing naar het LIFE-project. 

Samenwerking
Natuurmonumenten werkt samen met een 
aantal bewoners uit Lathum en omgeving aan 
de Koppenwaard. Sinds juni is de Koppen-
waard geopend, door de aanleg van twee korte 
struinroutes, bereikbaar vanaf de Bandijk. Ook 
is er een mooie samenwerking tussen Natuur-
monumenten en de Ds. Jonkersschool uit 
Lathum. Tijdens de openingsdag in juni hadden 
de leerlingen, inclusief de peuterspeelzaal, de 
primeur. Zij mochten als eersten de Koppen-
waard in, over de struinroutes en in de huifkar 
voor de kortere beentjes. Er waren verschillen-
de natuurbelevingsopdrachten door de bos-

wachters uitgezet, met voelen, proeven, ruiken, horen, zien. 
Bijvoorbeeld met de blote voeten door het gras of sporen van 
reeën zoeken en proeven van brandnetels. Een vervolg op deze 
natuurbelevingsochtend heeft inmiddels al plaatsgevonden met 
de leerlingen in de vorm van een ‘slootexcursie’ in samenwerking 
met NME Liemers (Natuur- en Milieu-Educatie). In december 
worden door de oudste groepen knotwilgen gesnoeid. In het 
voorjaar en zomer gaan de leerlingen ook verschillende keren 
naar buiten, naar de Koppenwaard als hun ‘achtertuin’.
Andere voorbeelden van ideeën uit de bewonersgroep zijn het 
plaatsen van een vogelkijkscherm, een picknicktafel en een 
ooievaarsnest. Ook zijn inrichtingsschetsen gemaakt voor het 
voormalig ‘hondentrainingsveldje’ aan de Bandijk en wordt er 
gezamenlijk gesnoeid en gemaaid. In september is de boomgaard 
opengesteld zodat goudreinettes, notarisappels en stoofperen 
geplukt konden worden. 

Natuurmonumenten is blij met de samenwerking en betrokken-
heid uit directe omgeving. Volgende jaren willen we dit nader 
intensiveren en voorgestelde ideeën – voor zover mogelijk – 
 gezamenlijk verder uitwerken. 

Wees welkom in de Koppenwaard!  

Tineke Velthorst
T.Velthorst@Natuurmonumenten.nl

Havik, buizerd, ree, das, vos, rugstreeppad 
en verschillende vleermuissoorten vinden 
nu al leefgebied in de Koppenwaard

Bij de opening hadden de 
leerlingen van de 

Ds Jonkerschool de primeur

Het snoeien van een oude hoogstam appelboom

Kinderen van de Jonkerschool in de huifkar bij de opening Koppenwaard



Door André Bulten, Lathum

ds Jonkersschool Lathum bij best 
presterende scholen Engels van Nederland! 

In opdracht van de onderwijsinspectie heeft de 
ds Jonkersschool meegedaan aan een onaf-
hankelijk landelijk onderzoek naar het niveau 
Engels onder de bovenbouwleerlingen. Hieruit 
is gebleken dat de leerlingen van deze school 
in Lathum in vergelijking met andere deelne-
mende scholen, behoren tot de best scorende 
leerlingen. Een resultaat om trots op te zijn. 
Het is te danken aan de methode met native 
speakers die, sinds een aantal jaren, vanaf  
groep 1 voornamelijk in het Engels wordt 
gegeven. 

Meer weten? 
www.facebook.com/jonkersschool/

Aanmelden van kinderen van het Riverparc:
Telefoon 0313-631214 of maak een afspraak 
voor een bezoek aan de school

Door Monique van Dalen, Watervogel 31

Deelauto op Riverparc   
Deelauto? Ik deel onze gezinsauto met mijn partner. 
Maar af en toe mis ik een tweede auto. Bij de buren of 
bij je beste vrienden op Riverparc hun tweede auto 
lenen? Dat kan. Maar het kan ook anders. Gewoon bij 
een bedrijf Juuve.nl/riverparc de deelauto via een app 
reserveren. Deze auto staat bij Grand Café Rutgers op 
de parkeerplaats aan de laadpaal. Dit is mijn persoon-
lijke ervaring: 

Een school met een goede 
‘Internationale’ uitstraling

‘Een prima elektrische auto BMW i3 voor een 
leenprijs van vier euro per uur met een maxi-
mum van dertig euro per dag plus vijftien cent 
per kilometer. In oktober werd er nog geen 

leenprijs gerekend. Vanaf 1 november 2018 
gaat dit wel gebeuren. De introductie en uitleg 
door Juuve in samenwerking met Van Sons-
beeck Makelaars en Ekris was helder. Het 
contact met Juuve verloopt soepel en laag-
drempelig. Het reserveringssysteem gaat 
waarschijnlijk nog wat aangepast worden. Dan 
is in één oogopslag te zien of en wanneer de 
auto beschikbaar is; wel zo gebruikersvriende-
lijk. Het laden gaat eenvoudig en snel. 

Juuve heeft met Ekris een onderhoudscontract. 
Ook zorgt Ekris dat de auto altijd spic en span 
is. Op termijn kan dit laatste een optie gaan 
zijn voor de lener om, tegen vergoeding in de 
vorm van leencredit, het poetsen zelf te doen. 
Door de wasstraat rijden mag dan natuurlijk 
ook. Als gebruiker krijg je eventuele wijzigin-
gen via e-mail door. Kortom: ik heb een positie-
ve indruk van dit initiatief!’

Het enthousiaste jonge team van de school
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Financiële ondersteuning bij de 
oprichting van verenigingen e.d.

Het bestuur van Stichting Woonbelangen 
Riverparc (SWR) krijgt regelmatig verzoeken 
van bewoners om financiële steun voor 
verschillende activiteiten. Ook krijgt het 
bestuur verzoeken om voor of namens de 
bewoners diverse, vaak sociale activiteiten 
uit te voeren. In dit licht heeft het bestuur 
SWR besloten om initiatieven voor het 
oprichten van bijvoorbeeld een buurtvereni-
ging, een ontspanningsvereniging of een 
energiecoöperatie, financieel te ondersteu-
nen. Het gaat daarbij om de kosten van 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 
van de notaris ten behoeve van de oprich-

tingsakte tot een maximum van vijfhonderd 
euro.

Na de oprichting dient de nieuwe entiteit 
vervolgens zonder verdere inbreng van de 
SWR financieel op eigen benen te staan. Per 
rechtspersoon gaat het dus om een eenmalige 
sponsoring. De aspirant oprichters kunnen aan 
het stichtingsbestuur een business plan 
voorleggen, op basis waarvan het bestuur kan 
beoordelen of sponsoring voldoende zinvol is. 

Aanleiding voor dit besluit vormt het verzoek 
van Onno van Dokkum om financiële steun bij 
het instellen van een energiecoöperatie voor 
de  nieuwe Werkgroep Energietransitie River-
parc. Het bestuur heeft voor het oprichten van 
deze werkgroep de financiële steun van 
maximaal vijfhonderd euro reeds toegezegd. 

Initiatieven voor oprichting buurt- en 
ander soort vereniging, kunnen rekenen 
op startersbijdrage van max 500 euro.



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.vansonsbeeckmakelaars.nl

uw riverparc makelaar

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

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

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

Tel 06 13 689 352


