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binnen kijken?

Pagina 8

Bestellen
telefonisch of
via onze eigen website
www.appiesplace.nl
Voor het grootste
voordeel en
kortingsacties!

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

Elshofpassage 47 | 6921 BC Duiven
Tel. 0316 - 26 84 41
PIZZA’S | PASTA’S | VLEESGERECHTEN | SCHOTELS

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten
Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto
Uitmaat 9 | Giesbeek | 0313 632 242
www.autobedrijfscheers.nl

■ info@sfin-myburgh.nl

VOORWOORD
Pas geleden deed ik een oproep op Nextdoor voor de dierenvoedselbank in Dieren.
Daarop is massaal gereageerd door lieve buurtbewoners en binnen een mum van tijd
stond mijn halve woonkamer vol met brokjes en andere dierenbenodigdheden. Toen ik
die wegbracht en ‘Mo’, de medeoprichtster, ontmoette bij haar thuis, en zag hoe zij met
nog 16 andere vrijwilligers, zich geheel belangeloos inzet voor de dieren vond ik dat ik
haar verhaal met jullie moest delen.
Amber van der Vlies
Hoofdredacteur

Wist u dat er een dierenvoedselbank bestaat?
Tien jaar geleden is het allemaal begonnen, toen Mo mensen in nood hielp met
huishoudelijke spulletjes en zij regelmatig in contact kwam met schrijnende
situaties, van gezinnen die de brokjes
van hun geliefde huisdieren maar amper
konden betalen. Samen met Diana
Kersbergen heeft Mo toen de Stichting
Dierenvoedselbank DBD opgericht en
zijn zij nu erkend beneficiant van Stichting Dierenlot.
Met een mooie combiwagen in bruikleen, worden goederen van donateurs
opgehaald en weggebracht naar
uitgifte punten. “Een enorme vooruitgang” zegt Mo, “want daarvoor zaten
we nog weleens met ons handen in het
haar, Hoe gaan we de reparatiekosten
betalen van onze oude wagen?”
De dierenvoedselbank is er voor mensen
die het niet breed hebben. Er wordt
echter niet gekeken naar het inkomen
maar naar wat men overhoudt.
Mo: “Je kunt nog zo’n prachtsalaris
hebben, maar wanneer door omstandigheden je bedrijf failliet is gegaan en
heb je nog
maar € 60,00
per week te
besteden, dan
kun je ook bij
ons terecht.”
Er is veel
vraag naar
steun
Na de onverwachte
sluiting van
Dierenvoedselbank
MiddenGelderland is
het klanten
bestand van

Helemaal links op de foto op het poefje is “Pluis. Hondje
met het rode jasje rechts van Mo op de bank heet Tijger.

50 naar bijna 2000 mensen gegaan. De
dierenvoedselbank kan maximaal 3 huisdieren helpen per gezin/adres met een
ondersteunend dierenvoedselpakket
wat zij 1 x per maand krijgen uitgereikt
en wat zeker genoeg is voor de helft
van het benodigde.
Het schrijnendste geval wat Mo ooit
meegemaakt heeft was een jongen van
16 die in korte tijd beide ouders kwijt
raakte en alleen overbleef met zijn
hond. “Dat raakte mij diep”, zegt Mo.
Waar kunnen mensen hun spulletjes en
voedsel naartoe brengen?
Mensen kunnen terecht met hun
spullen bij ons hoofdpunt in
Dieren aan de Geitenbergweg 80. Het is wel
raadzaam
eerst

even een afspraak te maken. Dat kan via
dierenvoedselbankdbd@gmail.com of
van maandag tot vrijdag tussen 15:00 en
17:00 te bellen met 0641541844.
Als er mensen een bijdrage willen
overmaken voor de hulp die wij verlenen kan dit op onze stichting rekening
NL08BUNQ2035149452 t.a.v. Stichting
Dierenvoedelbank DBD
Meer info vind je ook op www.dierenvoedselbank-dbd.webnode.nl of op de
facebookpagina “Dierenvoedselbank
DBD”.
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ALLEEN VOOR MANNEN
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MANCAVE!

W

Pokeren of biljarten met je vrienden, lekker een biertje dinken en
barbequen met de mannen? Ooit gedacht aan je eigen stoere mancave?
Het moment is nu daar, want ‘Mancaves’ zijn helemaal trending!
Wat hoort er eigenlijk allemaal thuis in een
mancave? Wat jij wil! Maar dit stoere sigarenwiskeyglas maakt jou wel de eindbaas tijdens het
pokeren! (te koop bij Corkcicle.com)

Geen plek voor een pooltafel,
dan vast wel voor een dartbord!

Mancave te huur...

Geen ruimte genoeg maar wel een keer de experience
beleven? Of wil je een supergaaf mannenweekendje
organiseren? Dan is dit verblijf, midden in de Belgische
Ardennen misschien iets voor jou. Accommodatie is te
huur via Belvilla: Accommodatie-ID: BE-6997-58
Een houtkachel in de vorm van een motorblok, de
eettafel die aan het
plafond hangt!
Deze uitgehouwen
grotwoning beschikt
over 3 slaapkamers,
een eigen dakterras,
sauna en een tuin
waar je ook kunt
grillen.
Want dat doen
echte mannen
natuurlijk!
Grillen!
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Bereiding Tomahawk steak van de BBQ
Leg de tomahawk steak op indirecte
hitte op de BBQ. Steek vervolgens een
kernthermometer in het vlees. Gaar
het vlees tot ongeveer 30 graden en
keer het dan voorzichtig om. Laat de
tomahawk verder garen tot 48-50
graden.
Zorg ervoor dat je alvast een starter
met hete kolen klaar hebt staan.
Als de temperatuur op 48-50 graden
is, haal je de tomahawk steak van de
barbecue en laat je het vlees even
rusten op een snijplank.
Voeg de hete kolen toe aan de barbecue en laat even goed opwarmen. Het
moet zo heet zijn dat je een hand niet
meer dan een seconde boven het vuur
kan houden.
Gril vervolgens elke zijde van de
tomahawk steak voor 1 tot 2 minuten,
zodat je mooie grillstrepen krijgt.

Laat het vlees ongeveer 10 minuten
rusten. Je kunt het losjes bedekken
met aluminiumfolie. Druk het niet
helemaal aan, dan gaart het vlees
namelijk nog even door.

Tip van
de Chef

Master GrillChef ‘Yuri’ ge
eft
de volgende
tip: Gebruik
een
kern thermom
eter. De inte
rne
temperatuur
van het vlees
maakt of het
vlees gaar is,
niet de kleur.

WELKOM TO THE MANCAVE!
Naast deze stoere Jack
Daniels-brandblusser lamp,
verkoopt Cavetown.nl ook
hele leuke schildjes om
cadeau te doen.

Hier vind je alles wat je nodig hebt
aan decoratie, zelfs deze unieke
tractor-bartafel.
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DE REDACTIE OP PAD ....

Nationaal Park Veluwezoom
Een prachtig natuurgebied met de
meeste kans om wilde dieren te zien
in de ochtend. Dan gaan ze namelijk
op pad om te grazen op open plekken
in de natuur. Na het grazen zoeken zij
hun rustplek op waar ze de rest van de
dag verblijven. ’s Avonds tegen zonsondergang verlaten ze die plek weer om
opnieuw naar voedsel te zoeken.
De Schotse Hooglanders kwamen wij
het vaakst tegen wanneer we onze auto
parkeerden naast de Apeldoornseweg,
ter hoogte van de brug die over de A50
naar Schaarsbergen leidt. Daarvoor
neem je de afslag op de A12 naar de
N784. Je rijdt de carpoolplaats Arnhem
Noord voorbij richting Schaarsbergen en
na een ongeveer 800 meter kun je rechts
parkeren. Daar loop je het park in.

Wilde zwijnen
Tussen februari en juni worden de biggen geboren. Wist
je dat hun vacht met horizontale strepen ook wel ‘pyjama’
wordt genoemd?
Kom je voor de Moeflons, het kleinste wilde schaap, ga dan
voor observatiepunt ‘Bosje van Staf’. In het Park leven twee
populaties, waarvan één zich vaak ophoudt in de omgeving
van deze observatieplaats.
Geen hoogtevrees? Klim
dan in de brandtoren voor
een uniek uitzicht!

Grappig weetj

e:

In Duitsland (1985)
werd een wildzwijn
genaamd ‘Luise’
opgeleid tot zeer succesvol drugs-zwijn. Zij
kreeg internationale
bekendheid ,diverse
eervolle vermeldingen
en speelde ze in diverse
televisie series. Luise
werd helaas te dik en
na jaren van trouwe
dienst afgekeurd bij
de politie.
Toch is dit wereldberoemde drugs-opsporings-zwijn uiteindelijk
nog 14 jaar gewor(Google: ‘Drogensuchschwein Luis’ voor nostalgische
den.
filmpjes uit de tachtiger jaren).
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Een volw
assen stie
r weegt 80
kan 18 ja
0 kilo en
ar oud w
orden.

EVENEMENTEN KALENDER
Libelle Zomerweek
Een leuk uitje met moeders of vriendinnen met leuke kraampjes en workshops.
Van donderdag 14 tot en met woensdag 20 mei op het Almeerderstrand in
Almere

Beleef het klooster
Voor één dag verandert Museum Elburg
weer in het middeleeuwse klooster wat
het ooit geweest is en waar kinderen
zich kunnen verkleden als non of en
monnik en er allerlei activiteiten georganiseerd zullen worden.
Zaterdag 25 april 2020, van 11.00-17.00
uur en kinderen tot 12 jaar gratis.
Jufferenstraat, 8081 CR Elburg
Tel.: 0525681341

HHHHHHHHHHHH

Waterskien of wakeboarden
Waterskien of wakeboarden, dat kan bij
Beachclub Stroombroek in Braamt, waar
je ook heerlijk kunt lunchen of dineren!
Met de langste kabelwaterskibaan van
Nederland!

Oude Ambachten en speelgoedmuseum Terschuur
Rijksweg 87 3784 LV Terschuur
Gemeente Barneveld.

HHHHHHHHHHHH
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MuZIEum Nijmegen

HHHHHHHHHHHH

Sweet Freedom
Tributebands uit binnen- en buitenland
spelen in het EventTheater Concertzaal
Oosterbeek op 15 en 16 mei vanaf 20:30.
Buiten zullen ook diverse foodtrucks
staan. Entree € 17,50

HHHHHHHHHHHH

Hoe is het om blind te zijn? Dat kan iemand je vertellen, maar in het muZIEum
kan je dit zelf ervaren.
Ziekerstraat 6B 6511 LH Nijmegen

Huis Zypendaal op
Hemelvaartsdag
Ook op Hemelvaartsdag opent Huis
Zypendaal haar poorten voor publiek.
Geniet van de rondleiding door de
sfeervolle vertrekken. De interieurdecoratie van het huis is deels nog uit de
18e eeuw. Donderdag 21 mei. Rondleidingen om 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 /
16:00 uur. Entree: volwassenen € 9,50.
Adres: Zijpendaalseweg 44, 6814 CL
Arnhem.

HHHHHHHHHHHH

Dog Suvival Achterhoek
Lekker sportief rennen met je hond door
de blubber? Op zondag 5 april vindt de
derde editie van de Dog Survival Achterhoek bij Markant Outdoor plaats. Info
vind je op markantoutdoorcentrum.nl

Varen met de fluisterboot
door Zutphen
Tijdens een rondvaart in een fluisterboot over de rivier de Berkel zie je de
mooiste plekjes langs de route. De vaartocht duurt één uur. April t/m oktober.
Entreeprijzen: Vanaf 10 jaar: 6,00 euro.
Kinderen t/m 4 jaar gratis
Opstapplaats Rijkenhage Zutphen
Telefoon: 0575-519355
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INTERVIEW

Mag ik even binnenkijken?
Een loft op de Watervogel 27,
gecreëerd door een visuele en
gevoelsmatige sfeer van ruimte en
openheid. Dit is wat de eigenaresse
Esther Terveer voor ogen had.
En dat is haar fantastisch gelukt.

Hoe ben je op het Riverparc gekomen?
Vanaf mijn studententijd heb ik altijd
in het centrum van een stad gewoond.
Allereerst 15 jaar in Groningen, daarna
3 jaar in Amsterdam en vervolgens 8
jaar in Arnhem. Ik kwam weleens bij
mijn ‘bonusouders’ op Watervogel 3 en
steeds dacht ik: Hier wil ik graag wonen!
Dat is inmiddels al 4 jaar het geval en
met heel veel plezier.
Grappig om direct te vertellen: In dit
huis hebben alleen nog maar ‘Esthers’
gewoond. Ik ben de derde!
Wat vind je hier zo fijn?
Je hebt me misschien wel eens zien
wandelen ergens rondom het Rhederlaag. Ik vind het heel fijn om buiten te
zijn, met een luisterboek. Heerlijk! Goed
8 Riverflash

voor lichaam en geest. Als het pontje in
de vaart is, loop ik helemaal rondom het
meer. Meestal tref ik schipper Sylvan. De
totale afstand is ongeveer 9 km. Vooral
de zomermaanden met haar prachtige
luchten vind ik fantastisch. Iedere dag
is een vakantiegevoel, zelfs na een dag
hard werken.
Waar ben je aan gehecht?
Ik ben gehecht aan mijn Van der Ploeg
schilderijen. Deze staan bekend om hun
Groninger landschappen en stadsgezichten. Het kleurenspel van het Noorderplantsoen en Hoge der Aa vind ik erg
mooi. Ik woonde in de directe omgeving
en kwam daar graag.
Lees verder op pagina 10 >
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Wat heb je allemaal verbouwd?
Ik wilde mijn eigen stek met een loftgevoel creëren in combinatie met een
moderne industriële look.
Samen met mijn aannemer Ivo Busser
heb ik dit bedacht. Eind 2018 startte de
verbouwing. De beneden verdieping is
ruimer geworden door de muur bij de
trap open te breken. De keuken is een
open-keuken geworden en het ‘nisje’
heb ik weg laten halen. Tevens is de ingang naar de woonkamer verplaatst en
de badkamer vergroot. De hele begane
grond heeft een gietvloer met vloerverwarming. Zo heb ik een multifunctionele ruimte gecreëerd en heb ik er zelfs
een werkplek weten te realiseren, waar
ik heel blij mee ben.
Deze verbouwing is een succes geworden doordat ik goede vaklieden en
fijne mensen om me heen heb weten te

verzamelen. Ik blijf dus voorlopig nog
wel op dit nest. Als je binnen wilt kijken
of vragen hebt, wees welkom!
Esther heeft gekozen voor strak vormgegeven binnendeuren met een smalle
zwarte deurstijl en veel glas. Tegen het
wit van de muren en de combinatie van
natuurlijke houten materialen, zoals de
traptreden, geven zij het perfecte contrast. Het vele licht verbindt de ruimtes
met elkaar en daardoor lijkt het geheel
nog groter.
Interieurfoto’s zijn gemaakt door:
Paul Meima

Wij zoeken nog mensen met een leuk apart of prachtig interieur, wellicht heeft u een
bijzondere verzameling? Iedereen mag zich opgeven, ook mensen uit Lathum en Giesbeek
14 Riverflash
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RIVERSNIPPERS

Kwam deze uil
wijsheid of onheil
brengen?
Esther Terveer
gaat uit van het
eerste.

Bij het strandje van
Giesbeek omstreeks 16:00
uur en net voorbij de
Panoven in de vroege
morgen, maakte
Marieke Lepp deze
twee prachtige foto’s!

An Bloemberg stuurde deze foto in
van het schoonmaken van
de vijvers in 2019
Babynieuws:
Welkom
Manny!
De kerstborrel van
2019 was
een succes!
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Redactie

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

Hoofdredacteur:
Advertenties:
Vormgeving:
Druk:
Hoofdsponsor:

Amber van der Vlies
Eric Vernes
Marcel Cator
Rotak Grafische Vormgeving
Drukwerk Max
Mike Kudrya,
Van Sonsbeeck Makelaars

riverflashredactie@gmail.com		
eric.vernes@gmail.com
info@rotak.nl
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Op dit moment hebben wij meer kopers
dan verkopers. Woningen gezocht!
nieuwe website: www.riverparc.nl

Sonsbeekweg 28 / 6814 BC Arnhem / 026-3828853 / INFO@vansonsbeeckmakelaars.nl / www.vansonsbeeckmakelaars.nl

e 5,00 korting p.p.
op de onbeperkt
menu’s sparerib,
gamba’s en biefstuk.
Brinkenweg 2
6988 BT Lathum
Tel.: 0313 - 63 13 27
Fax.: 0313 - 63 23 63
Mob.: 06 - 55 70 48 71

Kortingsbon

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

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

Bloemsierkunst

Futura
Mick.de.knegt@gmail.com
+31 6 30051995

Steenstraat 96
Arnhem
026 445 3603
www.futurabloemen.nl

