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BEZOEK AAN

De Buffelboerderij

INTERVIEW

Mag ik even 
binnenkijken?



Het assurantiekantoor in Zevenaar.
Van verzekeringen, hypotheken, beleggingen,

bankzaken, financieringen tot belastingaangifte.

Alles met persoonlijk advies.

■ sfin-myburgh.nl

■ Kampsingel 5a, 

      6901 JC Zevenaar  

■ Tel : 0316 34 24 33

■ info@sfin-myburgh.nl

Aardnet beveiligd uw woning 
en elektrische apparatuur 

tegen mogelijke schade en 
brand door bliksem. De kans 

dat bliksem in uw woning 
inslaat is aanwezig. 

De kans dat de schade grote 
gevolgen heeft, zowel 

financieel als emotioneel, is 
vrij groot. 

Daarom kunnen we het maar 
beter voorkomen. 

U houdt er mogelijk geen rekening mee. 
Wij wel.

Tel: 013-468 54 74  
www.aardnet.nl

Uw adviseur:   Dhr. R.J. de Haan
rjdehaan@aardnet.nl

Zilvermeeuw 3 Lathum • 0313 630002
info@rotak.nl • www.rotak.nl

Veel succes Amber!

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

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

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

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

Sonsbeekweg 28
6814 BC Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 38 28 853
Mobiel: +31 (0)6 83678791

E-mail: info@vansonsbeeckmakelaars.nl

UW RIVERPARC MAKELAAR
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De Riverflash vernieuwd en met Dreamfields voor de deur voel je 

meteen al de Summer vibes.

Voor mij inspiratie genoeg om na 20 jaar dat ik hier op dit mooie 

schiereiland woon, het magazine over te nemen en boordevol leuke 

items te plaatsen. Dit was mij echter nooit gelukt, zonder de hulp 

van de adverteerders, hartelijk dank.

Wie ik speciaal wil bedanken zijn mijn man Eric Vernes voor alle hulp 

en steun. Marcel Cator voor de Grafische Vormgeving en alle tijd die 

jij erin hebt gestoken. Mike Kudrya, van Sonsbeeck Makelaars, dank 

dat je onze hoofdsponsor wilt zijn. Joop en Lisette Huisman voor 

jullie donatie, en dat jullie meteen enthousiast waren. Theo Zegers 

& Romy Zegers, dank je wel dat jullie direct in mij geloofden en zo 

spontaan doneerden! Moninca Soumokil, eveneens dank voor jouw 

donering. Aan jullie allen, nogmaals, mijn dank is groot.

En aan u als lezer, veel plezier met de eerste vernieuwde editie van 

Riverflash.

Amber van der Vlies,

hoofdredacteur

VOORWOORD

Volop Zomer!

Kortgeleden is de bliksem ingeslagen in het dak van een woning op het Riverparc, 
daarbij wisten de bewoners zelf de ontstane brand te blussen en heeft de brand-
weer nacontrole uitgevoerd met behulp van een hoogwerker. Doch de schade is 
aanzienlijk.

Welke tips heeft de brandweer bij onweer?
•  Blijf uit de buurt van ruiten, deze kunnen springen door de klap en energie van 

een inslag in uw buurt.
•  Haal stekkers op tijd uit het stopcontact: Doe dit niet tijdens een onweersbui maar 

zo snel mogelijk. Op deze manier beperkt u schade aan apparatuur.
•  Vermijdt contact met (stromend) water: ga niet douchen of baden.

Voorkomen beter dan genezen?
Denk dan aan een bliksembeveiligingssysteem, waardoor de bliksem veilig naar de 
aarde wordt afgeleid!

Het is nog weleens raak op het Parc! 



Je verwacht waterbuffels misschien 
in een dierentuin te zien, doch op 
nog geen 3 km hiervandaan kun je 
ze vinden, op de buffelboerderij van 
de familie Arns, waar dierenwelzijn 
hoog in het vaandel staat.
In 2003 startten zij met 54 buffels. 

Inmiddels zijn het er 300. Voornamelijk 
voor de melk en een klein aantal voor 
het vlees.

Anita: “Wat je zelf niet verbouwd,
verbouwd een buffel wel”

Wat Anita hiermee bedoeld is dat de 
Aziatische waterbuffel absoluut niet 
agressief is maar ontzettend sterk, 
daarom moet het hekwerk heel stevig 
zijn, anders drukken ze het zo omver. 
Gerrie, de slager leidt ons rond. Een koe 
kun je makkelijk drijven, een waterbuf-
fel daarentegen niet. Die doet precies 
wat hij zelf wil. Per kudde lopen er twee 
stieren rond en zij zijn altijd bij elkaar. 
Zelfs wanneer de vrouwen gemolken 
worden, lopen de mannen gezellig mee. 

De buffels mogen zelf bepalen of ze 
buiten lopen of liever in de binnenbak, 
deze staan in open verbinding met 
elkaar. Omdat de buffels zo zachtaardig 
zijn, kunnen de horens gewoon blijven 
zitten, deze waterbuffels verwonden 
elkaar namelijk niet.

“Wist je dat vlees van een waterbuffel 
een opvallend lager cholesterolgehalte 
heeft ten opzichte van gewoon koei-
envlees?” De melk, die overigens 40% 
meer Calcium bevat dan koeienmelk, 
wordt in de aangrenzende kaasmakerij 
verwerkt tot onder andere de befaamde 
Buffel mozzarella en heerlijk romige 
Yoghurt. 

“Wist je dat mensen met een koe-melk-
allergie, vaak wel buffelmelk verdra-
gen?” De buffels zijn zeer nieuwsgierig 
en komen meteen naar je toe. Je kunt 
ze gerust aaien, want ze zijn dol op 
aandacht! > 

BEZOEK AAN ...

De BuffelboerderijDe Buffelboerderij
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Deze vriendelijke reuzen 
ook eens bezoeken? 

Dat kan iedere zaterdag tussen 10.00 
uur – 17.00 uur.
Adres: Kortslag 2-A, 6903 PG Zevenaar.                         

Je mag vrij rondlopen en zelfs even de 
jonge kalfjes aaien. Let wel dat kinde-
ren altijd onder begeleiding moeten 
zijn, tenslotte blijft het een bedrijf 
met grote landbouwmachines, waar 
hard gebuffeld moet worden!  
 
En daarom, als u daar toch bent... 
Vergeet dan niet even een bezoekje te 
brengen aan het winkeltje met allerlei 
heerlijke streekproducten, zoals sei-
zoens-groenten, honing maar ook leuke 
cadeautjes zoals cosmetische bodylotion 
en crème van buffelmelk, die heerlijk 
ruikt, smakelijke buffelbiefstuk, of wat 
dacht u van de befaamde Buffelburgers 
voor op de barbecue, de originele Buffel 
mozzarella  en de zacht romige Buffe-
lyoghurt! 

Anita Arns en slager Gerrie, hartelijk 
dank voor de leuke rondleiding!

Tip: Trek niet je zondagse pak aan als je 
de buffels wilt aaien! 
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Dreamfields Festival
Zaterdag 6 juli 
Rhederlaag, Lathum

Dreampop Festival  
Zondag 7 juli
Pop, Urban en Feestmuziek.
Rhederlaag, Lathum

Sonsbeek Markt
Zondag 7 juli – 4aug -1 sept – 3 nov
Verse streek-producten, genieten van de 
straattheaters, leuke cadeautjes of een 

hapje en een drankje kopen bij een van 
de vele kraampjes en gewoon genieten 
van alles wat er om je heen gebeurt.
Sonsbeek Markt, Tellegenlaan 3, Arn-
hem (bij het hertenpark)

Met paard en Wagen
Iedere vrijdagmiddag t/m 30 augustus 
om 14:00 uur een 60 minuten durende 
rit met de paardentram door het histori-

sche centrum van Hanzestad Doesburg.
Opstapplaats: Koepoortstraat 2-4, Does-
burg.Kosten: € 3,75 voor volwassenen, 
kinderen van 4-12 jaar € 2,50 
Voor info of reserveringen: VVV Does-
burg 0313-479088 of kijk op www.
bezoek-doesburg.nl

Reggaefestival
Zaterdag 31 aug en zondag 1 september 
vanaf 12:00 uur een kleinschalig reg-
gaefestival. Relaxte reggae, een hapje 
en een drankje, heerlijk ontspannen 
genieten met het mooie weer.
Roepaen Podium, Kleefseweg 9, Otter-
sum.

Woodstock festival
Zaterdag 24 augustus vanaf 14:00 uur.
Terug in de tijd, met heerlijke muziek 
uit de 60’s Voor wie even wil genieten 
van dat hippie gevoel, in een prachtige 
natuurlijke omgeving. Roepaen Podium, 
Kleefseweg 9, Ottersum.
(Voor info over exacte tijden/prijzen 
voor beide festivals wordt verwezen 
naar www.roepaen.com)

 •••• Evenementenagenda ••••



Henk en Hannie wonen hier vanaf het 
begin, zo’n 20 jaar met een passie voor 
wonen. Wat als eerste opvalt is de enor-
me prachtige lamp boven de eettafel.
“Ik zag hem toen wij op vakantie waren 
op Texel in een woonwinkel. Ik was op 
slag verliefd, maar ja….krijg zo’n groot 
ding maar eens in je auto mee! Na lang 
zoeken heb ik hem toen elders gevon-
den. Even twijfelde ik nog of hij niet 
te groot zou zijn voor de woonkamer, 

Mag ik even binnenkijken?
INTERVIEW

Aangekomen bij de voortuin, zie ik al dat er met veel 
liefde gewerkt is aan dit huis. De mooie leilindes, veel 
groen en oog voor detail. Hier wonen, op de Watervogel 
36, Henk en Hannie met hun twee zoons Henri en Hidde 
en hun 8 maanden oude teckel, Guusje. Benieuwd naar 
de inrichting wordt ik door Hannie en Guusje warm 
onthaald.

Mag ik even binnenkijken?

maar dat bleek juist heel 
goed uit te pakken!”

Hoe zou jij jouw woonstijl omschrijven 
en waar komt jouw passie voor wonen 
vandaan?
“Ik denk landelijk en toch een beetje 
stoer. Als kind zijnde was ik al bezig met 
interieur. In ben als tienermeisje opge-
groeid in de jaren 70 en wist mijn vader 
iedere keer weer zo ver te krijgen om 

mijn slaapkamer opnieuw te schilderen. 
Van Oranje naar paars en van paars 
weer naar geel. Nu is mijn kleurenkeuze 
gelukkig wat rustiger geworden.“

Waar let jij op als je iets koopt?
“Een nieuwe bank en eetkamerstoelen, 
die nu op mijn verlanglijstje staan, koop 
ik heel gericht en let ik goed op com-
fort. Andere spulletjes niet, daar loop ik 
echt tegenaan en ik vind het heerlijk om 
te struinen naar oude dingen”

Zoals dit rek aan de muur? 
Hannie begint te lachen. “Dit raad je 
nooit! Dit is een compleet oud Frans 
bed van ijzer, ik hang er in december 
weer leuke kransen aan en wissel met 
de seizoenen mee.”

Zijn er dingen in huis die je zo dierbaar 
zijn dat je ze nooit weg zou doen?
“Jazeker, zo is de meidenkast nog van 
ons trouwen, ik heb hem pas nog 
helemaal geschuurd en vond dat zo 
mooi geworden, dat ik hem ook zo 
gelaten heb. Het hakblok wat midden in 
de keuken staat, daar azen de kinderen 
op maar die gaat eveneens niet weg en 
natuurlijk de twee koffiemolens op het 
keukenrek. Die zijn nog van mijn beider 
oma’s geweest. Zij hadden deze vroeger 
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daadwerkelijk in gebruik. Daar heb ik 
mooie herinneringen aan.”

Heb je ook weleens concessies moeten 
doen naar Henk?      
 “Over het algemeen liggen wij rede-
lijk op een lijn. De schouw heeft Henk 
helemaal zelf gemaakt. Ik wilde wel een 
rand eromheen maken van dezelfde 
houten bielzen, als die van de venster-
bank, maar Henk vond dat echt niet 
mooi, en zag de schouw liever ‘strak’ 
afgewerkt.  Daar komen we dan altijd 
samen uit. Links en rechts van de 
schouw moest er ruimte zijn voor 
decoratieve items. Uiteindelijk zijn 
wij er beiden heel blij mee.“                                                          

Waar veel mensen mee zitten is, hoe 
decoreer ik mijn ramen? Men wil het 
licht kunnen binnen laten, maar ook 
voor privacy kunnen kiezen. Daar komt 
nog eens bij dat zij vaak  een smalle 
vensterbank hebben die lastig is om 
te decoreren. Wat zou jij deze mensen 
kunnen adviseren?
“Ik heb nu gekozen voor brede houten 
jaloezieën.Ze zijn zwart en dus in kleur-
contrast met de wanden en kozijnen, 
maar met de vensterbanken, die wij 
gemaakt hebben van oude wagondelen 
is verdere decoratie eigenlijk helemaal 

niet meer nodig en de lichtinval is prach-
tig, zeg nou zelf!”

Tot slot: Hannie, waar kan een huis nu 
echt niet zonder volgens jou?
“Kaarsen, ik kan me geen huis voorstel-
len zonder kaarsen en natuurlijk goede 

verlichting. Beiden bepalen grotendeels 
de sfeer van een woonkamer. Stel je 
voor, wanneer hier nu een TL-balk had 
gehangen, bij wijze van spreken. Dan 
zou de gezellige sfeer in een klap weg 
zijn.” <
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BUITENSPEELDAG 2019

Zaterdag 15 juni werd, geheel door vrijwilligers, 
allerlei activiteiten georganiseerd bij de speeltuin 
nabij de Watervogel.

“Lekker
rommelen 

met afgedankte 
apparaten”

Een van de meisjes kwam naar haar moeder gerend en zei: 
“Kijk mam! Volgens mij is dit koper en dat is veel geld waard!”
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“De winnaars van de voetbal wedstrijd 
kregen een leuke prijs uitgereikt.”

Een van de meisjes kwam naar haar moeder gerend en zei: 
“Kijk mam! Volgens mij is dit koper en dat is veel geld waard!”
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Zelf hondenijsjes maken!

Vul een waterdichte pot van steen of plastic, 
in allerlei maten en vormen te krijgen bij 
de tuincentrums, met fijn grind of gebruik 
vijvergrond, deze heeft door de speciale 
samenstelling voldoende dichtheid. Creëer 
met een aantal stenen verschillende hoog-
tes. Installeer een zuurstofpompje (Er zijn al 
solar-zuurstofpompjes te koop vanaf €20,-)

Gebruik waterplanten in vijvermandjes, deze 
zijn rondom geperforeerd waardoor zwavel 
en andere gassen die gevormd worden door 
de wortels onder water, hun weg kunnen 
vinden. Een minivijver is een paradijsje voor 
vogels en libellen, maar ook kikkers en sa-
lamanders. Zorg voor een opstapje zodat zij 
de vijver in én uit kunnen.

Vissen in je minivijver? 
Denk aan max. 2 vissen zoals Goudelritsen of 
Bittervoorntjes. 
Tot slot, ‘s avonds ook genieten van uw 
creatie? Deze Lichtbollen zijn er ook in een 
solar uitvoering.

TUIN-IDEE 

De minivijver komt weer 
helemaal terug! 

Giet een mengsel van watermeloen met 
yoghurt in deze leuke vormpjes, even 
in de vriezer en je hebt een heerlijke 

verkoelende gezonde versnapering voor 
je trouwe viervoeter! www.bake-party.nl 
voor allerlei geinige siliconen mallen.



?Vraag 
het aan
tante Riek

✆

Ik heb tante Riek, 96 jaar, zover 
gekregen, dat zij zo nu en dan 
eens in het blad verschijnt om 
met haar wijsheid, levenservaring 
en ouderwets boeren verstand 
antwoord te geven op vragen van 
allerlei aard.

Een vraag van Ank:

“Lieve tante Riek, ik ben 74 jaar, maar 

mag nog graag op mijn elektrische 

fiets fietsen, alleen krijg ik daarna 

snel last van een ontstoken oog. 

Wat kan ik daaraan doen?”

Wat moet zo’n jong ding nou op een 

elektrische fiets? Bovendien, dat gaat 

zo snel, levensgevaarlijk! 

Dat zie je nu maar weer want ze heeft 

een ontstoken oog gekregen van de 

wind!

De volgende keer zet een skibril op, 

of nog beter, een integraalhelm. 

Maar voor nu koop je bij het reform-

huis fenegriekkorrels, niet de poeder 

maar de zaadjes.

Twee eetlepels in een beker gekookt 

water, 10 minuten laten trekken en af 

laten koelen.

Dan een schoon watje goed nat 

maken met de thee en een minuutje 

op het oog leggen. Dat wissel je een 

paar keer af met een schoon watje.

En dat herhaal je een stuk of vier 

keer per dag.

Het is belangrijk dat het watje door 

en door nat is, het geeft niet als het in 

het oog loopt. Denk wel aan je goeie 

goed, want thee geeft vlekken!

Heb jij een vraag voor 
tante Riek, mail ons dan naar 
riverflashredactie@gmail.com 
ovv. “Tante Riek”
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ZELF MAKEN

Wat heb je nodig?
• Glaslijm 
•  Kwastje
•  Bloemenpers (te koop bij Dille & Kamiile , of 

de kwast.nl €12,95)
•  Een lijstje met aan beide kanten glas (b.v. 

zoals afgebeeld, gouden lijstje H&M €9,95)
•  En bloemetjes in de kleur die je wenst.

Volg de instructie die bij de bloemenpers zit en 
wanneer de bloemetjes gedroogd zijn voor-
zichtig met een beetje glaslijm opplakken.

Geperste bloemen 
achter glas!

Geperste bloemen 
achter glas!
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GIESBEACH STRANDFESTIVAL
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RIVERSNIPPERS

Vlam in de pan!Vlam in de pan!
Laatst moest de brandweer uitrukken om een binnenbrandje te blussen aan 
de Blauwe Reiger. Frites bakken in een gewone pan met olie gaat meestal 
fout. Dat ondervond ook de bewoner van het pand. Schade viel gelukkig 
mee maar binnen was alles wel erg zwart! 

Kat en eenden gaan 
goed samen bij 
dierenliefhebber 
Jim van Doorn

De natuur 
neemt 

het over

Esther Gitsels heeft 
roadblocks voor de deur

Het hoogste huis 
van Riverparc



14   Riverflash   

DE ONDERNEMER

Op de vraag hoe hij dit voor elkaar 
heeft gekregen, heeft hij een eenvou-
dig antwoord: “We zijn gewoon altijd 
normaal gebleven, laagdrempelig. We 
hadden laatst een internationaal vracht-
wagenchauffeur die alleen op zondag-
ochtend kon afspreken. Geen punt, 
nemen we meteen iets lekkers mee voor 
bij de koffie. Alles moet tegenwoordig 
snel en digitaal, maar bij ons gaat het 
om het contact. We weten hoe het ge-
zin er financieel voorstaat. Puur alleen 
praten over geld en verzekeringen, daar 
is niet zo veel aan. Je bent ook vertrou-
wenspersoon.” 

Sinds 2014 is S-Fin & Myburgh ook 
onafhankelijk adviseur van RegioBank 
in Zevenaar. Veel lokale banken vertrek-
ken naar grote steden. Waar S-Fin & 
Myburgh zich richt op het persoonlijke 
en toegankelijke, was het een logische 
stap om onafhankelijk adviseur van 
RegioBank te worden. Zo wordt de 
omgeving voorzien van een mogelijk-
heid om een rekening te openen, geld 
te storten en op te nemen. Gewoon aan 

Ondernemer zijn zit Moninca Soumokil, eigenaar van 
assurantiekantoor S-Fin & Myburgh, in het bloed. 
Moninca is ooit begonnen bij een grote bank-verzeke-
raar, maar wilde veel persoonlijker gaan werken en zich 
in zijn vak verbreden. Hij begint voor zichzelf, vanuit 
huis. “Eigenlijk wist ik niet goed waar ik aan begon”, 
vertelt hij. “Misschien maar goed ook! Maar ik was 
overtuigd van mezelf en mijn aanpak sloeg aan. Binnen 
een jaar moest ik mijn eerste medewerker aannemen en 
een kantoor huren. Sindsdien zijn we alleen maar 
gegroeid, ook in de dalende markt en in de crisis. We 
zijn nu met 30 medewerkers.” 

de balie in Zevenaar bij medewerkers uit 
de omgeving. Dat zie je niet vaak meer. 
Hier kunnen mensen nog ‘ouderwets’ 
even binnenlopen om iets te regelen 
of advies te vragen. We komen ook bij 
de mensen thuis, als het zo uitkomt ’s 
avonds of in het weekend.

De adviseurs van het kantoor overzien 
het complete werkveld van 
de financiële dienstverlening. “Als een 
middenvelder op het voetbal-
veld, de spelverdeler met inzicht en 
overzicht die het spel bepaalt”, legt 
Moninca uit. ”Verder zijn we Regio-
Bank-kantoor, tussenpersoon voor 
verzekeraars en zit er zelfs een adminis-
tratiekantoor onder ons dak, te weten 
Adferm. Doordat we alles onder één dak 

hebben, kunnen we de klanten volledig 
ontzorgen. Daarom hebben we ook veel 
ondernemers als klant. We helpen ze 
met de financiële rompslomp, zoals hun 
administratie, verzekeringen en belas-
tingaangifte.”

‘Onze adviseurs kennen de klant 
bij hun voornaam. Dat komt niet 
alleen door onze persoonlijke touch, 
maar ook doordat klanten trouw 
zijn. Ze blijven graag zaken doen met 
ons.’ Niet alleen de klanten zijn loyaal, 
ook de medewerkers: ‘Verschillende me-
dewerkers werken al ruim tien jaar bij 
ons kantoor,’ aldus Moninca. ‘Adviseurs 
blijven lang bij ons werken en bouwen 
daardoor een langdurige relatie op met 
onze klanten. Klanten zien steeds een 

Moninca Soumokil 
    van S-Fin & 
Myburgh RegioBank

Moninca Soumokil 
    van S-Fin & 
Myburgh RegioBank
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bekend gezicht.’ Dat medewerkers lang 
bij S-Fin & Myburgh blijven werken, laat 
ook zien hoe goed de sfeer is achter de 
schermen. ‘In de zomer barbecueën we 
met z’n allen. Niet in een restaurant, 
maar bij iemand thuis. Dat vinden we 
wel zo persoonlijk.’

Een ondernemer kun je alleen zijn en 
volhouden als je ook aan ontspanning 
toe komt. En dat doet Moninca graag 
samen met zijn gezin. Hij woont samen 
met Deborah en hun twee zoons Moon 
en Yuno op het Riverparc. “Op zon-
dagochtend met het hele gezin buiten 
ontbijten aan het water is echt genie-
ten. Een eigen onderneming hebben 
kost veel tijd, daarom is het belangrijk 
om bewust tijd vrij te maken voor mijn 
gezin”, vertelt Moninca. Moninca is ook 
vaak te vinden op het voelbalveld van 
GSV’38, waar hij vol trots Moon en Yuno 
aanmoedigt. 

Naast supporter van zijn twee jongens 
is Moninca ook voorzitter van de jeugd 
bij GSV’38. Ook vanuit S-Fin & Myburgh 
wordt GSV’38 gesteund: “We willen 
jongeren stimuleren om te bewegen en 
daarnaast willen we ook dicht bij 
de samenleving in de regio staan. Leef-
baarheid is een groot goed. Daar draag 
ik hier in de regio graag een steentje 
aan bij. Zo hebben S-Fin & Myburgh 
RegioBank en de Spar ervoor gezorgd 
dat Giesbeek weer een geldautomaat 
heeft. We steunen ook regelmatig 
goede doelen in de buurt. Zo kon een 
aantal jaar geleden een verpleeghuis 
in Zevenaar dankzij de hulp van S-Fin 
& Myburgh en NH1816 een Tovertafel, 
een interactief spel voor ouderen met 
een cognitieve uitdaging, aanschaffen”, 
aldus Moninca. <

Colofon

Hij woont samen met Deborah en 

hun twee zoons Moon en Yuno op 

het Riverparc. “Op zondagochtend met 

het hele gezin buiten ontbijten aan 

het water is echt genieten. Een eigen

onderneming hebben kost veel tijd, 

daarom is het belangrijk om bewust tijd 

vrij te maken voor mijn gezin”
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Op dit moment hebben wij meer kopers 
dan verkopers. Woningen gezocht! 
nieuwe website: www.riverparc.nl

De goedkoopste kwaliteitsoccasions vind u bij TZT Nederland

In- en verkoop van gebruikte Bedrijfswagens en personen auto’s

www.tzt.nl 024-6777777 06-24928899 info@tzt.nl

Kortingsbon
e 5,- korting
www.grandcaferutgers.nl - info@grandcaferutgers.nl - 0313-632963

e 5,00 korting p.p.
op de onbeperkt 
menu’s sparerib, 
gamba’s en biefstuk.

e 5,00 korting p.p.
op de onbeperkt 
menu’s sparerib, 
gamba’s en biefstuk.

Wilt u ook adverteren in de nieuwe
Riverflash? Neem dan contact op met 
Eric Vernes: 06 14287390 of mail naar: 

eric.vernes@gmail.com en 
vraag naar de mogelijkheden.

Wilt u kopij insturen voor een volgende 
Riverflash, neem dan contact op met 

Amber van der Vlies:
riverflashredactie@gmail.com

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Uitmaat 9 | Giesbeek | 0313 632 242 
www.autobedrijfscheers.nl


