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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

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

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

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

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

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

Zilvermeeuw 3 Lathum • 0313 630002

info@rotak.nl • www.rotak.nl
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Na het verschijnen van het eerste nummer van de Riverflash, heb ik ontzettend veel leuke en 

positieve reacties gehad, hartelijk dank daarvoor!

Langzaam maar zeker komt de zomer ten einde en zoals u ziet ligt het tweede nummer een 

maand eerder dan verwacht bij u op de deurmat. Dit heb ik gedaan zodat de volgende editie, 

die weer extra dik zal zijn, op 1 december kan uitkomen in plaats van 1 januari en de feestdagen 

hierin centraal kunnen staan.

Ik wens u allen veel leesplezier en hoop dat u voor het komende 

nummer weer leuke Riversnippers zult insturen.

Amber van der Vlies,

hoofdredacteur

VOORWOORD

Veel leesplezier!

Oproep:
Donderdag 31 Oktober Halloween!
In de uitgave van 1 december a.s. willen wij hier extra aandacht 
aan geven. Foto’s van uw huis in griezelsferen, of kinderen die 
verkleed langs de deuren gaan om snoep op te halen, die kunt u 
voor 4 november opsturen naar:
riverflashredactie@gmail.com ovv. “Halloween”. 
Het griezeligste huis wint een heel eng prijsje!  

       Bewoonster Marja, van Watervogel 30, wist een bijzonder 
moment vast te leggen op haar camera. Een schildpad heeft eieren 
gelegd in haar voortuin. Daar de uitgerekende datum net voor deze 
uitgave van de Riverflash valt, kunnen wij helaas pas in het volgende 
nummer vermelden of de eieren zijn uitgekomen.
We hopen op babynieuws!

Dierennieuws



REDACTIE OP PAD ...
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Ditmaal een High tea, bij de Alpaca’s 
in Lemelerveld, waar eigenaresse en 
dierenliefhebster Ebby, samen met haar 
man, twee zoons en heel veel dieren 
woont. Het begon allemaal met een 
wandeling met haar Alpaca, welke zij 
postte op youtube. Daarna volgden 1,3 
miljoen hits en kwam van het een het 
ander.

Ebby verteld vol passie over haar dieren, 
zij vangt ook zwakke en zieke Alpaca’s 
op. Wanneer zij mij dan verteld hoe 
hoog de kosten voor medicijnen en 
doktersbezoeken zijn, kan ik niets 
anders dan respect hebben voor deze, 
o zo leuke en lieve jonge vrouw. 
Oorspronkelijk komen de dieren uit 

Zuid Amerika. Daar zie je dat zij 
vaak opgedoft worden met 

kleurrijke versierin-
gen, met als doel dat 
de eigenaren 

de kuddes van 

elkaar kunnen onderscheiden. “Wist 
je dat een Alpaca een vaste poepplek 
heeft? Ook de andere dieren doen het 
hier. Zo houden zij hun verblijf en de 
wei, schoon en fris”  
“Weetje: Een Alpaca kan spugen, dat 
doen ze naar elkaar om de rangorde 
o.a. bij de voederbak te bepalen, of 
gewoon, omdat ze elkaar weleens zat 
zijn.” 

Ik ervaarde het samenzijn met de Alpa-
ca’s als zeer rustgevend. Let wel, het zijn 
geen knuffeldieren in de zin dat ze het 
fijn vinden om vastgepakt te worden 
of geaaid! Maar ga je rustig tussen hen 
inzitten, dan komt er vanzelf een naar je 
toe om tegen je aan te liggen. Kelly, een 
vrij schuchtere Alpaca viel zelfs met haar 
kop op mijn schoot in slaap. Ik was op 
slag verliefd! 
Wil je ook een High Tea boeken bij de 
Alpaca’s in Lemelerveld? Kijk dan op 
www.alpacateatime.nl 

Om teleurstellingen te voorkomen wil 
ik nog even vermelden dat de high tea 
bestaat uit heel veel snoep en koekjes, 
doch allen voorverpakt. Het bezoek 
is niet geschikt voor jonge en drukke 
kinderen.

Alpaca Moushi heeft haar eigen 
Instagram en 30.000 volgers: 
Alpacababy_moushi

High Tea bij de Alpaca'sHigh Tea bij de Alpaca's



Was weer Top!
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DREAMFIELDS 2019

Voor de 9e keer op rij waren wij weer getuige van het dance 

feest Dreamfields. Alle woningeigenaren ontvingen twee gratis 

duo kaarten en onder de bijna 30.000 bezoekers die het festival 

telde waren ook heel veel Riverparcers, jong en oud aan het 

dansen en genieten. Nu even wat herinneringen ophalen en tot 

volgend jaar op 11 en 12 juli 2020!



INTERVIEW
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Mag ik even binnenkijken?Mag ik even binnenkijken?
Bij Eric en Bianca Rutgers op de Zilvermeeuw, waar 
zij reeds zo’n 16 jaar wonen met hun dochter Romee 
en hondje Boomer met een interieur in overwegend, 
landelijke stijl.

Bianca: “Ik speel soms met het licht door 
alleen de bovenkant van de shutters 
dicht te doen, dan heb ik het gevoel, in 
een knusse woonboerderij te wonen.”

Wat is jouw favoriete plek?
“Het huisje wat wij in de hoek van 

de tuin hebben staan.                                                                                 
Wanneer het donker wordt 
doe ik alle lichtjes aan en 
brand de haard, heerlijk 
vind ik het om daar te zit-
ten, in mijn soort van ‘Get-
away-place’.”

Heb je leuke achterburen, want je kijkt 
toch bij elkaar in de achtertuin?  

“Zekers, de buren zijn 
hartstikke leuk, en 
iedereen heeft ook 
een geweldige tuin om 
op uit te kijken. Geen 
schuttingen, maar mooi 
groen, rondom de 
prachtige grote vijver.”

“Een poosje terug zei 
een buurman dat hij 
het jammer vond dat 
wij op vakantie wa-
ren. De tuinverlichting 
brandde toen namelijk 
niet en dat vond hij nou 

juist zo mooi om te zien. Wanneer het 
donker wordt en alle verlichting gaat 
aan bij iedereen, is het net St. Tropez 
aan het water zei hij.”

Hanglamp van de Wilgenkrans.nl

Ornament op hout 
van MT sfeeridee 
in Huissen
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Heb jij een leuk interieur, of ben jij 
een verzamelaar van aparte spullen, 
misschien heb je een hobby waar jouw 
woonkamer mee vol staat en zou je dit 
met ons willen delen, stuur dan een 

mail naar riverflashredactie@
gmail.com t.a.v. “Mag ik even 
binnenkijken?”
Iedereen is welkom, ook mensen 
uit Giesbeek en Lathum.
 

Hanglamp van de Wilgenkrans.nl
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EVENEMENTEN AGENDA

Het Veluws Zandsculpturen-
festijn in Garderen

Sonsbeekmarkt 

Op zondag 6 oktober & 3 november, 
11.00-18.00 uur in het Sonsbeekpark aan 
de Tellegenlaan 3, 6814 BT Arnhem.

Sprookjesfestival in Arnhem

Arnhem wordt omgetoverd in een 
sprookjesstad, van zaterdag 12 t/m zon-
dag 20 oktober 2019. 
Toverstof is het thema!
Kijk op www.sprookjesfestival.nl voor 
alle programma’s

Montmartre Markt Doesburg
Zondag 29 september  van 10.00 - 17.00 
uur. U vindt er vele leuke kramen met 
Frans gerelateerde producten en mu-
ziek. Locatie: Op de Vischmarkt en de 
Roggestraat.
Kijk ook op www.bezoek-doesburg.nl

75 Jaar bevrijding
Airborne Ede, Luchtlandingen en her-
denking. Zaterdag 21 september, 08:00 
– 17:00 u. Locatie: Ginkelse Heide
Info: ede.nl/airborne

Internationale 
mineralenbeurs

Zaterdag 12 & zondag 13 oktober
Locatie: Volmerlaan 12, Rijswijk.
De  grootste verzamelbeurs van Neder-
land op het gebied van (edel)stenen, 
fossielen en mineralen. Bekijk bijzonde-
re vondsten uit binnen- en buitenland. 
Kom meer te weten over een bepaalde 
steensoort en volg verschillende door-
lopende workshops en demonstraties. 
Ook voor kinderen.

Spirituele Paranormaalbeurs 
paraview, Arnhem
Zaterdag 12 & zondag 13 oktober 2019 
Locatie: Eusebiuskerk, Arnhem
Za 12:00 - 17:30 u, zo. 11:00 - 17.30 u.

12 april t/m 2 november 2019. Maandag 
t/m zaterdag van 10.00 - 17.30 uur 
Oude Barnevelderweg 5, Garderen
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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



?  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 anoniempje aan tante 

Riek:

“Lieve tante Riek, Ik heb laatst 

gekeken naar een ontharings-flits-

apparaat, voor ongewenst haar op 

mijn benen.  Maar deze zijn heel duur.  

Ik ben scheren meer dan zat. Heeft u  

hier niet een ander middeltje voor?”

Nadat ik tante Riek had uitgelegd dat 

zo’n apparaat met een soort stroom 

stootje, haartjes ‘wegflitst’ kwam zij 

met het volgende:

“De zomer is alweer bijna op zijn 

eind. Ik heb nog wel zo’n elektrische 

muggenvanger staan. Je weet wel 

zo eentje met van dat blauwe licht, 

waar die krengen op af komen en dan 

geëlektrocuteerd worden. 

Kostte een tientje bij de Action!

Ik weet zeker dat wanneer zij die 

tegen d’r benen aanhoud alles 

weggeflitst wordt!

Ze mag ‘m houden, ik koop volgend 

jaar wel weer een nieuwe.

Amber, heb je geen andere vraag?

Dit was de enige vraag die ik binnen 

had gekregen op de redactie, tante 

Riek.

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

Binnenkort gaan zij weer op zoek gaan 
naar een overwinterplek, doch deze 
worden steeds schaarser en egels moe-
ten eerst dik genoeg worden voordat zij 
in winterslaap kunnen gaan.

Let op! Geef een egel nooit melk!
Door deze diertjes bij te voeren met 
gedroogde meelwormen en fruit en hen 
een echt egelhuisje te geven help jij de 
egel de winter door.
Ben je niet zo handig maar wel een 
echte egelvriend? Huisjes zijn ook kant 
en klaar te bestellen via internet.

Let erop dat een egelverblijf altijd twee 
kamers heeft, ivm tocht, moet kunnen 
ventileren en mag niet afgesloten raken.

Heb jij een leuke foto van jouw egel-
vriendje of zijn huisje? Mail die dan naar 
riverflashredactie@gmail.com

Egelhuisje bouwen
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RIVERSNIPPERS

Velen hebben vast al eens van de ver-
schillende activiteiten van RiverParty-
Club bijgewoond, zoals de kerstborrel, 
de ‘giro’, of het strandfeest.
Deze gezellige activiteiten worden voor 
en met elkaar georganiseerd en River-
PartyClub wil dat de komende tijd nog 
meer gaan doen. 

Inmiddels hebben Edward van Dalen, 
Monique van Dalen en Astrid Wijga af-
scheid genomen van het RiverPartyClub-
bestuur. Een grote dank voor hun inzet 
is dan ook wel op zijn plaats! 

Naast Marcel van der Burgh, Sandra 
Buikes en Richard Salemink gaan nu 

RiverPartyClub, voor en met elkaar
ook Mitzy Verheij en Melissa Tupanwael 
aan de slag om een leuk programma 
samen te stellen. Daarnaast hebben een 
aantal mensen te kennen gegeven mee 
te willen werken bij de verschillende 
activiteiten.

RiverPartyClub gaat naast eigen ac-
tiviteiten, zoals de Burendag en de 
kerstborrel, ook initiatieven uit de wijk 
ondersteunen (zoals de buitenspeeldag 
en het openluchtconcert in juli).

Heeft u ook een leuk idee, wilt u daarin 
samenwerken met RiverPartyClub en/
of heeft u ondersteuning nodig op het 
gebied van organiseren, PR, horeca, etc., 

neem dan contact op met Richard Sale-
mink. (saleminkrichard@gmail.com). 
Dan wordt dit ook een activiteit ‘voor en 
met elkaar’!
U zult dus nog vaker van RiverPartyClub 
horen. Daarom graag tot ziens!  

Richard Salemink

Openluchtconcert op het Riverparc

Prachtige waterlelies
in de vijver van de
Wildezwaan naar de
Meerkoet

Sonja is 50 jaar oud 
geworden

Marcel zag Abraham

Aangezien er nogal wat wildgroei in de 
vijvers is en er vanuit de gemeente weinig 
onderhoud is, zijn Wout en Paul (Meerkoet), 
met hark en dikke schoenen, zelf aan de 
slag gegaan om de rommel eruit trekken!
Rolande van Stempvoort, Meerkoet 18

Ooievaars gespot 
op de Rivierenweg
Ooievaars gespot 

op de Rivierenweg

Sonja is 50 jaar oud 
geworden

Prachtige waterlelies
in de vijver van de
Wildezwaan naar de
Meerkoet
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Riverflash verschijnt 4 maal per jaar.
Gratis verspreiding onder bewoners 
Riverparc Lathum en een selectie 
van inwoners en instellingen van 
de dorpen Lathum en Giesbeek.
Riverflash is ook te lezen op de site: 
www.riverparc.nl

Redactie

Hoofdredacteur: Amber van der Vlies riverflashredactie@gmail.com  
Advertenties: Eric Vernes eric.vernes@gmail.com
Vormgeving: Rotak Grafische Vormgeving info@rotak.nl
Druk: Drukwerk Max 
Hoofdsponsor: Mike Kudrya, 
 Van Sonsbeeck Makelaars
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Colofon

DE MOOISTE TUIN

Drie Juryleden; Edward van Dalen, 
Tineke Kooiman (biologe) en Ruud 
Willems (hovenier), hebben op 15 juli 
door het Riverparc gelopen op zoek 
naar de mooiste tuin 2019 en hun oog is 
gevallen op een kleurrijke, groene, goed 

Mike Kudrya, eigenaar van Van Sonsbeeck 
Makelaars, overhandigde aan de eigenaresse en 
groot tuinliefhebster Riet Sommers de prijzen. Zij 
kreeg een mooie bos bloemen en een waardebon.

Verkiezing ’Mooiste tuin 2019’Verkiezing ’Mooiste tuin 2019’

onderhouden voortuin  met traditionele 
planten. Unaniem werd toen ter plekke 
besloten dat dit hem moest worden: 
De mooiste tuin 2019:  IJsvogel 71  

Gaat u ook voor een groener en fleuri-
ger Parc, goed voor vlinders en bijen? 
We hopen het zo, want Riverparc is 
prachtig. Misschien zal de gemeente dan 
ook iets meer aandacht gaan besteden 
aan de achterstallige openbare plant-
soenen.

Volgend jaar zal, bij genoeg aanmel-
dingen, de mooiste achtertuin van 2020 
worden uitgeroepen. Wilt u hieraan 
mee doen en mogen wij bij u dan even 
een kijkje komen nemen, geeft u zich 
dan op via de mail riverflashredactie@
gmail.com 

Beste Riet, nogmaals van harte gefelici-
teerd en dank voor jouw enthousiasme 
en spontaniteit! 
Mike, dank voor de leuke cadeaus en 
het prachtige bord wat je hebt laten 
maken.

Sonja is 50 jaar oud 
geworden
Sonja is 50 jaar oud 
geworden
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Op dit moment hebben wij meer kopers 
dan verkopers. Woningen gezocht! 
nieuwe website: www.riverparc.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.

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

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

Brinkenweg 2
6988 BT Lathum

Tel.: 0313 - 63 13 27
Fax.: 0313 - 63 23 63

Mob.: 06 - 55 70 48 71

Mick.de.knegt@gmail.com

+31 6 30051995

Bloemsierkunst 

Futura
Steenstraat 96

Arnhem
026 4453603

www.futurabloemen.nl

Bloemsierkunst

Futura
Steenstraat 96
Arnhem
026 445 3603
www.futurabloemen.nl


