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    Binnenkijken bij,
een huis aan
 het water



AutoScheers
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

Haal- en brengservice

0650482543 | info@jenjriooltechniek.nl
www.jenjriooltechniek.info

J&J RIOOLTECHNIEK
Voor al uw rioolproblematiek
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VOORWOORD

Heel eventjes dacht ik de Riverflash van maart niet vol te kunnen krijgen.
Geen ‘Mag ik even binnenkijken’, het weer nat en druilerig en een hoop mensen 
gebukt onder de nevenwerkingen van ‘Corona’. Ditmaal vooral op zakelijk vlak en 
op het gebied van gemis.
En toen gebeurde er iets magisch. We hoorden dat er sneeuw zou komen en niet zo’n 
beetje ook!
Alles leek vergeten, dit was wat we al in jaren niet meer gezien hadden en juist nu, als 
een geschenk uit de hemel zou komen vallen!
In allerijl kochten de mensen een slee, maar vergaten de sneeuwschuiver.                                              
De Jagermeister werd  koud gezet en de snowboots van zolder gehaald. 
Een enkele cynische Hollander schreef nog even terloops op facebook: “eerst zien, dan 
geloven”.        
En daarom bleven we met z’n allen op zaterdag wat later op dan normaal! Steeds 
weer even door het raam gluren of we de eerste sneeuwvlokken al zagen dwarrelen. 
“Gaat ‘t nu gebeuren, of niet?”
En jawel hoor! Zondagochtend werden we wakker met een enorm dik pak sneeuw 
voor de deur! Er was werk aan de winkel, want er moest geschoven worden!  Doch 
de buurt kwam met een glimlach van oor tot oor naar buiten. De Glühwein werd 
geschonken, er ging een vuurkorf aan en iedereen maakte met iedereen weer een 
gezellig praatje. Er was namelijk heel belangrijk nieuws;  Het sneeuwde in Nederland!
“Proost buurvrouw! Je mag bij mij wel even binnenkijken.”

Amber van der Vlies
Hoofdredacteur
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RIVERPARC IN FEBRUARI ...

Sneeuwpret op het parc!Sneeuwpret op het parc!
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Sneeuwpret op het parc!
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INTERVIEW

Doordat de woonkamer is verlengd en 
de gehele achtermuur is vervangen door 
een grote glazen schuifpui, is het niet 
alleen veel groter geworden maar kijk je 
uit over het strand en het water.
Caroline: “Heerlijk. Zomers loop ik zo t 
strand op en het water in met mijn sup 
board. De hond gaat ook mee, die staat 
als een kapitein voorop de plank!”
Hoe lang wonen jullie hier nu al?
Caroline: “Patrick woont hier vanaf het 
begin, dat het Parc bestond. Samen 
wonen wij nu 15 jaar op Riverparc. Eerst 
op de Ijsvogel, nu op de Zilvermeeuw”

Hebben jullie alles zelf verbouwd?
Caroline: “Nee, het meeste is gedaan 
door de vorige bewoners, Hans en 
Marije. Ik was meteen verkocht! Hans, 
heeft de vloer met de grote noesten, 
ooit uit een Frans kasteel gehaald en 
helemaal geschuurd en weer op maat 
gemaakt. 
Caroline moet lachen: “Ok, soms blijf je 
met je sok aan zo’n noest hangen, maar 
dat went. Wij vinden m zo mooi!”
Het TV meubel, hebben wij op maat 

Ditmaal mag ik even komen snuffelen, bij Patrick en 
Caroline, die met hun dochtertje Djulia en hondje
Poppy in het uitgebouwde huis aan de buitenring op 
Zilvermeeuw nr 24 wonen.

Mag ik even binnenkijken?

laten maken door Geber meubilair in 
Dieren. Daar komt ook onze lederen 
bank vandaan.

Wat zou je nooit weg doen?
Caroline: “Persoonlijk, ben ik niet zo 
gehecht aan spullen, maar de wereldbol 
die Patrick ooit van zijn opa heeft gekre-
gen, die blijft voor altijd.”

Waar ben je het meest blij mee?
Caroline: “Ik ben eigenlijk super blij, met 
alles!
De tuin met het prachtige uitzicht, de 
openhaard.  Pas geleden hebben we de 
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oprit aangepakt, en ik vind die nu ook 
heel mooi geworden.”

Zijn er nog wensen?
Caroline: “Een hot tub in de tuin, mis-
schien?”
“Nee, een grotere slaapkamer voor mij” 
roept Djulia, “Mijn knuffels passen er 
bijna niet meer in!” 

Wilt u nou ook mee doen aan “Mag ik 
even binnenkijken” of kent u iemand 
die een leuk, of apart interieur heeft? 
Schroom dan niet en mail naar: 
riverflashredactie@gmail.com



STRAATNAAM IN BEELD ...

De Zilvermeeuw
D enk je aan de zee? Dan 

denk je waarschijnlijk ook 
aan meeuwen die boven 
de golven buitelen en 

die zich krijsend op een lekkernij 
storten in het zand. Wellicht dat zij 
mede daarom symbool staan voor 
vrijheid,  hoop en zorgeloosheid. Ze 
worden vaak ook gezien als brutaal 
en gedurfd. Maar zijn dat juist niet 
een van de ingrediënten om ‘je vrij 
te voelen’ en ‘zorgeloos’ te kunnen 
zijn?

8    Riverflash
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REDACTIE OP PAD ...

Het mooie weer komt er weer aan, en 
dan gaan we weer gezellig op de fiets. 
Wil je een keer iets anders beleven? 
Misschien is deze bijzondere ervaring 
wel iets voor jou? Door middel van een 
Interactieve app, wordt je  al fietsend, 
geleid naar alle mooie en historische 
punten van de Liemers in het teken van 
75 jaar vrijheid.

Gedurende de route wordt je mee-
genomen door het fictieve personage 
Jacob, een Joodse jongen. Vanuit zijn 
perspectief beleef je samen de waarge-
beurde gebeurtenissen. 

Je kunt de app van IZI Travel gratis 
downloaden via App Store of Google-
Play. Zoek binnen IZI Travel naar ‘Vrijheid 
in de Liemers’ en vind de tour. Bekijk de 
korte film, stap op je fiets en beleef een 
inspirerende fietstocht door de Liemers.
Ontwikkeld door  projectleiders Sascha 
Wensveen en Paul Haans met het 
bevrijdingsproject in de Liemers.

Voor meer informatie kijk op: 
www.vrijheidindeLiemers.nl

Fietsroute 
met een 
verhaal

Fietsroute 
met een 
verhaal
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INTERVIEW MET EEN ONDERNEMER

Geboren in Huissen en daar gebleven 
tot ze op haar zeventiende ging samen-
wonen in Heerlen met de man waar ze 
op haar 21e mee trouwde. Ze werd daar 
moeder van Heavenly. Op haar 23e zijn 
ze terug verhuisd naar Huissen. Van daar 
is ze samen met haar dochter hier op het 
Riverparc komen wonen. Op de Zilver-
meeuw heeft zij haar huidige kapsalon 
opgezet.
Het feit dat ze kapper is geworden is 
geen verrassing voor haar. Zover zij terug 
kan denken heeft zij van jongs af aan, 
dit als haar passie ervaren. “Alle poppen 
werden regelmatig gewassen en geknipt. 
Ook die van mijn nichtjes en vriendin-
netjes waren niet veilig.” 

Het mag dan ook geen verrassing zijn 
dat ze na de middelbare school direct 
een particuliere opleiding aan het haar-
styliste college in Arnhem heeft gevolgd. 
6 dagen in de week school 2 avonden 
praktijk. 

Na de verhuizing naar Heerlen is ze 
begonnen bij Sedat, daar heeft ze de 

Ingeborg van ‘Haarkunst Nederland’

complete opkomst van de hairextensions 
van heel dichtbij meegemaakt. Bezoek 
gebracht aan Napels waar de fabriek 
staat die het echte haar verwerkt tot 
extension en geholpen dit groot te 

alles wat Ingeborg had opgebouwd in 
Huissen.
Nadat alles was afgerond en de misère  
achter de rug was nam deze power-
vrouw zich voor om helemaal opnieuw 
te beginnen, ditmaal op het Riverparc. 
De extension klanten zijn vanuit het hele 
land nog steeds trouw aan haar. Vooral 
de bekende Nederlanders als onder 
andere Patricia Paay, Lisa Lois en vele 
anderen zorgden, naast haar werk voor 
de ‘Voice of Holland’ -kandidaten, voor 
deze landelijke bekendheid. Dit jaar viert  
Ingeborg haar vijf jarig bestaan, de aan-
loop vanuit het Parc groeit nog steeds 
waardoor de stoel nu bijna alle dagen 
vol zit. Aan personeel en het uitbreiden 
moet ze echter niet meer denken dus 
voorlopig kunnen wij hier heerlijk dich-
tbij naar de kapper. Hopelijk wordt dit 
weer snel toegelaten, want ik loop erbij, 
als een Beatle op het moment.

Ingeborg bedankt voor je verhaal en je 
openheid. Ik hoop dat we nog lang van 
jou diensten gebruik mogen maken. En 
wie weet komt je droom uit en loopt Rico 
Verhoeven ooit nog binnen om gewas-
sen geknipt en geschoren te willen 
worden door jou!

Eric Vernes

Wie is deze succesvolle vrouw en 
waar komt ze vandaan?

Wie is deze succesvolle vrouw en 
waar komt ze vandaan?

maken. Hier werden de contac-
ten gelegd en besloot Ingeborg 
dat dit voor haar een hele 
mooie aanvulling was op het 
kappersvak. 

Terug in Huissen is de stap naar 
zelfstandigheid gezet. ‘Schaar 
aan huis’ werd geboren. Na 2 
jaar reden er al 4 auto’s door 
Nederland. Vanuit een locatie in 
Huissen breidde zij uit naar in 
totaal 8 auto’s.
Een compagnon leek een 
goede beslissing. Groei was de 
drijfveer en ‘Extension Center 
Huissen’ was de volgende stap. 

De samenwerking was op een 
basis van goed vertrouwen en 
dat heeft geleid tot een hoop 
ellende en het faillissement van 
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Geachte Riverparc-bewoner,
Misschien heeft u uw gegevens al naar ons gemaild, dan is dit 
bericht niet voor u van toepassing.

Het Interim-Bestuur van de Stichting Oeverveiligheid Riverparc 
(SOR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 
10 december 2020 in haar vergadering besloten alle toekom-
stige communicatie met de bewoners van Riverparc uitsluitend 
nog per e-mail te doen en via nieuwsbrieven op de website van 
Riverparc (www.riverparc.eu).

Wij vragen u aan ons te mailen, liefst zo snel mogelijk:
• Uw voor- en achter naam of -namen
• Uw volledige adres
• Uw mobiel telefoonnummer
• Uw emailadres
• Bent u huurder of eigenaar

U kunt uw email richten aan info@riverparc.eu  

Op 24 december is een geheel vernieuwde website online 
gegaan die de oude heeft vervangen. Dit was noodzakelijk 
omdat de technologie achter de oude website niet meer 
kon voldoen aan de huidige standaarden op het gebied van 
veiligheid- en privacy. Ook was het plaatsen van nieuwsbrieven 
problematisch.

OPROEP S.O.R.

2e OPROEP S.O.R.
1e gebruiksmogelijkheid: De combinatie van uw e-mailadres 
en mobiele telefoonnummer maakt het  mogelijk een digitale 
ledenvergadering uit te schrijven. De uitnodigingen zullen 
per e-mail verstuurd worden. Gestemd zal dan worden door 
middel van dubbele authenticatie, met gebruikmaking van uw 
mobiele telefoonnummer en een éénmalige, unieke inlogcode 
per vergadering.

2e gebruiksmogelijkheid: U kunt op onze nieuwe website 
www.riverparc.eu een account aanmaken om toegang te krij-
gen tot het “ ledenplatform” ; kies rechtsboven inloggen. U kunt 
dan uw mailadres als gebruikersnaam ingeven en een door u 
zelf te kiezen wachtwoord, om dan in een afgeschermd deel 
te komen, uitsluitend bestemd voor bewoners van Riverparc, 
met toegang to o.a.de  blog en forumfuncties. U kunt daar 
vragen en opmerkingen plaatsen aan het bestuur of aan elkaar, 
waarop u ook weer kunt reageren.

Uiteraard zal het bestuur uw gegevens voor niets anders ge-
bruiken dan voor de communicatie met u, volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij hopen zo u snel en uitgebreid op de hoogte te kunnen 
houden van de nieuwste ontwikkelingen. 

Namens Stichting Oeverveiligheid Riverparc
Bert Ravelli, Secretaris Interim-Bestuur.  Mob.06-21877345

S.O.R.
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Op dit moment hebben wij meer kopers 
dan verkopers. Woningen gezocht! 
nieuwe website: www.riverparc.nl

Kortingsbon
e 5,- korting

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.

Brinkenweg 2
6988 BT Lathum

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

Mob.: 06 - 55 70 48 71

Bloemsierkunst

Futura
Steenstraat 96
Arnhem
026 445 3603
www.futurabloemen.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


